
Hantering av olika tillitsnivåer (LoA)  
Sambi är en federation som hanterar flera olika tillitsnivåer i enlighet med tillitsramverket. 
Tjänsteleverantören är den som väljer tillitsnivå utifrån informationstillgångens skyddsvärde. Därför 
måste medlemmarna emellan kunna utbyta information om vilka tillitsnivåer som en intygsutfärdare 
kan erbjuda och vilken tillitsnivå som tjänsteleverantören kräver. Informationen om tillitsnivån kan 
dels adderas i SAML-metadata, dels inom ramen för en autentiseringsfråga och ett 
autentiseringssvar. 

Information om tillitsnivå i SAML-metadata ger fördelen att anvisningstjänsten, som använder SAML-
metadata för att presentera för användare lämpliga intygsutfärdare, kan begränsa presentationen till 
användare till att enbart presentera de intygsutfärdare som minst uppfyller den efterfrågade 
tillitsnivån. 

I SAML-metadata representeras tillitsnivån av ett eller flera attribut. Samtliga ingående medlemmar 
bör hantera utökat SAML-metadata som tillåter presentation av attribut i enlighet med SAML V2.0 
Metadata Extension for Entity Attributes. Attributen för tillitsnivå presenteras i enlighet med SAML 
V2.0 Identity Assurance Profiles och har följande benämningar: 

 http://id.sambi.se/loa/loa2  

 http://id.sambi.se/loa/loa3  

 http://id.sambi.se/loa/loa4 

Utbytet av informationen om tillitsnivå inom ramen för en autentiseringsfråga och ett 
autentiseringssvar ger möjlighet att hantera det faktum att en intygsutfärdare kan representeras av 
olika kategorier av användare där det inte är självklart att alla användare representerar samma 
tillitsnivå. Vidare kan en användare ha tillgång till olika autentiseringsmetoder som i sin tur kan 
representera olika tillitsnivåer. Utbytet av information sker inom ramen för Authentication Context 
for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 där varje tillitsnivå presenteras som 
en Authentication Context. Presentationen av tillitsnivåerna sker i enlighet med SAML V2.0 Identity 
Assurance Profiles. 

Sambis tillitsnivåer presenteras som governingAgreementRef attribut under elementet 
GoverningAgreement i Authentication Context och har följande benämningar:  

 http://id.sambi.se/loa/loa2  

 http://id.sambi.se/loa/loa3  

 http://id.sambi.se/loa/loa4 

En autentiseringsfråga bör signalera vilken tillitsnivå som krävs. Attributet [Comparison] bör sättas till 

”exact” då vissa SAML-mjukvaror endast har stöd för exakt matchning av 

<saml:AuthnContextClassRef>. Om [Comparison] helt utelämnas, ska det tolkas av intygsutfärdaren 

på samma sätt som ”exact” i enlighet med SAML-Core-2.0. 

För att undvika problem för en användare som redan är autentiserad med en högre tillitsnivå än 

tjänsten kräver, bör autentiseringsfrågan innehålla samtliga tillitsnivåer som uppfyller tjänstens krav. 

En uppsättning av tillitsnivåer ska tolkas som en ordnad lista där det första elementet representerar 

den mest föredragna tillitsnivån. 

Ett autentiseringssvar ska signalera den tillitsnivå som användaren autentiserats för. Om 

intygsutfärdaren inte kan matcha efterfrågad tillitsnivå, ska <StatusCode> 

[urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:NoAuthnContext] anges i svaret. 

Kommenterad [RS1]: Lägg till ett förtydligande om att det 
är upp till respektive SP att göra en korrekt bedömning av 
LoA i inkommande intyg och gör det tydligt att ingen nivå 
kan förutsättas om tillitsnivån inte kan utläsas av intyget. 

Kommenterad [RS2]: Förtydliga att detta ska ske inom 
ramen för AuthnContextClassRef. Skrivningarna i tidigare 
stycken syftar till detta, men är otydliga. 

Kommenterad [RS3]: Lägg till ett förtydligande att 
tillitsnivå alltid ska signaleras även i unsolicited response. 

http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-metadata-attr.pdf
http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-metadata-attr.pdf
http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-assurance-profile-cd-01.pdf
http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-assurance-profile-cd-01.pdf
http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-authn-context-2.0-os.pdf
http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-authn-context-2.0-os.pdf


Schema för respektive context class finns under http://www.iana.org/assignments/loa-profiles/loa-

profiles.xhtml och nedan i detta dokument. 

sambi.se-loa2

 

sambi.se-loa3

 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="

http://id.sambi.se/loa/loa2" finalDefault="extension" blockDefault="subs

titution" version="2.0"> 

<xs:redefine schemaLocation="http://docs.oasis-

open.org/security/saml/v2.0/saml-schema-authn-context-types-2.0.xsd"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

Class identifier: http://id.sambi.se/loa/loa2 Defines Level 2 of the 

Sambi.se Assurance Framework 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType name="GoverningAgreementRefType"> 

<xs:complexContent> 

<xs:restriction base="GoverningAgreementRefType"> 

<xs:attribute name="governingAgreementRef" type="xs:anyURI" fixed="http:

//id.sambi.se/loa/loa2" use="required"/> 

</xs:restriction> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

</xs:redefine> 

</xs:schema> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="

http://id.sambi.se/loa/loa3" finalDefault="extension" blockDefault="subs

titution" version="2.0"> 

<xs:redefine schemaLocation="http://docs.oasis-

open.org/security/saml/v2.0/saml-schema-authn-context-types-2.0.xsd"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

Class identifier: http://id.sambi.se/loa/loa3 Defines Level 3 of the 

Sambi.se Assurance Framework 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType name="GoverningAgreementRefType"> 

<xs:complexContent> 

<xs:restriction base="GoverningAgreementRefType"> 

<xs:attribute name="governingAgreementRef" type="xs:anyURI" fixed="http:

//id.sambi.se/loa/loa3" use="required"/> 

</xs:restriction> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

</xs:redefine> 

</xs:schema> 

http://www.iana.org/assignments/loa-profiles/loa-profiles.xhtml
http://www.iana.org/assignments/loa-profiles/loa-profiles.xhtml


sambi.se-loa4

 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="

http://id.sambi.se/loa/loa4" finalDefault="extension" blockDefault="subs

titution" version="2.0"> 

<xs:redefine schemaLocation="http://docs.oasis-

open.org/security/saml/v2.0/saml-schema-authn-context-types-2.0.xsd"> 

<xs:annotation> 

<xs:documentation> 

Class identifier: http://id.sambi.se/loa/loa4 Defines Level 4 of the 

Sambi.se Assurance Framework 

</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType name="GoverningAgreementRefType"> 

<xs:complexContent> 

<xs:restriction base="GoverningAgreementRefType"> 

<xs:attribute name="governingAgreementRef" type="xs:anyURI" fixed="http:

//id.sambi.se/loa/loa4" use="required"/> 

</xs:restriction> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

</xs:redefine> 

</xs:schema> 


