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Beskrivning av rollen Sambiombud 
 

Målgruppen för detta arbetsmaterial är de som arbetar med att utveckla beskrivningen av 
Sambiombudens roll i Sambi.  

Syftet är att sammanställa och besvara olika frågor som belyser Sambiombudet och dess inverkan på 
Sambi.  

Det färdiga dokumentet ska ligga till grund för utformningen av regelverk, avtal, informationsmaterial  

om Sambiombud. 
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1 Om Sambiombudet 

Sambiombudets uppgift är att förenkla anslutning till Sambi för Användarorganisationer genom att  
själv eller tillsammans med underleverantörer tillhandahålla en färdig paketlösning för 
Användarorganisationens identitetshantering. Sambiombudet ska bistå Användarorganisationen med 
hjälp för att säkerställa att Användarorganisationen lever upp till kraven i Sambis Tillitsramverk. Detta 
omfattar lösningar och tjänster för uppföljning av informationssäkerhet, eID, attributkatalog, 
identitetsintygsutgivning, incidenthantering, rapportering, övervakning samt medlemsansökning för 
Sambi.  

En Användarorganisation slipper, genom att anlita ett Sambiombud, arbetet att själv organisera och 
anskaffa tjänster och lösningar från flera olika parter.  Sambiombudet ska tillse att de tjänster som 
erbjuds Användarorganisationer  är godkända av Sambis tillitsgranskningstjänst. Dessa kan sedan 
Användarorganisationen referera till i sin egen tillitsdeklaration.  

Ett Sambiombud ansvarar över stora delar av den administration som Sambis Federationsoperatör har 
gentemot sina direktanslutna Användarorganisationer. Däribland att kontrollera att aktuella 
kontaktuppgifter upprätthålls, informationsspridning, incidenthantering och att tillse att en aktuell 
Tillitsgranskning finns för Användarorganisationer. 

Kraven som ställs på de Användarorganisationer som ansluter sig via ett Sambiombud ska vara de 
samma som för de Användarorganisationer som har en direktanslutning till Sambi. 

Det ska råda konkurrens mellan Sambiombud och att dessa kan leverera olika produkter och tjänster 
till sina Användarorganisationer. Exempelvis kan det för små Användarorganisationer tänkas finnas en 
efterfrågan på att ett färdigt LIS ingår i Sambiombudets tjänsteleverans.  

Underleverantör kontra Sambiombud 

I Sambi har rollen Underleverantör definierats som ”En leverantör till Medlem eller annan Leverantör 
som utför en funktion eller tjänst relevant för Sambis Tillitsramverk.” Det som skiljer en 
Underleverantör från ett Sambiombud är att ett Sambiombud tar över delar av ansvaret för 
Användarorganisationens administration gentemot Sambis Federationsoperatör och omvänt delar av 
ansvaret för Federationsoperatörens administration gentemot Användarorganisationen. En 
Underleverantör däremot, ansvarar inte gentemot Federationsoperatören, utan ansvarar för sin 
leverans gentemot Användarorganisationen.  
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2 Ansvarsfördelning 

De parter som Sambiombudet samverkar med är:  

Användarorganisation: Juridisk person med Användare som tecknat ett Anslutningsavtal. 

Tillitsgranskningstjänst: Tjänst för att hantera Sökandens Tillitsdeklaration, kontroll av efterlevnad hos 
Sökanden samt information till Sökande om hur denne kan utveckla och dokumentera sitt 
säkerhetsarbete för att uppfylla Sambis säkerhetskrav. 

Federationsoperatör: Den part inom Sambi som ansvarar för att tillhandahålla och driva Sambis 
Federationstjänst, Tillitsgranskningstjänst, samt utveckla och förvalta Sambis Attributstandard. 
Federationsoperatören ansvarar även för processerna Medlemshantering, Information och 
Incidenthantering. 

Sambis styrgrupp: Den grupp bestående av representanter för Medlemmar inom Sambi som ansvarar 
för den strategiska inriktningen och för övergripande policyfrågor, samt kontrollerar och följer upp 
Federationsoperatörens förvaltningsarbete. 

Sökanden: Den part vars verksamhet ska Tillitsgranskas. Sökande kan vara en befintlig 
Användarorganisation eller Tjänsteleverantör i Sambi, en Användarorganisation eller Tjänsteleverantör 
som avser att söka medlemskap i Sambi eller en Underleverantör till någon av dessa. 

Ansvarsfördelningen mellan dessa parter beskrivs översiktligt i tabellen nedan. Med Behjälplig avses 
att parten har en skyldighet att vid behov och där så är rimligt bistå den Ansvariga att fullgöra sin 
arbetsuppgift. 
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Uppgift Användar- 
organisation 

Sambi-
ombud 

Federations-
operatör  

Tillitsgransk-
ningstjänst 

Sambis 
styrgrupp 

Upprätta tillitsdeklaration Ansvarig Behjälplig    

Kontrollera och leverera en fullständig  
Tillitsdeklaration för Användar-
organisation vid initial tillitsgranskning 

Behjälplig Ansvarig    

Löpande kontrollera och leverera en 
fullständig Tillitsdeklaration för 
Användarorganisationen för en 
återkommande granskning. 

Behjälplig Ansvarig    

Granska och godkänna tillitsgranskningen  Behjälplig  Ansvarig  

Årliga stickprovskontroller av efterlevnad 
av Tillitsramverket 

 Behjälplig  Ansvarig  

Ansöka om medlemskap i Sambi Ansvarig Behjälplig    

Besluta om medlemskap 
 

 Behjälplig Ansvarig Behjälplig  

Hantering av incident hos 
Användarorganisation 

 Ansvarig Behjälplig   

Tillfällig spärr av metadata   Behjälplig Ansvarig   

Beslut om permanent avstängning   Behjälplig  Ansvarig 

Tillhandahålla aktuella  
kontaktuppgifter för Användar-
organisationen till Sambiombudet 

Ansvarig Behjälplig    

Tillhandahålla aktuella  
kontaktuppgifter för Användar-
organisationen till Fedeationsoperatören 

 Ansvarig Behjälplig   

Hålla register över medlemmar 
 

 Behjälplig Ansvarig    

Granskning av Sambiombud    Ansvarig  

Godkännande av Sambiombud   Behjälplig  Ansvarig 
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3 Avtalsstruktur 

 

 

Direktanslutna Användarorganisationer ingår ett Anslutningsavtal med Federationsoperatören. Detta 
avtal finns sedan tidigare och förändras inte till följd av att rollen Sambiombud tillkommer. 

Den organisation som önskar blir Sambiombud ska ingå ett ”Anslutningsavtal för Sambiombud” med 
Federationsoperatören. 

Även den Användarorganisation som önskar ansluta sig till Sambi via ett Sambiombud ska ingå ett 
Anslutningsavtal med Federationsoperatören. Detta avtal förväntas att administreras av 
Sambiombudet, som ska tillse att Användarorganisationen får nödvändig information och ingår avtalet.  
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