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Tjänster (paketerade)

• E-tjänster

Nationella e-tjänster i samverkan

• Infrastruktur

Autentisering & auktorisering för e-tjänster

• Ägs av kommuner och 

landsting

• Samverkan

• Normerande arkitektur

• Sambi – delägare, bidrar till 

federationens utveckling

Roll



En referensarkitektur för 

Identitet & åtkomst (IAM)

Vilken nytta?

Hur kan vi samverka?

Hur kopplar detta till federation? 

Kommuner

SKL

Leverantörer

IT/IS, MedTech, IAM

Landsting &

regioner

Statliga 

myndigheter

Inera



Säker samverkan 
över 

organisationsgränser

Standardisering
minska inlåsning 

och kostnader

Mobila 
arbetssätt

Singelinloggning
snabb, enkel och 
säker tillgång till 

information

Kvalitetssäkring
av e-identiteter

Nya inloggnings-
metoder

Referensarkitektur IAM - drivkrafter



Referensarkitekturens olika delar

Singelinloggning, säker åtkomst mm. 

Medarbetare – invånare

Federativ inloggning, lös koppling, 

öppna standarder, plattformsneutralitet

Tjänster i samverkan, krav på IT-system

Protokoll- och standardval





Inera Säkerhetstjänster

Lokala/regionala 

realiseringar

Lägg till ny teknik Singelinloggning (SSO)

Flerfaktorsautentisering

Gemensamma och 

lokala IT-stöd

Standardiserad 

anslutning

(SAML2, OpenID 

Connect)



Informationsstruktur & attribut för 

grunddata

Modeller för attributbaserad 

behörighetsstyrning

Regelverk & efterlevnad

– Katalogtjänst HSA



Elektroniska identitetshandlingar

SITHS idag
- växlas över till 

E-identitet för Offentlig sektor

Smart kort

Mobilt e-id



E-identitet 

för offentlig sektor

• Elektroniska identitetshandlingar 

för användning i tjänsten

• Identifiering och underskrift

för verksamhet och IT-system

• Tillitsnivå 3

Tillitsramverk för svensk e-legitimation

• Reservlösningar

Tillfälliga e-id på kort (tillitsnivå 2 idag)

Verktyg 

& 

process

SITHS MCA

PKI

Regel

-verk

Efos2018

SITHS idag: 
ca 480 000 e-id

Landsting/regioner
Kommuner



Sambi -

Identitets- och 

behörighetsfederation

Olika lösningar, men 

gemensam syn på tillit 

till säkerhetsteknik och 

säkerhetsrutiner

Infrastrukturtjänster 

som möjliggörare!

Standardisering av 

behörighetsgrundande 

attribut

Möjliggöra skalbar 

behörighetsstyrning

Få ut nytta i e-tjänsterna!

Hantera 

myndighetskrav!



Ineras bidrag till federativa lösningar

• Anslutning av e-tjänster till Sambi-federationen

• Prioriterade tjänster för anslutning är Pascal, NPÖ och Intygstjänster

• Infrastrukturtjänster

• Godkända e-identiteter som SITHS och EFOS

• Katalogtjänsten HSA (identitetsdatalagret), godkänd av Sambi

• Identifieringstjänsten Säkerhetstjänster – IdP

• Stöd till Ineras kunder 

• Normerande arkitektur i form av Referensarkitekturen för identitet & åtkomst (IAM)

• Möjlig roll som SAMBI-ombud

• De som använder SITHS och HSA idag, uppfyller redan mycket av vad SAMBI kräver



Mer information

• Identitet och åtkomsthantering - inera.se

• Lättsmält: 

• Arkitektur: www.rivta.se

• Kontakta oss: kundservice@inera.se

https://www.inera.se/oversikt_identitets_och_atkomsthantering
http://www.rivta.se/
https://www.youtube.com/channel/UC08DN1EQAhXlylATjSVbkQA/playlists?shelf_id=5&sort=dd&view=50

