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Agenda - förmiddag

09.30 Välkommen

09.35 eHm och vad kräver Säker åtkomst?

09.40 Vad är Sambi?
• begrepp

• arkitektur

• organisation

• teknik

10.30 PAUS

10.45 Hur komma igång?
• roller i Sambi

• möjliga sätt att ansluta

• vilka steg i anslutningsprocessen?

12.00-13.00 LUNCH



Agenda - eftermiddag

13.00 Sambis tillitsramverk, tillitsgranskning och underlag för 

granskning

14.00 PAUS

14.15 Sambiombudets roll i Tillitsgranskningsprocessen

15.00 Diskussion kring anslutning till Sambi. Identifiera 

alternativ, för- och nackdelar

16.00 Avslutning



eHälsomyndigheten
- vad kräver Säker åtkomst?



eHm: Säker åtkomst
- vad och när?

Ny säkerhetslösning 

produktionssatt
Nov 

2017

Sista datum för att använda 

befintlig säkerhetslösning
1 maj 

2020

• Ny åtkomstlösning finns på plats sedan 

november 2017.

• Den innebär att alla aktörer som använder eHm:s

tjänster behöver genomföra vissa tekniska och 

administrativa förändringar innan 1 maj 2020.

• Detta gäller till exempel veterinärer, vårdaktörer 

och apoteksaktörer.



eHm: Säker åtkomst
- hur?

https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/

https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/


eHm: Säker åtkomst
- exempel för vad som gäller för vårdgivare

https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/vardgivare/

https://www.ehalsomyndigheten.se/atkomst/vardgivare/


eHm: Säker åtkomst
- relation till Sambi

Användarorganisation E-tjänstSambi MD

IdP SP

eHälsomyndigheten

• från IdP

• till SP



Vad är Sambi?
- federationen



Identitets- och 
behörighetsfederation?

Vad är en…



Federation

Identitet

Behörighet

Regler

Person

Roll



Federationen Sambi

Regler för tillit och teknik,

för identiteter och attribut



Gemensam 

infrastruktur

Behörighets-

styrande

attribut

Krav på 

säkerhet

Teknisk 

standard

SAMVERKAN

Federativ samverkan



STANDARD



Vad är Sambi?
- begrepp
- arkitektur
- teknik



www.e-service.se

Användarorganisation Användare E-tjänst

Traditionell inloggning

Vad är det för fel på det här då?

www.e-service.se

Användarnamn

**********

DB



www.e-service.se

• Administration av 

behörigheter/tjänst

• Inloggning per tjänst

• Lösenord per tjänst

• Säkerhetskrav

• Lösenordssupport

Exempel på problem med traditionell 
inloggning som SAML angriper

www.e-service.se

Användarnamn

**********

DB



Exempel på inloggning med SAML

www.e-service.se

Välkommen!

DB

Intyg

1

2 3

Intyg

Identity Provider

(Intygsutgivare)
Service Provider

Attribututgivare



Information i intyget (förenklat)

• Name ID
• Ex. transient / persistent ID (pseudonym)

• Iuerfn#y873yniuw%eyr847

• Användarens attribut
• Namn: Kalle Karlsson

• E-post: kalle.karlsson@ronneby.se

• Organisation: Ronneby Vårdcentral

• Roll: Läkare

• Livslängd
• Giltig till och med 2016-02-25/13:54



Hur vet tjänsten att den kan lita på intyget?

www.e-service.se

Certifikat

Metadata

Certifikat

Metadata

”Out of Band”

Intyg



Anslutning mellan parter

www.e-service.se

Certifikat

Metadata

Certifikat

Metadata

”Out of Band”

Förutsätter att parterna enats om:

• Teknik/standard

• Tillämpning

• Information

• Format

• Tillit/säkerhet

• Rutiner

• …



Användarorganisationens perspektiv

IdP

Följ min standard!



E-tjänstens perspektiv

Följ min standard!

Följ min standard!

IdP

IdP

IdP

SP

Följ min standard!



Sektorns perspektiv

SP

SP

SP

IdP

IdP

IdP

En integration per anslutning

Hundratals eller tusentals organisationer



En standard för integrationen

FEDERATION

Gemensam 

standard och 

infrastruktur



Gemensam standard

• Sambis tekniska krav

• SAML 2.0

• Implementationsprofil eGov2 2.0

• beskriver vilka delar av SAML som måste implementeras

• Deploymentprofilen saml2int

• beskriver vilka delar av SAML som måste vara i bruk samt hur dessa ska användas

• Namnstandard för anvisningstjänst

• Attributsprofiler



Gemensam infrastruktur

• Aggregerat metadataregister signerat med federationens 

nyckel

• Central anvisningstjänst

• Verktyg för validering av metadata

• Testmiljö



Aggregerat metadataregister

Aggregerad och 

publicerad metadata

Metadata+certifikat 1

Metadata+certifikat 2

Metadata+certifikat 3

Metadata+certifikat 4

Metadata+certifikat 5

Metadata+certifikat 6

/…/

• Metadata

• Certifikat

• Metadata

• Certifikat

• Metadata

• Certifikat

• Metadata

• Certifikat

• Metadata

• Certifikat

• Metadata

• Certifikat

Aggregerat  

metadata

Federationsoperatör

Signera och 

publicera



Tekniska miljöer i Sambi



Övergripande arkitektur

Användarorganisation Tjänsteleverantör
Federations-

operatör

IdP SP

e-id

attribut
Sambi metadata

e-tjänst

SAML-intyg



Vad är Sambi?
- organisation



Organisationerna bakom Sambi



Sambis styrgrupp



Organisation och styrning

Styrgrupp

Federationsoperatör

Federationstjänstens 

förvaltningsråd

Tillitsgranskningstjänstens 

förvaltningsråd

Ändringsråd Attributförvaltningsgrupp Federationstjänst Tillitsgranskningstjänst

Arbetsgrupp

(referensgrupp)

Medlem, blivande medlem, leverantör

Federationstjänst Tillitsgranskningstjänst



Medlemshantering

Metadatahantering

Drift av infrastrukturen

Attributförvaltning 

Tilliten till identiteter och attribut

Information

Sambis federationsdrift idag



Hur komma igång?
- roller i Sambi
- möjliga sätt att ansluta



Roller i Sambi

• Användarorganisation

• Tjänsteleverantör

• Användarorganisation och tjänsteleverantör

• Underleverantör

• Sambiombud

• Gruppföreträdare



Användarorganisation

Juridisk person med Användare som tecknat ett Anslutningsavtal. 
Begreppet innefattar både organisationer som ansluter direkt till 
Federationstjänsten och de som ansluter via ett Sambiombud.

Att tänka på!

Om användarorganisationen utfärdar intyg för 

användare som inte tillhör den egna organisationen 

(utförare), måste tillitskedjan säkerställas även för 

dessa.

Alternativ:

- Hänvisa utförare till eget medlemskap i Sambi, 

direkt eller via ombud

- Agera ombud för utförare

- Införliva utförare i organisationens tillitsarbete

AnvändarorganisationUtförare (A)

Utförare (B)



Tjänsteleverantör

Medlem inom Sambi som tillhandahåller en eller flera E-tjänster.

Att tänka på!

En leverantör som säljer ett system som därefter ägs, 

implementeras och förvaltas av köparen, är inte 

Tjänsteleverantör i Sambi. Det är den organisation 

som ansvarar för det implementerade systemet som 

har rollen Tjänsteleverantör i Sambi.

Det är inte ovanligt att samma organisation som säljer 

systemet även tillhandahåller tjänster för drift och 

förvaltning av produkten, och är då att betrakta som 

en underleverleverantör till Tjänsteleverantören.

TjänsteleverantörSystemleverantör

Underleverantör



Användarorganisation och 
tjänsteleverantör
Användarorganisation som även ansluter en eller flera egna tjänster till 
Sambi.

• En Användarorganisation har ofta system/tjänster som ägs och drivs i 
egen regi. Om något av dessa system behöver ansluta till Sambi 
(exempelvis med anledning av eHälsomyndighetens krav) så hanteras 
det enligt Sambis rutiner för Tjänsteleverantör

• Det är en fördel att anmäla användarorganisationen och tjänsten till 
Sambi vid samma tillfälle för att samordna tillitsgranskning och 
medlemskap



Underleverantör

En underleverantör till Medlem eller till en annan Underleverantör som 
utför en funktion eller tjänst relevant för Sambis Tillitsramverk.

Att tänka på!

En underleverantör kan inte själv bli medlem i Sambi, 

men måste ingå i granskningen av en part som 

tillitsgranskas i det fall underleverantören hanterar 

någon funktion som omfattas av Sambis

tillitsgranskning.

För att underlätta för sina kunder, kan en 

underleverantör välja att bli granskad av Sambi för att 

bli en ”betrodd part”. Därigenom behöver 

granskningen inte genomföras för respektive ny kund.

Användarorganisation 

eller Tjänsteleverantör

Underleverantör



Sambiombud

Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers 
anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ 
tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att lever 
upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Att tänka på!

Även om Sambiombudet tar ut en avgift för uppdraget 

så kan det vara ett kostnadseffektivt alternativ till en 

egen anslutning.

Sambiombudet tillhandahåller/integrerar e-ID, IdP och 

attributkällor samt bistår den anslutande parten med 

tillitsgranskningen.

Granskningen av den anslutande parten minskar i 

omfattning då merparten faller på ombudet.

AnvändarorganisationSambiombud

IdP



Gruppföreträdare

Gruppföreträdaren representerar mindre företag eller privatpersoner och 
fungerar som en användarorganisation för dessa.

Att tänka på!

Gruppföreträdaren måste ha ett ledningssystem för 

informationssäkerhet som omfattar alla dess 

gruppmedlemmar, samt den teknik som krävs för 

anslutning till federationen.

Alternativ:

- Ledningssystem och teknik i egen regi

- Teknik med hjälp av underleverantörer

- (Teknik och delar av ledningssystem via 

Sambiombud)

GruppföreträdareGruppmedlem

Gruppmedlem IdP



Att ansluta till Sambi
- vika steg i anslutningsprocessen?



Övergripande steg i processen

Godkänd 
tillitsgranskning

Anslutningsavtal 
och 

kontaktblankett
Metadata



Avtal Tillitsdeklarera
Besked om ev
komplettering

Eventuell 
komplettering

granskning

Tid (1/3)

Godkänd 
tillitsgranskning

Anslutningsavtal 
och 

kontaktblankett
Metadata

… Kund Max 10 dagar Kund Max 30 dagar



Avtal Tillitsdeklarera
Besked om ev
komplettering

Eventuell 
komplettering

granskning

Tid (2/3)

Godkänd 
tillitsgranskning

Anslutningsavtal 
och 

kontaktblankett
Metadata

… Kund Max 10 dagar Kund Max 30 dagar

Tekniska förberedelser och tester Teknisk anslutning till Sambi

Kund 1 dag



Godkänd 
tillitsgranskning

Anslutningsavtal 
och 

kontaktblankett

Metadata

Tid (3/3)

Processerna kan initieras samtidigt för att reducera ledtid för 
anslutning



Kostnader
- medlemskap
- granskning
- återkommande granskning



Tillitsgranskning



Medlemsavgift för Användarorganisation



Medlemsavgift för Tjänsteleverantör



Kostnader via Sambiombud

• Sambiombudet paketerar hela Sambianslutningen, inklusive 
kostnader mot Sambi.

• Kontakta Sambiombudet för aktuella priser



Tillit
Ramverk, deklaration, granskning



Innehåll
• Tillit

• Tillitsramverk – tillitsdeklaration – granskning

• Rätt säkerhet

 Riskanalys

 Regelverk för informationssäkerhet

 Revision

• Mer om Tillitsramverket

• Sambiombud

• Grupper

• Att göra en Tillitsdeklaration

56



Tillit

”Federationen skall fungera som en nationell 

mötesplats för säkra e-tjänster genom…  

en lösning som bygger på tillit och skydd för 

den personliga integriteten.”

57



Tillit

• Vi kan ha tillit till någon utan att ha fullständig 

information om denna

• Inte bara en tro på människors goda avsikter, utan 

en välgrundad tro att vissa principer är uppfyllda

58



SITHS

E-LEG

ID
MEDLEM

E-TJÄNST

ATTRIBUT

IDENTITETS-

INTYGS-

UTGIVARE

ATTRIBUTS-

UTGIVARE

INTYG

E-LEG

E-LEG

ANVÄNDARE

E-LEGITIMATIONS-

UTFÄRDARE



Ramverk – Deklaration - Granskning

Tillitsramverk

• Krav som ska uppfyllas för att övriga ska kunna ha tillit.

Tillitsdeklaration

• Redogörelse för hur kraven uppfylls.

Granskning

• Kontroll av att kraven är uppfyllda.

=> Tillit

60



61

GRANSKNINGGRANSKNING

MEDLEM MEDLEM

MEDLEM MEDLEM

MEDLEM

SAMBI

GRANSKNING

GRANSKNING

GRANSKNING



Tillitsramverket



Tillitsramverket

Säkerheten ska anpassas efter

• Hot och sårbarheter.

• Informationens känslighet, skyddsvärde.

• Krav på tillit.

Rätt säkerhet!

63



Rätt säkerhet

Säkerhetskraven anges inte i detalj.

Utmaningen är att tänka säkerhet, ta ansvar och 

driva ett traditionellt förbättringsarbete.

Kravet är att

• ta reda på vad som behövs, 

• göra det och

• kunna visa att det är gjort.

64



Hur får vi rätt säkerhet

Kedja

a) Riskanalys – vilka hot behövs skydd mot?

b) Säkerhetsåtgärder – inför skydd.

c) Revision – kontrollera skydd.

65



Tillitsramverket
A.3 Betrodd Part ska för den Funktion Tillitsdeklarationen avser ha infört ett strukturerat 
säkerhetsarbete anpassat efter risker och säkerhetsbehov, bestående av:

(a)Riskanalys avseende den Funktion som Tillitsdeklarationen avser. Denna ska ta hänsyn 
till skyddsvärde, befintliga skyddsåtgärder och legala krav. Riskanalysen ska omfatta 
analys av hot och sårbarheter, samt sannolikhet och konsekvens (skada) på Användare, 
den egna organisationen, andra Medlemmar och Federationsoperatören. Riskanalysen 
ska genomföras årligen och leda till en förbättringsplan innehållande rekommenderade 
säkerhetsåtgärder.

(b)Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för Funktionen baserat på ISO/IEC 
27001. Säkerhetsåtgärderna ska hantera riskerna enligt riskanalysen för Funktionen. 

(c) Genomförd internrevision av införandet och efterlevnaden av ledningssystemet för 
informationssäkerhet. 

Ledningssystemet för informationssäkerhet och efterlevnaden av de krav som ställs i 
detta Tillitsramverk ska minst en gång per treårsperiod vara föremål för internrevision, 
utförd av en till Funktionen oberoende kontrollfunktion.



Fördel

• Rätt skyddsnivå för olika roller.

• Konsekvent skyddsnivå för alla.

• Flexibelt, anpassning till ändrade hot.

67



Tillitsramverket, uppbyggnad

• En allmän del som gäller för alla. 

• Specifika krav för olika roller.

68



Tillitsramverket, uppbyggnad

A. Generella krav 

B. E-legitimationsutfärdare 

C. Attribututgivare 

D. Identitetsintygsutgivare 

E. Tjänsteleverantör 

F.  Sambiombud

69



Tillitsdeklaration



Tillitsdeklarationen

• Följer samma struktur som ramverket

• Svar på hur kraven uppfylls

• En eller flera funktioner kan deklareras.

71



Avgränsa och definiera.

• Begränsa det som ska deklareras

• Tydligt ansvar

• Tydligt mål

Det viktigaste knepet för en enkel och bra deklaration!

72

Viktigt!



Granskning



SAMBI

E-LEGITIMATIONS-

NÄMNDEN

E-LEGITIMATIONS-

UTFÄRDARE ATTRIBUTS-

UTGIVAREIDENTITETS-

INTYGS-

UTGIVARE

TJÄNSTELEVERANTÖR

ANVÄNDARE



Granskningstjänsten syfte och nytta

Syftet med granskning och godkännande:

”Ge förlitande parter en försäkran om att vissa 
principer är uppfyllda utan att alla behöver ha 
direkt insyn.”

75



• Externa granskare

• Krav på granskare
• Kompetenskrav

• Informationshanteringskrav

Vem granskar?

Lars Johansson

Lennart Beckman

Max Korkkinen

Stefan Larsson

Patrik Frykman

Per Sundqvist



Hur sker granskningen?

• Med hjälp av
• Granskningsinstruktioner och checklista

• Två granskare
• Huvudgranskare

• Kvalitetsgranskare



Beslut 

• Rekommendation är underlag för beslutet

• Beslutet tas av Federationsoperatören (IIS)
• Godkänd

• Godkänd med komplettering/förbehåll

• Ej godkänd



Rätt säkerhet



Säkerhetsarbete

a) Riskanalys avseende den Funktion som Tillitsdeklarationen avser. Denna ska ta hänsyn till 

skyddsvärde, befintliga skyddsåtgärder och legala krav. Riskanalysen ska omfatta analys av 

hot och sårbarheter, samt sannolikhet och konsekvens (skada) på Användare, den egna 

organisationen, andra Medlemmar och Federationsoperatören. Riskanalysen ska 

genomföras årligen och leda till en förbättringsplan innehållande rekommenderade 

säkerhetsåtgärder.

b) Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för Funktionen baserat på ISO/IEC 

27001. Säkerhetsåtgärderna ska hantera riskerna enligt riskanalysen för Funktionen.

c) Genomförd internrevision av införandet och efterlevnaden av 

säkerhetsregelverket för tjänsten. 

80



Riskanalys

• Riskanalys - Det här behövs

• Strukturerat regelverk - Så här ska vi göra

• Intern kontroll - Gör vi det vi ska?

81



Informationssäkerhetsrisk

”Möjligheten att ett givet hot utnyttjar sårbarheten hos 
en tillgång eller en grupp av tillgångar och därigenom 
orsakar organisationen skada.”

82

RISKEN

SÅRBARHET TILLGÅNG    

HOT



Riskanalys

Identifiera

- Hot

- Sårbarheter

- Tillgångar

Utförs för området som omfattas av Sambi.

83



Riskanalys

Bedöm

- Sannolikhet

- Konsekvens

Ger

- Prioritering av risker

84



Sannolikhet och konsekvens

Bedöm sannolikheter och konsekvenser

Exempel: fyrgradig skala 

• Mycket osannolikt (<1 / 10 år)

• Osannolikt (<1 / år)

• Sannolikt (>1 / år)

• Mycket sannolikt (>10 / år)

Motsvarande för konsekvens.

85



Risk = Sannolikhet * Konsekvens

alternativt

Risk = ½ (Sannolikhet + Konsekvens)

86

Beräkna risk (exempel)



Exempel

Tillgång Hot Sannolikhet Konsekvens Risk

Databas Intrång, externt 1 3 2

Korrupt data 2 3 2,5

87



Riskvärdering

88

1

3

4

4

321

2

Sannolikhet

Konsekvens

X X



Riskvärdering

Välj utifrån behovet för Sambi. 

Kriterier och målsättningar kan vara

• Minimera hög risk

• Incidentscenarier 

• Legala krav

• Best practice

Ger en lista med risker som prioriteras.

89



1. Reducera

2. Bibehålla

3. Undvika

4. Dela eller överföra

(Exempel via avtal ska 

underleverantören hantera risken.)

5. Acceptera

Riskbehandling

90

Definiera plan för risk-

behandling, åtgärder och 

bedömning av kvarstående 

risker.



Att utifrån en riskanalys

• identifiera förbättringsåtgärder som ökar säkerheten i 

verksamheten

• kunna välja lämpliga åtgärder som minskar risken i 

sammanhanget

• skapa tillit inom Sambi.

91

Mål för behandlingen



Strukturerat 
regelverk



Strukturerat regelverk

För tjänsten i fråga:

Krav på säkerhetsåtgärder som hanterar riskerna.

Följ ISO/IEC 27001

• En lättanvänd standard

• Innehåller alla tänkbara åtgärder

• Välj de som är relevanta

93



1. Informationssäkerhetspolicy

2. Organisation

3. Personalsäkerhet

4. Hantering av tillgångar

5. Styrning av åtkomst

6. Kryptering

7. Fysisk säkerhet

8. Driftsäkerhet

9. Kommunikationssäkerhet

10. Anskaffning, utveckling och underhåll av system

11. Leverantörsrelationer

12. Hantering av incidenter

13. Kontinuitet

14. Efterlevnad

94

Innehåll 27001



95

Exempel ur standarden



Exempel på regelverk

Hantering av tillgångar

….

Informationsklassificering

Riktlinje:

All information ska vara klassificerad med 

avseende på sekretess.

96



Exempel på regelverk

Instruktion

Ansvarig för informationsklassificering är informationsägaren. 

Om inget annat sägs är den som skapat informationen också ägare. 

Information klassificeras enligt:

Om inget annat anges så klassificeras information som ”Intern”.

97



Säkerhetsregelverket, nivå

Den sökande ska visa att man har ett rimligt och 

relevant säkerhetsarbete för sin tjänst, baserat på 

riskanalys.

Avsikten är inte att detaljgranska regelverket. Det 

behöver t.ex. inte certifieras mot 27001. 

98



Internkontroll



Internkontroll

Internrevision

• Visa att regelverket hanterar riskerna

• Visa att regelverket är känt

• Visa att regelverket följs

100



101

Internrevision

Kontrollera och ge återkoppling 

Verifiera att säkerhetsåtgärderna är effektiva:

• Läs regler, loggar och rapporter, lyssna på intressenterna och jämför 

med hur det borde vara

• Prata med medarbetare och chefer, jämför med vad du vill höra

• Sammanfatta i en rapport, ge beröm för sådant som fungerar och lista 

förbättringspotential

Utförs av oberoende part. Kriterium ”har en annan chef”. 



Åtgärdsplan

En internrevision ska ge en åtgärdsplan för 

att förbättra säkerhetsåtgärderna för tjänsten.

102



Översikt av ytterligare några krav



A.4 Betrodd Part ska inrätta en process för 
incidenthantering i enlighet med de av 
Federationsoperatören angivna 
instruktionerna.

• Är incidenthanterings-

processen 

tillfredsställande 

beskrivet?

• Inkluderar processen 

korrigerande och före-

byggande åtgärder 

som resultat av 

incidenter?
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Incidenthantering



Underleverantörer

Ansvar för användning av Underleverantörer
A.6 Betrodd Part som, i delar eller helhet, lägger ut 
utförande av Funktionen på Underleverantör är, 
oavsett avtalsform, ansvarig för Underleverantörens 
uppfyllande av kraven i Tillitsramverket och ska på 
begäran informera om vilka delar av Funktionen som 
är utlagda.
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Underleverantörer

Deklarationsmallen

Detta krav anger att tilliten inom Sambi ska vara oberoende av om organisationen 
använder sig av Underleverantörer eller utför i egen regi. Samtliga krav ska 
uppfyllas och redovisas oavsett var tjänsten eller Funktionen utförs. 

I fall Underleverantörer används ska det för samtliga krav redovisas hur 

Underleverantörerna uppfyller dem. 

Detta gäller speciellt det centrala kravet A.3, där riskanalys ska göras hos 

respektive Underleverantör, ett ledningssystem ska finnas och en internrevision ska 

göras. 

Detta krav påverkar således hur samtliga övriga krav ska besvaras.
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Sambiombud



Sambiombud

Syfte: 

• Förenkla för Användarorganisationer att ansluta till Sambi

• Bibehållen tillit



Anslutningsavtal

Sambiombud

Användarorganisation

Anslutningsavtal 

för Sambiombud

”avtal”

Federationsoperatören 

Användarorganisation

Anslutningsavtal 

vid anslutning 

via Sambiombud

Anslutningsavtal

för direktanslutning



Tillitsgranskning

Sambiombud

Användarorganisation

Tillitsgranskning,

omfattande

”avtal”

Federationsoperatören 

Användarorganisation

Tillitsgranskning, 

enkel

Tillitsgranskning



Sambiombud

Exempel Inera

Ett ombuds tjänst kan byggas med redan 
granskade objekt – Exempel Inera

eID
SITHS

RAPS

TG

Attr
HSA

HPT

TG

IdP
Säk.tj

TG

Org

Federationsoperatören 

Användarorganisation

• Granskning av teknisk Funktion

• Granskning av granskaren



Sambiombud

Ett generellt Sambiombud kan erbjuda flera 
eID- och attributlösingar

eID
X

TG

Attr
Y

TG

IdP
Z

TG

Org

Federationsoperatören 

Användarorganisation

TG: Tillitsgranskning

• Granskning av teknisk Funktion

• Granskning av granskaren



Vad får Användarorganisationen av 
ombudet?

• Tjänster för eID, attribut, identitetsintyg

• Hjälp att uppfylla Tillitsramverket

• Hjälp med medlemsansökan och Tillitsdeklaration

• Stöd för incidenthantering



Vad återstår för 
Användarorganisationen?

• Avtal med federationsoperatören

• Uppfylla ramverkets generella del

• Ha koll på identiteter och attribut

• Låga risker -> få krav

• Göra en Tillitsdeklaration (med stöd från ombudet)



Granskning

• Granskning av Sambiombudet
• Årlig

• Omfattande

• Granskning av Användarorganisationen
• Vart tredje år (som vanligt)

• Enkel



Krav

F.1 Sambiombudet ska ha förmåga att bära risken för 
skadeståndsskyldighet samt förfoga över tillräckliga 
ekonomiska medel för att kunna bedriva verksamheten i minst 
1 år.

Beskriv kortfattat hur finansiering och exempelvis försäkringar 
gör att kravet uppfylls. För ett offentligt organ behöver denna 
fråga normalt inte besvaras.



Krav

F.2 Sambimbudet ska ha väl dokumenterade rutiner för att säkerställa 
att anslutna Användarorganisationer uppfyller Tillitsramverket, samt 
aktuella Tillitsdeklarationer för samtliga Användarorganisationer. 
Dessa rutiner ska minst omfatta kraven i ”Bilaga 5, Föreskrifter för 
Sambiombud”, till Sambiombudsavtalet. Sambiombudet ska kunna 
visa att dessa rutiner tillämpas och efterlevs. 

Om Användarorganisationen för sin kravuppfyllnad använder 
ytterligare riktlinjer utfärdade av Sambiombudet ska denne 
säkerställa att dessa följs och uppfylls. 



F.2, riktlinjer

Beskriv noggrant rutinerna för att säkerställa kravuppfyllnaden 
hos de anslutna Användarorganisationerna, speciellt krav A.3. 
Visa också hur ombudet säkerställer att dessa rutiner följs för 
samtliga organisationer. Bifoga dokumentation över relevanta 
rutiner och processer, tillsammans med sammanställningar av 
resultaten av användningen av dessa. Exempel på det senare 
kan vara antal genomförda anslutningar, antal underkända 
ansökningar, ofta förekommande problem. 



F.2, riktlinjer forts.

Beskriv och bifoga också de riktlinjer, processer och mallar som 
ombudet använder gentemot Användarogranisationerna. Visa 
hur ombudet säkerställer att dessa följs.

Notera att riskerna som Användarorganisationerna ska hantera 
är relativt få, de flesta risker överförs till Sambiombudet. Detta 
innebär att Sambiombudet får i motsvarande grad stora krav att 
visa att speciellt kraven A.3 och F.2 är uppfyllda.



Krav, forts.

F.3 Sambiombudet ska ha väl dokumenterade rutiner för hantering av 
incidenter i den egna verksamheten och hos sina 
Användarorganisationer. Dessa ska minst omfatta att:

 informera Federationsoperatören om det inträffade,

 vidta åtgärder för att återställa förtroende, och 

 bistå Medlemmen i dess arbete att återskapa förtroendet för 

Medlemmens Elektroniska identiteter och Attribut.



Ombudsavtal, bilaga 5

Föreskrifter för ombud

Rutiner för

• Administration av medlemmar, livscykel

• Hantering av metadata

• Incidenthantering



Status

Avtal, föreskrifter och tillägg till Tillitsramverket

• Första version, juli 2017

• Remiss, augusti 2017

• Justeringar, september 2017

• Fastställd, 2017-09-29

• Första ansökan granskad och godkänd jan 2018

• De första ombudsanslutna medlemmarna granskade, mars -
april 2018



Grupper



Grupper i Sambi

Syfte: 

• Förenkla för små organisationer att ansluta till Sambi



Gruppföreträdare

• Ska vara Användarorganisation i Sambi
• Tillhandahålla e-legitimation, attribut och identitetsintyg
• Ansvar för Gruppmedlemmens säkerhetsarbete avseende Sambi

• Ska vara Tjänsteleverantör i Sambi
• Tjänst ansluten till eHm
• Hantering av e-recept eller andra e-tjänster hos eHm

• Tänkt för t.ex. en journalsystemsleverantör med redan 
etablerade kunder som Gruppmedlemmar



Vad får Gruppmedlemmen av 
Gruppföreträdaren?

• Funktioner för e-legitimation, attribut, identitetsintyg

• Tjänst ansluten till eHm

• Ledningssystem för informationssäkerhet



Vad återstår för Gruppmedlemmen?

• Avtal med Gruppföreträdaren

• Följa ledningssystemet för informationssäkerhet



Gruppföreträdaravtal, bilaga 5

Föreskrifter för gruppföreträdare

Rutiner för

• Administration av medlemmar, livscykel

• Informationssäkerhetsarbete

• Incidenthantering



Status

Avtal, föreskrifter och tillägg till Tillitsramverket

• Fastställd, februari 2019



Att göra en 
Tillitsdeklaration
gemensam diskussion



Hur gör man enklast och bäst?

Genomgång av de delar av tillitsdeklarationen som ofta kräver 
kompletteringar eller förtydliganden.



Inledning

Den funktion som ska granskas 
Markera den funktion denna Tillitsdeklaration avser. 

 

Användarorganisation; deklarerar för 
avsnitt A, B, C och D. 

 

Tjänsteleverantör; deklarerar för avsnitt 
A och E. 

Leverantör till Användarorganisation; 
deklarerar för avsnitt A och därefter avsnitt B, 
C eller D beroende på vad som levereras. 

Leverantör till Tjänsteleverantör; 
deklarerar för avsnitt A och E. 

Sambiombud;  
deklarerar för avsnitt A, B, C, D och F. 

 
 



Kommentarer

• Namnge funktionen, om möjligt. Det ska vara entydigt vad 
deklarationen avser. 

• Beskriv funktionen så att det är tydligt för både granskare och 
andra Medlemmar i Sambi vad som avses.



A.3 Säkerhetsarbete

Efterlevnaden av detta krav och er beskrivning är centrala för att visa att 
organisationen har tillräckligt hög säkerhetsnivå för att övriga Medlemmar 
ska kunna ha tillit till er Funktion.

- Riskanalysen ska visa vilka skyddsåtgärder som behövs.

- Ledningssystem ska innehålla riktlinjer och instruktioner för hur dessa 
skyddsåtgärder ska utföras.

- Internrevisionen ska säkerställa att detta följs.

Riskanalysen kan använda den av Sambi publicerade hotkatalogen som 
inspiration. Riskanalysen ska uppdateras regelbundet, och kan leda till 
förändringar i ledningssystemet. Internrevisionen ska likaså genomföras 
regelbundet och alltid leda till en tidsatt åtgärdsplan.



A.3 (a) Riskanalys

Riskanalys avseende den Funktion som Tillitsdeklarationen avser. Denna 
ska ta hänsyn till skyddsvärde, befintliga skyddsåtgärder och legala krav. 
Riskanalysen ska omfatta analys av hot och sårbarheter, samt sannolikhet 
och konsekvens (skada) på Användare, den egna organisationen, andra 
Medlemmar och Federationsoperatören. Riskanalysen ska genomföras 
årligen och leda till en förbättringsplan innehållande rekommenderade 
säkerhetsåtgärder.

Beskriv för riskanalyser hur de planeras, periodicitet, fastställande av kontext, 
riskbedömning och riskidentifiering, riskbehandling, riskkommunikation och hur 
säkerhetsregelverket uppdateras.



Övning riskanalys

• Gemensam diskussion
• Förutsättning: En kommun som använder SITHS, HSA och en 

godkänd IDP

• Diskutera vilka hot som är relevanta



Hot

1. Organisation
• Oklar ansvarsfördelning
• Bristande uppföljning
• Nyckelpersonsberoende
• Bristande kunskap hos ansvariga

2. Behörighetshantering
• Användare tas inte bort, behörigheter förlängs
• Rutiner följs inte

3. Identitetshantering
• Bristande identitetskontroll
• Bristande kontroll av yrkeslegitimationer, även ändringar



Hot, fortsättning
4. Brister, användare

• Brister i kunskap om regler och rutiner
• Lån av identiteter
• Hopblandning av identiteter vid flera uppdragsgivare

5. Hot mot IT-teknik

6. Hot mot leverantörer
• Ekonomi, konkurs
• Bristande säkerhetsrutiner
• Bristande teknisk säkerhet

7. Bristande incidentrapportering
• Oklart vad som är en incident
• Oklart hur och till vem rapportering ska göras



A.3 (b) Ledningssystem

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för Funktionen 
baserat på ISO/IEC 27001. Säkerhetsåtgärderna ska hantera 
riskerna enligt riskanalysen för Funktionen. 

Beskriv ledningssystemet som följer ISO/IEC 27001. Redovisa 
eventuell avvikelse från ISO/IEC 27001, och motivera i sådana 
fall detta. Om er organisation har ett certifierat 
ledningssystem för informationssäkerhet som omfattar 
Funktionen som denna ansökan avser, bifoga kopia av detta 
certifikat i stället.



Övning LIS

• Gemensam diskussion
• Förutsättning: En kommun som använder SITHS, HSA och en 

godkänd IDP

• Utgå från standarden ISO/IEC 27001 och fastställ vad som behöver 
tas med



A.3 (c) Internrevision

Genomförd internrevision av införandet och efterlevnaden av 
ledningssystemet för informationssäkerhet. 

Beskriv, för internrevisionerna, hur de genomförs, rapporteras och hur 
avvikelser/förbättringsförslag hanteras. Beskriv även hur revisorn utses 
och hur kvalitén på internrevisionen säkras.

Beskriv, för förbättringsplanen, hur den beslutas, prioriteras, resurssätts, 
tidsätts, genomförs och följs upp.



A.4 Incidenthantering

Betrodd part har inrättat en process för incidenthantering i 
enlighet med de av Federationsoperatören angivna 
instruktionerna.

Beskriv incidenthanteringsprocessen.



A.6 Underleverantörer

Betrodd Part som, i delar eller helhet, lägger ut utförande av 
Funktionen på Underleverantör är, oavsett avtalsform, ansvarig 
för Underleverantörens uppfyllande av kraven i Tillitsramverket 
och ska på begäran informera om vilka delar av Funktionen 
som är utlagda.



Kommentarer



Kommentarer
Detta krav anger att tilliten inom Sambi ska vara oberoende av om 
organisationen använder sig av Underleverantörer eller utför Funktionen i 
egen regi. Samtliga krav ska uppfyllas och redovisas oavsett var tjänsten eller 
funktionen utförs. Ifall Underleverantörer används ska det för samtliga krav 
redovisas hur Underleverantörerna uppfyller dem.

Detta gäller speciellt det centrala kravet A.3, där riskanalys ska göras hos 
respektive Underleverantör, ett ledningssystem ska finnas och internrevision 
ska göras.

Detta krav påverkar således hur samtliga övriga krav ska besvaras.
Beskriv hur eventuella Underleverantörer uppfyller kraven, i den mån detta 
inte redovisas under respektive krav. När Underleverantören har ett 
certifierat ledningssystem för informationssäkerhet, bifoga även kopia av 
Underleverantörens certifikat. Om Underleverantören är en Betrodd Part 
räcker detta för att visa att kravet är uppfyllt.



Avsnitt B, C, D, E, F

Ta med det som är relevant



Mer information



Information

• www.sambi.se

• Nyhetsbrev

• allmänna

• tekniska

• Seminarier och workshops

• Kurser

• Arbetsgruppens möten

http://www.sambi.se/


Kontakt

info@sambi.se

mailto:info@sambi.se

