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SDK – Säker digital kommunikation

• VAD? Utbyte av känslig information som är ostrukturerad mellan 

domänöverskridande organisationer

• VARFÖR? Dagens informationsutbyte är i stort sett analogt och brister i säkerhet 

och effektivitet. Det behövs ett säkert gemensamt digitalt sätt att utbyta 

integritetskänslig information

• FÖR VEM? Kommuner, regioner, myndigheter, utförare, privatpersoner

Höst 2017

Behov, mål

Vår 2018

Budget, resurser

Specifikationer

Höst 2018

Utveckla, testa 

och verifiera 

konceptet

Vår 2019

Komplettera 

Infrastruktur och 

regelverk

Etablera testbädd

Höst 2019

Genomföra 

tekniska piloter

2020

Verksamhetspiloter

Etablera gemensam

Förvaltning

Införande hos aktörer



Målbild med Säker digital kommunikation

• Samma förutsättningar oavsett utförare (offentlig, privat utförare av 

offentligt uppdrag)

• Alla ingår i samma federation, vi har gemensamma begrepp och principer 

där så behövs och ett fastställt tillitsramverk

• Vi använder/förhåller oss till relevanta standarder

• Ge förutsättningar för samverkan med leverantörer av lösningar i 

federationen

Vi utbyter information digitalt på 

enhetligt, effektivt, säkert och 

överenskommet sätt

Möjliggöra säker digital 

kommunikation även utanför 

Sveriges gränser
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Principer & regelverk för tillit

Informationssäkerhet, informationsutbyte, standarder och tekniska specifikationer

Organisation Organisation

Gemensam 

infrastruktur

Betrodda 
certifikatsutgivar
e

Adressbok

Skicka
Ta emot
Bli notifierad
Få kvittens

Interne
t

Principer för säker digital kommunikation

Organisationens 

Accesspunkt för säker 

krypterad transport

Meddelande

Standardiserat ”kuvert”,

text och bilagor.

Adressuppgifter

organisation & funktion

Uppfylla informations-

och IT-säkerhetskrav

Säker inloggning (e-ID) på 

tillitsnivå 3

Skicka
Ta emot
Bli notifierad
Få kvittens

Betrodda tjänster

för säkerhet & routingLokalt ansvar för 

meddelande-

applikation



SDK

Organisation Organisation
Adressbok 
Organisation & 

funktion

eDelivery



Organisation Organisation
Adressbok 
Organisation & 

funktion

Lösningskoncept 
– baserat på eDelivery



Organisation Organisation
Adressbok 
Organisation & 

funktion

Adressering 
- uppslag av organisation & funktion 
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Lokaliseringstjänst
(Service Metadata Locator)

tjänst hos CEF, EU-kommissionen

Slå upp en organisations metadatatjänst 

SDK Adressbok 
med verksamhetsfunktioner

inom resp. organisation

( socialtjänst ”@” kommun )



Organisation Organisation

Metadatatjänst 
SMP – Service Metadata Publisher
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Metadatatjänst
tjänst hos DIGG.

Hitta mottagarens kommunikations-

möjligheter



Organisation OrganisationSäker överföring
Krypterad kommunikation

Säker avsändare

Skydd mot förvanskning

Spårbarhet

Säker transport
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Kan peka på

Tillitsdeklaration
Anslutningsavtal
Test & verifiering 

Användar-

organisation
Tjänste-

leverantör 
Accesspunkt

SDK - federation för 
tillit och säkert 
informationsutbyte

Förvaltar
Granskar & 
godkänner

Federations-
operatör

Tillitsramverk     

& avtal    
Testbädd       Produktion      

Federations-
ägare



Federation i ett skiktat perspektiv

Verksamhetsförmågor
Identitet och behörighet     Säkert meddelandeutbyte     Underskrift

Informations- och IT-säkerhet  Tillitsnivåer   Deklaration & granskning
Tillitsramverk

Referensarkitektur
Identitet & åtkomst    Underskrift & stämpel   Meddelandeöverföring

Tekniska ramverk
SAML2     OpenID Connect      eID      eSignature eDelivery

Tjänster och samverkan
Tjänsteleverantörer                       Betrodda tjänster

Anslutning & avtal 
Anslutnings/samverkansavtal    Test & verifiering

Godkännande-

process

SDK

Informationsskydd, 

regulatoriska kravInformationshantering
Person & organisation             Metadata



Medskick till kommuner, regioner, statliga 
myndigheter & andra intressenter

VETA OM – arbete pågår!

• Inera.se

• SDK Informationssida (Confluence)

KÄNNA – tillförsikt, nu är vi på väg att skrota faxen...

GÖRA – delta i projektet

• Följ via referensgrupper (demos)

• Följ som övrig intressent (nyhetsbrev)

• Medverka som pilotaktör (bereda för 2020)

BEREDA – på hemmaplan

• Aktörerna själva – egna verktyg, anslutning, mm

• Leverantörer – information på projektsida, delta i leverantörsträffar

Skicka

Ta emot

Bli notifierad

Få kvittens

Skicka

Ta emot

Bli notifierad

Få kvittens

Principer & regelverk för tillit

Informationssäkerhet, informationsutbyte, standarder och tekniska specifikationer

Säker digital kommunikation

över internet

✓ Krypterad 

kommunikation

✓ Säker avsändare

✓ Säker mottagare

✓ Skydd mot 

förvanskning

Organisation Organisation

Gemensam 

infrastruktur

✓ Hitta säker 

adressat 



Faxen ska bort –
men det handlar om mer än det…

En ny infrastruktur

Gemensamma standarder

Gemensam certifikatshantering 

Gemensam adressbok med digitala 

adresser (organisation, funktion)

Säkert sätt att hantera känslig information 

Både ostrukturerad (fokus nu) och 

strukturerad information


