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Uppdatering från 
Infrastrukturdepartementet-

Anneli Hagdahl, Infrastrukturdepartementet 

Finansdepartementet 4



Uppdatering från 

Infrastrukturdepartementet

Anneli Hagdahl

Enheten för digital förvaltning

Infrastrukturdepartementet 5



Digitala identiteter skapar förutsättningar för ett tryggare samhälle

• Det handlar inte bara om att logga in för att deklarera eller

vabba (det är vi redan ganska bra på)

• Internationell brottsbekämpning
• Femte penningtvättsdirektivet mot bl.a. finansiering av terrorism 

• Andra betaltjänstdirektivet om bl.a. kundigenkänning

• Internationellt samarbete för att bekämpa människohandel

• Digital förvaltning – effektivisera och förenkla
• EU-förordning om Single Digital Gateway – en ingång till förvaltningen

• EU-direktiv Bolagsrättspaketet för att starta företag online

• Elektroniska fraktsedlar

• Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

• Handlingsplan för cyber- och infosäk 2019-2022: ökad spårbarhet mellan 

bakomliggande utrustning för generering av kryptografiska nycklar och de 

tjänster som tillhandahålls på den inre marknaden
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Lagstiftning

• EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 

om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden och 

om upphävande av direktiv 1999/93/EG

• Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordning om elektronisk identifiering

• Förordning (2016:576) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk 

identifiering

• Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster 

för elektronisk identifiering
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DIGG – instruktion om eID
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3 § Myndigheten ska 

•1.ansvara för den 
offentliga förvaltningens 
tillgång till infrastruktur och 
tjänster för elektronisk 
identifiering och 
underskrift 

•2.främja användningen av 
elektronisk identifiering 
och underskrift

3 § Myndigheten ska 

•3.tillhandahålla och 
administrera 
valfrihetssystem enligt 
lagen (2013:311)om 
valfrihetssystem i fråga om 
tjänster för elektronisk 
identifiering, samt

•4.ansvara för de svenska 
förbindelsepunkterna 
(noderna) för 
gränsöverskridande 
elektronisk identifiering i 
enlighet med […] eIDAS-
förordningen samt 
rättsakter som har 
meddelats med stöd av 
förordningen.

7 § Myndigheten ska 
dessutom 

•1.uppfylla de 
samarbetsskyldigheter 
som gäller för Sverige som 
medlemsstat enligt artikel 
12 i eIDAS-förordningen 
samt enligt rättsakter som 
har meddelats med stöd 
av den artikeln och vara 
gemensam kontaktpunkt 
för samarbetet, samt

•2.företräda Sverige i 
övriga frågor som rör 
gränsöverskridande 
elektronisk identifiering 
enligt eIDAS-förordningen 
samt lämna stöd och 
information till 
myndigheter i sådana 
frågor. 



PTS – instruktion om eIDAS

4 § Post- och telestyrelsen har till uppgift att 

[…] vara tillsynsmyndighet enligt lagen 

(2016:561) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om 

elektronisk identifiering och ge stöd och 

information till myndigheter och enskilda 

när det gäller betrodda tjänster 
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2017 Digital North – nordisk/baltisk ministerdeklaration

2017 EU: Ministerdeklaration om e-förvaltning

2019 Handlingsplan för mobilitet i Norden
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Jag vill speciellt lyfta fram att vi strävar efter att få på plats 

den infrastruktur som krävs för att vi redan under 2020 

ska kunna använda våra nationella eID:n överallt i 

Norden. 

Det är en reform som till sin betydelse kan jämföras med 

passunionen.

Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands samarbetsminister



Aktuella frågor

• Genomförande av eIDAS
• DIGG har en nyckelroll

• Informera och främja offentlig förvaltnings användning

• Ansluta andra länders eID-system till landsnoden Sweden Connect

• Företräda Sverige i utvecklingsarbete och granskningar inom EU

• NOBID – Nordic/Baltic eID

• Användaren ska inte fastna i väntrummet
• Utländskt id-begrepp måste kopplas till svenskt id-begrepp

• SKV föreslår att starta med personnummer

• Fortsatt utredning av samordningsnummer behövs

• Svenska e-legitimationer ska kunna användas i 

utlandet
• Förslag i reboot (SOU 2017:114)

• Anmälan för granskning inom eIDAS

• Personnummer eller pseudonymer
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Aktuella frågor

• Statlig e-legitimation
• Förslag i reboot (SOU 2017:114)

• Fördjupning i id-kortsutredningen (SOU 2019:14)

• Förslag: Statlig e-leg på id-kort som utfärdas av Polisen

• Valfrihetssystem
• Förslag i reboot (SOU 2017:114)

• Obligatorisk anslutning till valfrihetssystem

• Ny utredning 
• Bättre reglering av elektroniska underskrifter och andra 

betrodda tjänster för en trygg digital förvaltning

• 2019-2020
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Andra betaltjänstdirektivet (PSD 2)
Presentation för leverantörsmöte och forum för betrodda tjänster 

Finansinspektionen
2019-04-29



Varför PSD 2?



Syftet med direktivet
Göra det enklare och säkrare att använda internetbaserade betaltjänster.

Bättre konsumentskydd vid bedrägeri, missbruk och betalningsproblem. 

Främja innovativa mobila och internetbaserade betaltjänster.

Trädde ikraft 2018-05-01 i Sverige.



Förhållandet till eIDAS-

förordningen



Enligt PSD 2-regelverket ska 

tredjepartsleverantörer på 

begäran av kund få tillgång till 

kundens kontoinformation hos 

kontförvaltande institut (ex. 

bank). Åtkomst kan ske via 

bankens vanliga kundgränssnitt 

eller ett särskilt gränssnitt. 

Certifikatet ska bl a 

innehålla information 

auktoriseringsnummer, roll 

och behörig myndighet.

Artikel 34 i Tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna 

kommunikationsstandarder (RTS/2018/389).

Kontoinformations-

tjänster

Betalinitierings-

tjänster

Kontoförvaltande 

institut

Enligt PSD 2-regelverket ska 

identifiering av 

tredjepartsleverantörer ske via 

kvalificerade certifikat enligt 

eIDAS-förordningen.

Förhållandet till eIDAS-förordningen

Begäran av åtkomst till 

kontoinformation

*



Finansinspektionens roll



Finansinspektionens roll

1. Ansöker om tillstånd

2. Godkänner tillstånd

Tredjeparts-

leverantörer
Finansinspektionen

www.fi.se EBA-registret

Kval. tillhandahållare

2b. Lägger till 2c. Synkar



Status



Status

RTS/2018/389 blir fullt tillämpbar 14 september 2019. Då ska gränssnitten vara i drift. 

Bankernas testfaciliteter ska vara tillgängliga för tredjepartsleverantörerna senast 14 

mars 2019. 

Finansinspektionen i dialog med aktörerna. Exempelvis API-arbetsgruppen genom EBA 

(internationellt arbete) och tematiska möten med svenska banker. 

Ansökan om undantag från beredskapsmekanism – Finansinspektionens första 

granskning av gränssnitten.

Planerar riskbaserad tillsyn (i enlighet med FIs tillsynsprocesser). 



För mer information

Finansinspektionens hemsida: 

https://www.fi.se/sv/bank/andra-betaltjanstdirektivet-psd-2/

Särskilt om användning av eIDAS-certifikat: 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+the+use+of+eIDAS

+certificates+under+the+RTS+on+SCACSC.pdf

https://www.fi.se/sv/bank/andra-betaltjanstdirektivet-psd-2/
https://eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+the+use+of+eIDAS+certificates+under+the+RTS+on+SCACSC.pdf


Frågor?





Status e-legitimationer 
nationellt och internationellt

Roger Fagerud, DIGG
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Status e-legitimationer nationellt

• Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation
• Huddinge Kommun

• AB Svenska Pass

• Freja eID+

• Valfrihetssystem
• 2017 e-legitimering

• Freja eID+

• 2018 e-legitimering
• BankID och Mobilt BankID

• Telia



Status e-legitimationer 
nationellt
• Samarbete med andra federationer

• DIGG, SKL, INERA, IIS och SUNET samarbetar för att eliminera onödiga 
skillnader i tillitsramverk och tekniska ramverk

• Syfte att minska kostnaden för att certifiera sig flera gånger för samma sak

• Förnyat intresse för att göra e-legitimationer på LoA 2 tillgängliga utanför den krets där de 
idag används exempelvis EduID

• Migrationsverket har fått ok från Datainspektionen för en lösning som kan ge flyktingar utan 
fastställd identitet en typ av e-legitimation

• Slutsatsen är som tidigare: Vi behöver förbereda oss för en situation med betydligt fler e-
legitimationslösningar än vi är vana med



Status e-legitimationer internationellt

• Anmälda Skyldighet att erkänna Tillgängliga
• (12 mån efter publicering) (Kontakt etablerad

med svensk nod)

• Tyskland Har inträffat
Nej

• Italien 2019-09-10 Ja

• Spanien 2019-11-07 Ja

• Estland 2019-11-07 Ja

• Kroatien 2019-11-07 Ja

• Luxemburg 2019-11-07 Nej

• Belgien 2019-12-27 Nej



Status e-legitimationer internationellt

• Granskade men ej publicerade Datum för CN beslut
• UK 2019-01-30

• Portugal 2018-10-10

• För-anmälda
• Portugal (Tjänsteleg)

• Italien (nytt eID)

• Nederländerna

• Tjeckien

• Lettland



Anmälan av svenska eID

• Arbetet påbörjas 2019
• Utreda oklarheter – kan innebära lagändring

• ”Pseudonym” eller personnr

• Anmäla Valfrihetsystem + Kvalitetsmärke eller enskilda eID

• Juridisk grund för att välja vilka eID som får anmälas

• Dokumentera, översätta det som ska anmälas
• Inte bara eID-systemet

• Vad andra länder behöver veta om svenska personnr, folkbokföring 
etc för att lita på svenska identiteter?

• Förstärkt förmåga på DIGG
• DIGG och den svenska eIDAS-noden får inte ha lägre säkerhet än e-

legitimationen som anmäls

• Trolig anmälan slutet 2020



Användning av privata företag

• Steg 1 privata utförare av offentligt finansierad service
• Friskolor, Vårdcentraler etc

• Anser andra länder att dessa är offentliga?

• Administration & stöd, räcker DIGG till?

• Steg 2 helt privat verksamhet – lågt intresse från andra länder
• Oklara betalningsregler mellan länder

• Vår tickbaserade finansiering är ovanlig

• Kapacitet
• Bör alternativa connectorer etableras?



Paus



Sårbarhet i implementation av
PDF signaturer

Björn Hesthamar
Avdelningen för säker kommunikation Bild helloquence



Vad har hänt?

• Forskare från Ruhr Univeristy Bochum och IT-
säkerhetsföretaget Hackmanit GmbH

• Publicerade pdf-insecurity.org den 25 februari i år

• Tre sårbarheter i hur PDF-läsare hanterar signerade PDF-
dokument. 

• Program och tjänster som inte implementerar PDF- och 
PAdES-standarderna korrekt kan visa felaktigt signerade 
dokument

• Ansvarsfullt tillkännagivande

https://pdf-insecurity.org/




Tre sårbarheter

• Universal Signature Forgery
• Utnyttjar PDF-formatets flexibilitet och avänder det faktum att en 

sårbar validering sker skiljt från uppritningen dokumentet. Således 
stämmer inte signerad information överens med visad information.

• Incremental Saving Attack
• Lägger till information till en PDF-genom att nyttja att filen inte alltid 

är sekventiellt strukturerad så att man kan placera ny icke-signerad 
information ovanpå ett signerat PDF-objekt.

• Signature Wrapping Attack 
• Hänvisningar i PDF-dokumentet används för att stoppa in information i 

det område som är signerat



Sårbarhet 1: Universal Signature Forgery

CVE-2018-16042

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-16042


Sårbarhet 2: Incremental Saving Attack

CVE-2018-18688

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-18688


Sårbarhet 3: Signature Wrapping

CVE-2018-18689

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-18689


Vilka program är påverkade?

• Adobe Acrobat Reader DC, Reader XI

• Foxit Reader

• Nitro Reader,

• Nuance Power PDF

• PDF-Xchange Editor and Viewer

• Med fler, se PDF-insecurity.org

https://pdf-insecurity.org/signature/viewer.html


Vilka tjänster är påverkade?

• DocuSign

• eTR Validation Service

• DSS 5.2 (fixat i 5.4)

• Evotrust

• VEP.si



Känsliga
deltagare varnas







Postels lag - robushetsprincipen

“Be strict when sending and tolerant when receiving. 
Implementations must follow specifications precisely when 
sending to the network, and tolerate faulty input from the 
network. When in doubt, discard faulty input silently, without 
returning an error message unless this is required by the 
specification.” / Jon Postel 1980 skapare av TCP

• Framhållen som en bidragande factor till att internet 
“vann” över telenäten



Robushetsprincipen leder till

problem på lång sikt:

• Den som skapar dokument försöker att vara strikt i vad 
den skapar, genom ny kod

• Den som tar emot dokument försöker att vara tillåtande i 
formaten, genom ny kod

• Kod innehåller buggar och felaktigheter som kan döljas i 
bruset och accepteras som något som ska gälla eftersom 
full interoperabilitet alltid är önskvärt

• Dessa felaktigheter blir de facto-standarder, som alla 
tvingas stödja



Var ligger egentligen felet?

• Det är marknadsmässigt fördelaktigt att kunna visa 
felaktiga PDF-dokument

• PFD-standarden är otroligt stor och komplex.
• Bygger på post-script som i praktiken är ett helt turingkomplett

programmeringsspråk inspirerat av forth (!)
• PDF 2.0-standarden är 747 sidor (!!)

• PAdES-standarden är komplex eftersom den ärver in PDF

• PDF skapat för sig, PAdES skapat för PDF.

• Vilken är egentligen den kritiska egenskapen för en 
underskriven PDF?



Långtidsbevarande av 
e-underskrifter

Stefan Santesson, Roger Fagerud, DIGG



Långtidsbevarande av e-
underskrifter

• Grundförutsättningen är att vi klarar av att lagra den elektroniska 
handlingen

• Riksarkivet är tillsynsmyndighet med rätt att ge ut föreskrifter
• Arbetar fn med en översyn av specifikationerna

• Styrgrupp beslutar om det utkast som arbetats fram är redo att gå 
ut på remiss

• Avser att bilda arbetsgrupper inom olika områden som därefter ska 
ta fram vägledningar – e-underskriftsområdet aktuellt för en grupp



E-arkiv

• För att bevara elektroniska handlingar krävs ett e-arkiv
• C: är inget e-arkiv

• Inte heller dokumenthanteringssystem, backuper mm

• Ett e-arkiv kräver:
• Filer i format godkända för långtidsarkivering

• Förmåga att bevara dokumentets sammanhang
• Metadata som beskriver dess innehåll + info om verksamheten där 

det skapades

• Förmåga att överföra handlingarna till nya format eller nya 
e-arkiv när de gamla närmar sig slutet av dess livscykel



Grundregeln är att allmänna 
handlingar ska bevaras

• När det gäller e-underskrifter innebär det att underskriftens rättsliga 
verkan ska bevaras

• Det påverkas av vilken lagstiftning som bevisen då ska 
prövas mot och vilken domstol som avgör

• Inom eIDAS-förordningens tillämpningsområde – EU-domstolen

• Utom – Svensk domstol eller den instans som dömer i det enskilda 
fallet

• Bevaras ej rättsverkan ska det betraktas som gallring
• Vilket kräver gallringsbeslut

• Starta med att bedöma verksamhetens behov
• Enklare att fatta gallringsbeslut när handlingen inte längre kan 

användas som bevis



ETSI format för långtidsbevarande - LT

Dokument

Signatur

Signaturvärd
e

Signatur 
meta

Certifikat

Signerade attribut

• Cert referens
• Tid
• Etc.

Osignerade attribut

• Sig tidstämpel
• Cert valideringsdata
• TS valideringsdata



ETSI format för långtidsbevarande - LTA

Dokument

Signatur

Signaturvärd
e

Signatur 
meta

Certifikat

Signerade attribut

• Cert referens
• Tid
• Etc.

Osignerade attribut

• Sig tidstämpel
• Cert valideringsdata
• TS valideringsdata

• ARKIV TIDSTÄMPEL



Signature validation chains

Root Cert

CA Cert

CA Cert

Signer Cert
Dok 

signatur

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL

Signature Time stamp Counter signature Archive Time stamp



Time stamp validation chains

Root Cert

CA Cert

CA Cert

TS Cert

Time Stamp

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL



Counter signature validation chains

Root Cert

CA Cert

CA Cert

TS Cert

Time Stamp

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL



Archive time stamp

LTA signatur

Root Cert

CA Cert

CA Cert

Signer Cert

Dok signatur

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL

Root Cert

CA Cert

CA Cert

TS Cert

Time Stamp

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL

Root Cert

CA Cert

CA Cert

TS Cert

Time Stamp

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL

Root Cert

CA Cert

CA Cert

TS Cert

Time Stamp

CRL

Root Cert

CA Cert

OCSP Cert

OCSP resp

CRL

CRL

Main Signature

Counter Signature

Signature time stamp

48
Signerade
dataobjekt



Potentiella brister i beviskedjan - LTA

• Auktorisation för spärrtjänst

• Betrodda rotcertifikat

• Status i EU Trust Status List (TSL)
• Spärrtjänst

• Tidsstämplingstjänst

• Utgivare av signaturcertifikat

• Eventuella CA och rotcertifikat

• Bevis på att signaturen validerats i enlighet med ett definierat regelverk



Interop – förmågan att repetera

• Kan vi garantera att en framtida valideringsprocess kan återskapa samma 
slutsats som en validering i dag.

• ETSI plugtest har visat hur svårt det är

• Multipla signaturer
• Vad händer med arkivtidsstämpel på signatur 4 när jag 

lägger till en arkivtidsstämpel på signatur 3?

• PDF/XML

• Canonicalization och transforms (X-path mm)

• Ursprungsunderskriften MÅSTE vara en ETSI AdES signatur
• Ej tillämpbar om handlingen har standard XML signatur



Långtidsvalidering – Viktiga Mål

• Integritetsskydd av underskriven handling

• Vem som skrev under

• Enligt vilket regelverk som underskriften ursprungligen validerades

• När underskriften validerades

• Av vem som underskriften validerades

• Eventuella utfästelser om viktiga yttre omständigheter
• Hur användaren granskade och godkände



Brister ETSI - LTA

• Kan ej användas för standard signaturer (CMS/PDF/XML)

• Få implementationer med demonstrerad interoperabilitet

• Kräver validering av ursprunglig underskrift

• Kräver tillgång till extern historisk information

• Auktorisation för spärrtjänster

• Rot certifikat status

• Mm

• Ingen information under vilket regelverk som signaturen en gång ansågs giltig

• Ingen information om syfte eller andra omständigheter av vikt.



Valideringsintyg – Alternativ till LTA

Underskriven
handling

Underskrift

Valideringstjäns
t

Signerar

Underskriven
handling

Underskrift

Validerings
-intyg

Validerings-
intyg

E-tjänst

Dok
Policy
Meta



Valideringsintyg

• Ersätter ursprunglig underskrift

• Intygar:
• Vad som skrevs under

• Vem som skrev under

• Intygade omständigheter

• Hur och när validering utförts

• Kan lagras i underskriven handling

• Kan förnyas oändligt antal gånger in i framtiden

• Teknikneutral – Alla typer av signaturer och dokumentformat kan stödjas i 
detached mode.



Valideringsintyg - nivåer

• Endast lokala loggar

• Intyg utfärdad av egen separat tjänst

• Intyg utfärdad av publik tjänst

• Betrodda tjänster?



Valideringsintyg - format

• Förslag utarbetat för EU kommissionen

• ETSI standardiserar validerings rapport men inte valideringsintyg

• Behov
• Specifikationer och standarder

• Rättsutredning

• Proof of Concept



Lunch

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtb_3nNfXAhXCA5oKHR2aCC8QjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/12/one-six-people-have-had-lunch-two-years-survey-finds/&psig=AOvVaw3agY--rO5ifhP7fyBaT0dJ&ust=1511613348885949


Incidentrapportering

Caroline Sundholm, PTS 

Roger Fagerud, DIGG



Vad ska rapporteras?

• Enligt artikel 19 punkt 2 

Alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som i betydande omfattning 
påverkar den betrodda tjänst som tillhandahålls eller på de personuppgifter som 
ingår i denna. 

• Exempel på händelser som kan leda till rapport:

o Otillgänglighet av kritisk funktionalitet t.ex. revokeringsinformation
o Svagheter i nyckelgenerering
o Integritetsbrister t.ex. felaktigt valideringsresultat eller utfärdande av certifikat till fel person
o Oavsiktligt eller otillåtet avslöjande 

• Incidenter som berör såväl kvalificerade som icke-kvalificerade tjänster.



Incidentrapportering

• Ska ske inom 24 timmar efter upptäckt. 

• Rapporten ska skickas till PTS (tillsynsorganet).

• I vissa fall också till Datainspektionen och MSB.

• Underrättelse ska också ske, utan onödigt dröjsmål, till fysisk eller juridisk person till 
vilken tjänsten tillhandahållits om det är troligt att de påverkas negativt. 

• PTS kan kräva att tillhandahållaren även informerar allmänheten. 



Hur görs rapporten? 

• Ska skickas till incidentrapport@pts.se. Finns möjlighet att skicka rapporten 
krypterat.

• Rapporten ska innehålla uppgifter om bl.a. orsaken till incidenten, vilka åtgärder 
som vidtagits och vilka lärdomar som dragits. 

• Det finns en mall på pts.se/eidas

• Om inte alla uppgifter finns vid rapporteringstillfället: skicka en inledande rapport 
som sedan uppdateras.

mailto:incidentrapport@pts.se


Vad gör PTS?

PTS kan med anledning av inkomna incidenter

- Underrätta tillsynsmyndigheter i andra berörda medlemsstater samt ENISA.

- Underrätta allmänheten. 

- Inleda tillsyn.

PTS ska en gång om året överlämna en sammanfattning av inkomna incidenter som når 
upp till som lägst nivån ”significant impact” till ENISA. 

Antalet inkomna incidenter till PTS: 

2017:1

2018:0

Hittills 2019: 0 



Varför så få incidenter? 



Incidentrapportering

• Skilj mellan incident för betrodd tjänst och eID
• Betrodd tjänst  till PTS enligt eIDAS-förordningen artikel 19 

• eID till DIGG
• Nationellt, enligt avtal

• Internationellt enligt eIDAS-förordningen artikel 19 



Incidentrapportering
eID enligt artikel 10

• Idag berörs ingen ID-leverantör av skyldighet att rapportera
• Eftersom Sverige inte har anmält någon e-legitimation

• Frivilligt kan FP (inklusive underskriftsleverantör) 
som upptäcker incident eller risk rapportera till 
DIGG

• Både incident och allvarlig risk

• Nya internationella rutiner på väg

• rapportera tillsvidare på e-legitimation@digg.se



Incidentrapportering
eID enligt artikel 10

• Andra länder kan rapportera incident till DIGG
• Sändande land har skyldighet att stänga sin eIDAS-nod tills 

incidenten är åtgärdad

• DIGG informerar via Driftinfo på swedenconnect.se 

• Bedömer DIGG att förlitande part bör få särskild info
• Informeras den person som i Swedenconnect avtalet 

angivits som säkerhetsansvarig



Incidentrapportering
eID Nationellt

• ID-leverantörers skyldighet att rapportera styrs av avtal
• Enligt Valfrihetssystem 

• rapportera tillsvidare på e-legitimation@digg.se

• Enligt andra avtal
• DIGG är inte en del av avtalet och ska därför ej informera

mailto:e-legitimation@digg.se


Vad händer internationellt?

Björn Hesthamar, PTS 

Roger Fagerud, DIGG



Vad händer internationellt?

Björn Hesthamar
Avdelningen för säker kommunikation Bild Tom Grimbert



eIDAS Expert Grupp för betrodda tjänster

• Möte 18, 27/3 2019

• Diskussion kring genomförandeakt som pekar på uppdaterade standarder 
för AES och QES
• ETSI EN 319 122-1:Building blocks and CAdES baseline signatures
• ETSI EN 319 132-1:Building blocks and XAdES baseline signatures
• ETSI EN 319 142-1:Building blocks and PAdES baseline signatures
• ETSI EN 319 162-1:Building blocks and ASiC baseline containers

• Inte bakåtkompatibla

• Många sätt att åstadkomma samma sak -> Komplex validering

• ASiC kräver properitär ZIP licens från PKWARE



eIDAS Expert Grupp för betrodda tjänster

• Diskussion kring uppdaterad genomförandeakt som pekar på 
säkra anordningar för att framställa kvalificerade underskrifter 
och stämplar
• CEN/CENELEC EN 419 221-5:2018 (PP för TSP kryptomodul)
• CEN/CENELEC EN 419 241-2:2019 (PP för QSCD för centrala underskrifter)

• Öppnar upp för kvalificerade betrodda tjänster som kan signera 
baserat på en autentisering

• Underlättar för användare som inte behöver ha direkt tillgång till 
QSCD. Något som är svårt i mobila tillämpningar



eIDAS Expert Grupp för betrodda tjänster

Svenska ståndpunkter

• Underskrifttjänsten måste vara fristående från 
legitimeringstjänsten och endast använda öppna kopplingar som 
tillåter mellanliggande noder utan speciell intergration mot 
legetimeringstjänsten. Dock bör underskrifttjänsten veta vilken 
legitimeringstjänst som nyttjats.

• Det får inte vara ett krav att dokument vid nyttjande av en 
fristående underskrifttjänst behöver överföras till denna. Det 
skulle förhindra många myndigheter från att använda denna typ 
av tjänster. Dokumenten måste kunna stanna kvar på hos 
myndigheten i fråga.



Vad händer internationellt?

• Incidenthantering eID
• Medlemsländerna har gett klartecken till att ge Enisa

uppdrag att etablera en motsvarande rapportering som för 
betrodda tjänster för att ersätta dagens mail-baserade rutin

• Berör troligen bara DIGG men det kan påverka de krav vi måste 
ställa på ID-leverantörer

• Önskemål har framförts om att lagstifta om skyldighet att 
dela information efter erfarenheten att NDA med 
leverantörer förhindrat länder att informera andra om 
ROCA



Vad händer internationellt?

• Peer-review-processen, dvs processen där medlemsländerna ges möjlighet att granska anmäld 
eID-system innan skyldigheten att känna igen dem inträder

• Erfarenheter från det första årets granskningsomgångar
• Såväl praktiska förbättringar som principiella frågor har framförts

• Politiskt samförståndsprocess men uppfattas som revision

• Leder till att krav urvattnas för att uppfylla politisk vilja att alla ska med

• Frågan om hur stora förändringar som kan accepteras utan ny anmälan har lyfts 
flera gånger

• Svårighet att komma överens om Portugals eID-system visar behov av 
förändring

• Hälften av länderna anser inte att ett anmält eID uppfyller kraven på LoA HIGH eller att deras 
tjänstelegitimation ska betraktas som ett eID-system

• Som förordningen är skriven gäller alla länders skyldigheter om Portugal skulle välja att anmäla 
trots protesterna



Vad händer internationellt?

• Record Matching – dvs hur hantera att en fysisk individ kan uppträda med 
flera identiteter, utan att göra något olagligt

• Olika ansatser i olika länder
• Praktisk erfarenhet i UK som inte har något folkbokföringsregister 

och därför går igenom denna process varje gång ett eID beviljas
• Sannolikhetsbaserad, kompletterande bevis krävs tills tillräcklig nivå uppnåtts

• NL liknande prövning men eIDAS-myndigheten skapar ett nytt nationellt ID 
kopplat till den utländska e-legitimationen första gången någon använder 
den

• DK liknande tankar på kopplingsregister som i Sverige men flera myndigheter 
kan registrera kopplingar



Vad händer internationellt?

• Internationell arbetsgrupp fokuserar på användarupplevelse
• Från hur man skaffar eID till användningen

• För spretigt – skillnaderna bedöms påverka förtroendet för digitaliseringen

• Liknande resonemang i Reboot-utredningen

• Anvisningar, ev krav, kommer



Vad händer internationellt?

• ID för juridisk person & fullmakter i identitetsintyg
• Sverige har avvisat användningen av det som idag specificeras

• Det går inte att uttrycka rätten att företräda ett företag som specifikationerna idag ser ut

• Några länder har valt att gå vidare
• Modell med större möjligheter att uttrycka behörighet är presenterad

• För tidigt att bedöma men DIGG följer utvecklingen



Provisional ID

Attribut från 
utländsk ID 
tjänst:

ID: NO/SE/16043700158
GN: Fekadu
SN: Olana
DoB: 1937-04-16

PRID Service

Algoritmval

Default eIDAS

Colresist
eIDAS

Special characters

eIDAS…

Persistens-
klassning

A
Permanent

B
Stabil

C
Flyktig

Special Tjeckien

eIDAS

PRID: 
NO:16043700158
PRID Persistens: A



Hur ska vi sprida incidentrapporter
från övriga medlemsländer?

Björn Hesthamar
Avdelningen för säker kommunikation Bild Samuel Zeller





Vad innehåller ad-hoc rapporter

• Information om sårbarheter i (främst kvalificerade) 
betrodda tjänster i andra medlemsländer

• Är delade med Sverige för att de kan ha påverkan på

• Svenska tjänster (på alla nivåer)

• Svenska intressen (förlitande part, svår att nå)



Matchningsproblem

• Vi vet för lite om svenska icke-kvalificerade betrodda 
tjänster för att kunna bedöma om informationen är 
relevant för er

• Samtidigt kan vi inte sprida informationen helt öppet, då 
den kan vara känslig. Icke allmänt känd (exempelvis del 
av ett ansvarsfullt tillkännagivande)

• Slutsats: Det behövs formaliserade former för samarbete



Inte ett okänt problem

• Samma dilemma har hanterats inom flera säkerhetsforum

• Olika CERT och CSIRT

• Nationella telesamverkansgruppen (NTSG)

• MSBs olika FIDI-grupper

• Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp 
(FSPOS)



Möjliga lösningar på kort sikt

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster beskriver 
sin verksamhet för PTS, som gör en analys och 
delar information efter konstaterat behov

2. PTS skapar en grupp med inbördes spelregler 
för delning av information, delar känslig 
information under sekretess

• Vi önskar återkoppling från branchen på vilken 
typ av delning som föredras



Hur vi ska sprida incidentrapporter 
från övriga medlemsländer
• Skilj mellan incident för betrodd tjänst och eID

• Betrodd tjänst 

• eID
• När annan medlemsstat rapporterar till DIGG

• Driftinfo på Sweden Connect

• När det anses befogat skickar DIGG mail till 
säkerhetsansvarig angiven i Sweden Connect-avtalet



Paus



Vem tillhandahåller en
betrodd tjänst?

Björn Hesthamar
Avdelningen för säker kommunikation Bild Thomas Kvistholt



Vad är en betrodd tjänst?

Utfärdande av certifikat
(Privata + publika nycklar)

Elektroniska 
underskrifter

Elektroniska
stämplar

Validering Bevarande Tidsstämpling

Autentisering
av webbplatser

(HTTPS)

Elektronisk tjänst 
för rekommenderad 

leverans

(Meddelandetjänster)

Två tillitsnivåer: Betrodd tjänst samt kvalificerad betrodd tjänst



eIDAS-vilka regler finns? 

eIDAS-förordningen
Övergripande krav och möjlighet/skyldighet för kommissionen att anta 
genomförandeakter

Genomförandeakter
Referenser till standarder med detaljerade tekniska krav och andra regler

Svensk lag och förordning med kompletterande bestämmelser
• Rätt för PTS och MSB att utfärda föreskrifter på vissa områden
• Tillsynsbestämmelser 

ENISA:s rekommendationer
Rutin för incidentrapportering + ytterligare rekommendationer



PTS roll

• Tillsynsmyndighet för betrodda tjänster

• Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från 
överensstämmelsebedömning

• Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke 
kvalificerade tillhandahållare

• Ta emot incidentrapporter

• Tillhandahålla nationell förteckning över 
tillhandahållare (trusted list)

• Vid behov ta fram föreskrifter

• Samverka med övriga myndigheter med särskilt 
ansvar
(Digg, SWEDAC, FMV/CSEC och MSB)



Myndighetsansvar för eIDAS

• Digg eID och den svenska eIDAS noden (Sweden connect) 
samt särskilt uppdrag avseende tjänster för 
rekommenderade elektroniska leveranser

• PTS tillsynsmyndighet över tillhandahållare av betrodda 
tjänster och betrodda tjänster

• MSB föreskriver om skyddsprofiler

• FMV/CSEC produktcertifiering av IT-säkerhetsprodukter, 
QSCD och HSM

• SWEDAC ackreditering av organ för 
överensstämmelsebedömning (CABs) av tillhandahållare
och tjänst



Vad skiljer de olika nivåerna för betrodda tjänster?

Betrodd tjänst Kvalificerad betrodd tjänst

Anmälning Ingen anmälningsplikt Anmälningsplikt

Säkerhetskrav
”Vidta lämpliga 
säkerhetsåtgärder med hänsyn 
till teknik och kostnad”

Detaljerade säkerhetskrav på policy,
process och rutin.

Återkommande krav på 
överenstämmelsesbedömning hos 
ackrediterat organ.

Skadestånd Bevisbörda på drabbad part
Bevisbörda på tillhandahållare.
Finansiell förmåga att bära sin risk.

Incidentrapporte
ring

Till PTS Till PTS

Tillsyn Händelsestyrd efter inträffande Planlagd och händelsestyrd

Juridisk verkan
Får inte diskrimineras enbart för 
att den har elektronisk form

Har motsvarande rättslig verkan som en icke-
kvalificerad tjänst, men med en högre 
tillitsnivå och erkänns på samma villkor i alla 
medlemsstater



Vad skiljer de olika nivåerna för betrodda tjänster?

Betrodd tjänst Kvalificerad betrodd tjänst

Anmälning Ingen anmälningsplikt Anmälningsplikt

Säkerhetskrav
”Vidta lämpliga 
säkerhetsåtgärder med hänsyn 
till teknik och kostnad”

Detaljerade säkerhetskrav på policy,
process och rutin.

Återkommande krav på 
överenstämmelsesbedömning hos 
ackrediterat organ.

Skadestånd Bevisbörda på drabbad part
Bevisbörda på tillhandahållare.
Finansiell förmåga att bära sin risk.

Incidentrapporte
ring

Till PTS Till PTS

Tillsyn Händelsestyrd efter inträffande Planlagd och händelsestyrd

Juridisk verkan
Får inte diskrimineras enbart för 
att den har elektronisk form

Har motsvarande rättslig verkan som en icke-
kvalificerad tjänst, men med en högre 
tillitsnivå och erkänns på samma villkor i alla 
medlemsstater



Hur blir man kvalificerad 

tillhandahållare



Vad ger tillit för en kvalificerad betrodd tjänst?

Trusted List

Förmedlar aktuell teknisk 
och juridisk status i ett 
maskinläsbart format

Tillsyn

Tillhandahållare står under 
årlig tillsyn

•Planlagd

•Händelsestyrd

Lärande organisation

Certifiering

• IT-produkter
(HSM-modul etc.)

•Bedömning av 
överensstämmelse

Förordning och lag

•eIDAS-förordningen

•Svenska eIDAS-lagen

•PTS Vägledning

Tillsyn

Certifiering

Trusted 
List

Förordning och lag



Tillitsmodell för kvalificerade betrodda tjänster

Tillsyns-
myndighet

Certifierings-
organ

Kvalificerad 
tillhandahållare 
av kvalificerad 
betrodd tjänst

List of

the lists

Trusted

List

Innehåller 
tillhandahållares 
publika nycklar 
och tjänsternas 
juridiska status

Rapport om 

överens-

stämmelse

EU-
KOMMISSIONEN

Europeiska
standarder

EA

Nationell 
ackrediterings-

myndighet



För mer information om betrodda tjänster

https://pts.se/eidas

• Faktablad för tillhandahållare

• Vägledning för betrodda tjänster i Sverige
enligt eIDAS

https://trustedlist.pts.se/

• Sveriges nationella förteckning över kvalificerade 
tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster

https://pts.se/eidas
https://trustedlist.pts.se/


Vad händer inom eDelivery
Martin Völcker
eDelivery koordinator
Martin.volcker@digg.se



Byggstenar från EU

• eID

• eUnderskrift

• eDelivery

• eTranslation

• eInvoice

• Context Broker

• eArchive Kommer fler byggstenar!



Vad menar vi med eDelivery?

”Specifikationer, arkitektur, 
komponenter och regler för att 
koppla samman företag, 
medborgare och offentliga 
organisationer på ett säkert 
sätt”.



eDelivery:

• Kan skicka strukturerade, ostrukturerad och digitala meddelanden

• Kan skicka meddelanden säkert

• Kan hitta en organisation automatisk

• Följer internationella standarder (OASIS, eBMS/AS4)

• Kan skicka information utan att ha pratat eller testat mot en specifik 
organisation tidigare



SEND RECEIVE

NOTIFY

Backend Backend

Internet

ORIGINAL SENDER FINAL RECIPIENT
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C1CORNER C4 CORNER
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Nyttan med eDelivery

• Minskade integrationskostnader

• Snabbare implementation från idé till genomförande

• Säker överföring

• Många länder samt EU driver på eDelivery

• EU support

• EU tar en del kostnader för eDelivery

• Kan användas internationellt, nationellt, lokalt och inom en organisation



Status

• Norge, Holland och Danmark satsar på eDelivery nationellt

• Sverige genomför regeringsuppdrag ”effektivt informationutbyte” (Digg
ansvarar)

• Säker Digital information (SDK) fortlöper

• Ny version av Domibus accespunkt (klarar stora filer)

• eDelivery stödjer Qualified elektronic delivery service (QERDS)

• TOOP, ESSI och andra EU projekt fortlöper



Status

• DIGG har testmiljöer

• Planerar att sätta upp förvaltning för infrastrukturkomponenter, 
specifikationer, certifikatshantering, ramverk och styrning. 

• Beroende på att DIGG tillförs pengar



Cybersäkerhetsakten

Björn Hesthamar
Avdelningen för säker kommunikation Bild Frederic Köberl
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SWEDISH 

CERTIFICATION BODY 

FOR IT SECURITY

How may the EU Cyber certification

framework relate CCRA and SOG-IS MRA?

Dag Ströman  

Swedish Certification Body for IT-Security – FMV/CSEC

April 24th 2019
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SWEDISH 

CERTIFICATION BODY 

FOR IT SECURITY

What is SOG-IS MRA? And what is CCRA?

• SOG-IS Mutal Recognition Agreement:

– Signed by 17 EU/EFTA countries.

– Voluntary, non-binding collaboration and arrangement for mutual recognition.

– Covers cyber security certificates according to the standard ISO/IEC 15408 ”Common Criteria” 

– Covers EAL4 in general and EAL7 for smartcards and HW boxes.

– Technical work focus on smart cards and HW-boxes in coop with labs and industry.

• CCRA:

– Signed by 29 countries globally (both EU and overseas).

– Voluntary, non-binding collaboration and arrangement for mutual recognition.

– Covers cyber security certificates according to the standard ISO/IEC 15408 ”Common Criteria” 

– Covers EAL2 in general and max EAL4 for cPPs.

– Focus on joint technical work government, labs, industry.

• All SOG-IS MRA certification bodies are members of CCRA.

– Such certificates can have both marks of recognition.

• Sweden is a member of both.
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SWEDISH 

CERTIFICATION BODY 

FOR IT SECURITY

SOG-IS MRA and CCRA – An Overview

• No purely commercial CBs.

• Only one National CB per country. 

• The governments of CCRA members operate each their own 

national scheme, and adapt their respective scheme to be in 

accordance within CCRA and SOG-IS MRA respectively.

• ICT products are to be evaluated by competent and independent 

licensed laboratories (often private sector).

• The certificate of products evaluated by such labs are issued by 

the national certification body.

• Such certificates are recognized by all the signatories of the 

CCRA and SOG-IS MRA respectively.

• Although seen as a bureaucratic process, provide huge benefit 

for vendors, who otherwise would need to certify once in every 

country.
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SWEDISH 

CERTIFICATION BODY 

FOR IT SECURITY

Some important factors for mutual recognition in CCRA 

and SOG-IS MRA

• The governent agencies of CCRA and SOG-IS MRA members work together to 

create common requirements and rules for evaluation.

• Each national certification body undergo a peer review regularly by experts from 

other member nations agencies.

• Technical workgroups define requirements for specific product types.

• Evaluation methodology developed by such workgroups are to be approved by 

committees of CCRA and SOG-IS MRA respectively.  
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SWEDISH 

CERTIFICATION BODY 

FOR IT SECURITY

CCRA/SOG-IS MRA vs The Cyber Security Act

• A EU scheme is a single scheme; not one per country.

• Allows for multiple CBs per country.

• Open for private/commercial CBs at basic & substantial assurance levels. 

– In duly justified cases this may be restricted to only public/governmental.

• At high assurance level a EU scheme requires the NCCAs to issue 

certificates. 

– This task may be delegated to a private/commercial CB.

• An new agency in each EU MS (NCCA) monitors the CBs operating within 

its country for compliance with the EU scheme requirements.

• Governed by EU law, no longer based on voluntary arrangements.

– The court system in each MS and eventually the EU court of justice rule how CSA is 

to be applied, (not the CCRA/SOG-IS MRA Management Committees). 

• The NCCAs (or other relevant national authorities) are a member ECCG 

for the purpose of coordination to support ENISA and COM.
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Relation with the CCRA

• CCRA Members inside and outside of EU have expressed concerns whether the 

EU framework may lead to standards fragmentation and decreased mutual 

recognition between EU, EU MS and non-EU countries being signatories of the 

CCRA.



The EU Cybersecurity Certification Framework

The lifecycle of a European Cybersecurity Certification Scheme
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Scenarios for the relation with the CCRA

• Scenario 1: Recognition at member state level.

– Recognition is maintained between individual EU Member states and non-EU CCRA members.

– May casue some overlapping work between EU and CCRA regarding standardisation and certification.

– Not all certificates issued within EU framework recognized by CCRA.

– Can work from day one.

• Scenario 2: Recognition at EU level.

– A recognition  agreement is established between EU and non-EU CCRA members.

– Can potentially avoid overlap regarding standards and certification.

– Requiries a political mandate given to COM to negotiate. Will likely take some time to achieve

• An MRA with EU and all non-EU CCRA members regarding cyber and ICT can be expected to be a complex 

matter.
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SOG-IS MRA and the CSA – State of play.

• ENISA made a study regarding transposition of SOG-IS MRA.

• Several proposals made by members of SOG-IS MRA.

• SOG-IS MRA Management Committee currently discuss the 

principles and details for how SOG-IS MRA may be transposed 

into a scheme within the cyber security act.

• Key areas being discussed:

– What is the scope of the new European CC scheme?

– What is the role for commercial CBs in the new European CC scheme?

– What should be the governance structure of the new European CC-

Scheme?

– What can the relationship with CCRA be?

• This is all work in progress…
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Summary

• The Cyber Security Act will have a profund effect on both CCRA and SOG-

IS MRA.

• SOG-IS MRA Management Committee work on establishing a complete 

proposal, to be completed as soon as possible.

• The whole operation of SOG-IS MRA may be transposed into the CSA.

• Once the nature of the new EU CC scheme is established, the relations 

with CCRA will be possible to explore.

• Initially, CCRA recognition may be maintained between individual EU MS 

and non-EU CCRA-members.

• It is still to be decided politically if mutual recognition between EU and 

CCRA is to be established.

– In such way that some or all EU cyber certificates could be mutually recognized with 

other markets/countries.



Uppföljning av PTS hantering
av ROCA incidenten

Björn Hesthamar
Avdelningen för säker kommunikation Bild Cmdr Shane



Aktivitet i den samlade 

handlingsplanen för cybersäkerhet

• 2.1.3 Utreda möjligheten att öka spårbarheten i 
betrodda tjänster

• PTS utreder möjligheten att öka spårbarheten i betrodda 
tjänster. Det finns ett behov av att utreda möjligheten till 
ökad spårbarhet mellan bakomliggande utrustning för 
generering av kryptografiska nycklar och de tjänster som 
tillhandahålls på den inre marknaden. Syftet med åtgärden 
är att öka tilliten till systemet genom att tillföra ett ökat 
skydd för enskilda länder och förlitande part i en transaktion 
baserad på ett kvalificerat certifikat.

• PTS kommer att arbeta för att det inom EU tas fram 
kompletterande regler på områden där en bristande 
harmonisering på den inre marknaden för kvalificerade 
betrodda tjänster leder till ett minskat förtroende till 
tjänsterna.

• När: 2019 och tills vidare.



Ytterligare aktiviteter som föreslagits

• Harmonisering av de rapporterade detaljnivåerna för incidenter 
och sårbarheter så att den som tar emot informationen kan 
agera

• Plan för hur framtida skyddsprofiler (PP) ska hanteras om de 
visar sig godkänna allvarliga sårbarheter

• Ansvarsfullt tillkännagivande bör vara obligatoriskt att följa för 
producenter och tillhandahållare. Tillsynsmyndigheter i drabbade 
länder ska alltid ta del av tillkännagivandet. 

• Hantering av underskrifter som visar sig sårbara



Uppföljning ROCA + eID-incident

• Sårbarhet i Tysk middleware, upptäcktes innan driftsättning
• Ingen incident men undermålig design (krypteringsnycklar på disk) + 

sårbarhet för XSS hade röjt privata nycklar om vi driftsatt
• Tyskland borde ha stängt men gjorde inte det och informerade andra först efter en 

vecka

• Påtalades för Tyskland som har åtgärdat XSS sårbarhet

• DIGG har egenhändigt implementerat HSM i Tyskarnas programvara

• Händer motsvarande för eID i produktion stänger DIGG det landet i eIDAS-noden

• Information sprids via Driftinfo på Sweden Connect
• Den som vill kan prenumerera



Avslutning
Frågor och funderingar?



Förvaltningsforum
Sweden Connect

Ett forum där anslutna organisationer samarbetar för att utveckla Sweden 
Connect utifrån behov och förutsättningar

Digitalt när det går

Fysiskt när det behövs



Tillsammans utvecklar vi Sweden 
Connect 
• Tydlig behovsbild hjälper alla aktörer att fatta rätt beslut

• Arbetsgrupper av organisationer som vill lösa gemensamma problem

• Även Förvaltningsforumets arbetsformer utvecklas av medlemmarna



För mer information om 

betrodda tjänster och eID

https://pts.se/eidas

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/eidas-och-sweden-connect

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/eidas-och-sweden-connect


Tack för idag!
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