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09.10
09.40
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11.15
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15.30
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Inledning
Andra betaltjänstedirektivet
ROCA-sårbarheten
Standardisering - status
Vad upphandlas och på vilket sätt?
Bensträckare
Vad händer med förslagen i ”reboot”?
Myndigheten för digital förvaltning
Hur blir man en kvalificerad tillhandahållare av en betrodd tjänst?
Rapport från andra eIDAS-myndigheter
Lunch på egen hand
Vad händer internationellt?
Anslut till den svenska eIDAS-noden
Kaffe
Digital överlåtelse av fastigheter
Incidentrapportering
Avslutning och diskussion

Andra betaltjänstdirektivet (PSD2)
Björn Hesthamar, PTS

Det andra
betaltjänstedirektivet (PDS2)
Från ett eIDAS-perspektiv

Björn Hesthamar
Nätsäkerhetsavdelningen

Det andra betaltjänstedirektivet
• EU direktiv som trädde i kraft den 13 januari 2018

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (PSD 2) om
betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG,
2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om
upphävande av direktiv 2007/64/EG (PSD),

• Tillsynsmyndighet i Sverige (National Competent Authority, NCA)
är Finansinspektionen
• Utvecklar marknaden för elektroniska betalningar och skapa
bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar
• Möjlighet för registrerade företag att på ett semantiskt korrekt
sätt läsa transaktionshistorik och initiera betalningar från ett
bankkonto

Förändringar
• Betaltjänstelagen utvidgas att även omfatta
tredjepartsbetaltjänsteleverantörer
• Initierare av en betaltjänst
(Payment Initiation Service Provider, PISP)
• Leverantör av kontoinformationstjänster
(Account Information Service provider, AISP)

• Incidentrapporteringsplikt
• Detaljerade krav på att betaltjänsteleverantörer kan hantera
säkerhet (eller brist på säkerhet) och de risker som tjänsterna
medför
• Var tidigare oreglerat inom EU

Vad leder PSD2 (förhoppningsvis) till?
• Vid online betalning behövs mellanhänder för att knyta samman
betalaren och betalningsmottagaren samt respektive parts
banker med varandra
• Ett pan-europeiskt alternativ till online kortbetalningar med högre grad av
kontroll och transparens samt lägre kostnader

• Tjänster som behandlar information från bankkonton kan få ren
API-tillgång till informationen istället för att skrapa bankens
webb-gränssnitt

• Tjänster som får tillgång till din bankinformation behöver standardiserade
autentiseringsförfaranden med möjlighet till återkallning
• Innan PSD2 loggade kunder in en virtuell webbläsare i molnet till sitt bankkonto.

Nya rapporteringskrav från 1/5 2018
• Allvarliga operativa incidenter och säkerhetsincidenter
• Operativa risker, säkerhetsrisker och åtgärder
• Underrättelse från en betaltjänstleverantör som inte
återställer konto
• Leverantör av betalningsinitieringstjänst ges inte
åtkomst till konto
• Betaltjänstleverantör får inte tillgång till
betalkontotjänst (bara kreditinstitut)

Kopplingen till eIDAS och betrodda tjänster
• Artikel 65, 66 och 67 i PSD2 reglerar rätten för en
bankkund att ge tillgång till tredjepart för att
• Initiera betalning
• Få kontoinformation
• Bekräfta kontobalans

• Artikel 98 i PSD2 reglerar förfarandet mellan bank,
regleringsmyndighet och tredjepartsbetaltjänst

• Pekar på EBAs Regulatory Technical Standards on Strong
Customer Authentication and common and secure
communication som säger att alla gränssnitt ska använda
kvalificerade eIDAS certifikat för autentisering av juridiska
personer (QSealC) och skydda transporten med kvalificerade
certifikat för autentisering av webbplatser (QWAC)

Kopplingen till eIDAS forts
• Certifikaten kopplar samman en AISP eller PISP med en
tillsynsmyndighet (NCA) och de roller som företaget har
anmält sig för enligt PSD2
• Vid utfärdande validerar den kvalificerade certifikatutfärdaren
följande information enligt ETSI TS 119 495:
• Identitet för den juridiska personen
• Innehav av den privata nyckeln
• Företagsinformation mot myndighetsregister
• Behörighet som firmatecknare
• PSD2 attribut mot NCA

• RTS-dokumentet styr även hur kunder ska autentiseras mot
banken genom tjänsten, med stark autentisering
(Multifaktor: Något man kan, något man har eller något man
är)

Mer information om PSD2
• Forum om PSD2 den 7/6, se https://www.fi.se/
• Den 20/3 arrangerade ETSI och Open Banking Europe en
workshop om standardiseringen av certifikaten för
integration mellan PSD2 och eIDAS
• Video och presentationer

ROCA-sårnbarheten
Björn Hesthamar, PTS

IT-industrins dieselgate?
En genomgång av ROCA-sårbarheten
från ett eIDAS perspektiv
Björn Hesthamar
Nätsäkerhetsavdelningen

Vad är en betrodd tjänst?
Utfärdande av certifikat
(Publika + privata nycklar)

Elektroniska
underskrifter

Elektroniska
stämplar

Elektronisk tjänst
för
rekommenderad
leverans
Autentisering
av webbplatser

(Meddeladetjänster)

(HTTPS)

Validering

Bevarande

Tidsstämpling

Två tillitsnivåer: Betrodd tjänst samt kvalificerad betrodd tjänst

Vad är ROCA?
•

ROCA, Return of the Coppersmith Attack

•

Sårbarhet i mjukvara för att generera slumptal som
används för att skapa nycklar med RSAlib i
produkter från tillverkaren Infineon

•

Nycklar som stammar från sårbara chip kan mycket
enkelt och med hög säkerhet identifieras

•

Drabbar främst vissa nyckellängder
(speciellt 512, 2048 och 4096 bitar)

Vad är ROCA?
•

Blev publikt känd 16 oktober 2017 då tjeckiska
forskare tillkännagav sårbarheten

•

Innebär att det istället för att ta miljoner år att
räkna sig fram till den privata nyckeln för ett givet
certifikat enbart tar dagar
•

Att räkna sig fram till en privat nyckel på
•
•

1024 bitar kostar under $35 i molnet
2048 bitar kostar under $20000 i molnet

•

Har efter publicering effektiviserats med upp till
ytterligare 25% och detta enbart med en
konventionell CPU

•

Grafikkort eller applikationsspecifika kretsar kan
korta ned tiden ytterligare.

Ingen rök utan eld: Jämförelse av entropi i MSB

”The Million-Key Question—Investigating the Origins of RSA Public Keys”
2016 Švenda et.al.

”The Return of Coppersmith’s Attack: Practical Factorization of Widely Used
RSA Moduli” 2017 Nemec et.al.

Coppersmith attacken
•

1996 Dan Coppersmith

•

Kryptering sker i block. Vanligt att meddelanden utökas (paddas) med godtycklig
data för att passa krypteringsalgoritmens blockstorlek

•

Om ett meddelande krypteras två gånger med olik paddning kan delar av
meddelandet under vissa förutsättningar återskapas

•

Tillämpningen i ROCA är att nycklar som genereras av RSAlib med låg entropi leder
till att delar av nyckeln redan är känd (den mindre ytan i föregående bild) vilket
kraftigt reducerar de kombinationer som behöver testas för att hitta hela den
hemliga nyckeln givet den allmänna

"Finding a Small Root of a Univariate Modular Equation"
"Finding a Small Root of a Bivariate Integer Equation; Factoring with high bits known"

Var används berörda produkter?
•

TPM-chip på persondatorer och servrar

•

HSMer och QSCDer

•

Smarta kort

•

•
•

Genererar nycklar för Bitlocker och annan
hårddiskkryptering
Serversignering och betrodda tjänster
Betrodda tjänster och eID-kort

Vem har drabbats av sårbarheten
•

Förlitande part för (kvalificerade) underskrifter och stämplar enligt eIDAS

•

TPM-chip för bl.a. mjukvarukryptering av lagring (bitlocker)

•

Vissa hårdvarumoduler (Yubikeys och andra) som används för att skapa
nycklar t.ex. vid autentisering eller PGP-kryptering av mail etc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Estland nationella eID-kort (ca 800 000) som utfärdats från 2014 till hösten 2017
Slovakien nationella eID-kort (ca 300 000)
Spanien nationella eID-kort (estimerat ca 60 miljoner, varav 1-2% används)
Tyska certifikatutfärdare (betrodda tjänster på Trusted List)
Det finns med mycket stor sannolikhet förlitande part i Sverige

Estimerat 25% av alla TPM-chip som är i bruk
Används i klient och serverdatorer från alla stora tillverkare: Lenovo, Google, Fujitsu, HP
Kan uppdateras

Common Criteria-evaluering

Historik
•

2016 Augusti, Första tecken på svaghet i
slumptalsgenerering hos Infineon produkter

•

16 Oktober, publikt tillkännagivande av
sårbarhet

•

2017 Januari, lyckat angrepp på nycklar
genererade med Infineons bibliotek för
slumptal.

•

17 Oktober, tredjepartsverifiering och 5-25%
snabbare attack

•

30 Oktober, full publicering med metod

•

November, några berörda enheter har tagits
bort från kommissionens lista över notifierade
QSCDer

•

1 Februari, Infineon kontaktas

•

Vissa myndigheter får kännedom om
sårbarheten

•

10 Oktober, fix släpps av Microsoft för TPM. Är •
även beroende av firmware och BIOS
uppdatering.

November, vissa certifikat har spärrats

Dieselgate

A CARB spokesman describes the lab-testing process // Nick Ut, Associated Press
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Konsekvenser av ROCA för eIDAS
•

eIDAS-förordningen ställer krav på att offentliga myndigheter ska
godta kvalificerade elektroniska underskrifter från EES-området

•

Det har skapats sårbara underskrifter under lång tid som inte går
att lita på. Man behöver agera som om dessa nu är röjda. En
angripares signatur är identisk med en ”äkta”

•

Vad är det rättsliga värdet av och rättsliga statusen för underskrifter
skapade med sårbara nycklar
(historiska och nuvarande)?

•

Behöver en underskrift kompletteras med metadata för att vara
trovärdig?

Slutsatser
•

Standardisering och certifiering, skyddsprofiler
behöver se till helheten av produkter som granskas.
Även slumptalsgenerering!
Inga hemliga algoritmer bör certifieras.

•

Standardiserade mekanismer för att agera snabbare
(Maskinellt läsbara certifikat), ”Trusted List” för QSCDs
och smarta kort. Produkters status bör vara en
ingående del av certifikatvalideringen

•

Bevara underskrifter under flera system, antingen
flera olika algoritmer på samma kort eller sätta
giltighet från försegling med flera olika algoritmer och
behandla allt innan som en ”önskan” om underskrift

Standardisering – status
Anders Thörnqvist, Comfact
Roger Fagerud, E-legnämnden

STF 539 REPORT
TSP Component Services for Digital Signature Creation
Presented by Anders Törnqvist, Comfact AB
© ETSI 2018. All rights reserved

eIDAS Standards Framework:
Standards landscape
119 6xx
Trust service status lists
Trust services for:
Issuing certificates
Time Stamping
Signature creation services
Validation services

x19 4xx
TSPs supporting
digital signatures

x19 5xx
Trust application
service providers
x19 1xx

Procedures for AdES
creation & validation

CC Protection Profiles

QSCD - Smart Cards
HSM used as QSCD
HSM used by TSPs
Remote QSCD

Signature Creation
& Validation
419 2xx

119 3xx

Signing Devices

Cryptographic suites

119 0xx

General Framework
© ETSI 2018. All rights reserved

List of approved QTSPs &
services supervised by
National Bodies
Trust services for:
Registered eDelivery /
eMail
Long term preservation
Formats:
XAdES (XML)
CAdES (CMS)
PAdES (PDF)
ASiC (containers)

Signature suites
- Hash
- Asymmetric crypto
- Key generation
- Lifetime
Standards framework
Common definitions
Guides

Scope of remote signature standards
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TS 119 431-1 and -2
Policy and security requirements for TSP service components operating a remote
QSCD / SCD (1)
Several comments received and discussed in two telcos on April 6th and 11th
Policy and security requirements for TSP service components supporting AdES digital
signature creation (2)
Update in progress
New annex on links between conditions of an advanced electronic signature and
requirements within the main document.

©40
ETSI 2018. All rights reserved

TS 119 432
Protocols for remote digital signature creation
Update in progress
• currently approximately 35 components used by 8 profiles/methods
• conformant to CEN TW4S part 1
• closely follows OASIS DSS2 (XML) and CSC (JSON) when possible
• liaison and communication is ongoing with OASIS and CSC
• it is very likely that new XML and JSON components and profiles will

need to be defined
• closely follows OASIS DSS2 (XML) and CSC (JSON) when possible, but it
is very likely that new XML and JSON components and profiles will
need to be defined
• digital signature transactions management…
• visual representation of signatures…
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Workshop
Workshop June 13th (during ETSI security week)
http://www.etsi.org/etsi-security-week-2018/remote-signature-creation

Setting the scene
To introduce the legal and technical landscapes surrounding remote signature creation.

Where do we stand on standards for Remote Signature Creation?
Setting the European scene for remote signatures
A standard for protocols for remote digital signature creation
Feedback from the field on remote signature services deployments
Demonstration of a reference implementation
DigitalSign Experiences in Becoming a Qualified TSP for Remote Signing
Cloud Signature services with Dynamic Identity verification
Experience of Remote Signature Services in Spain during the past five years
Building Remote Signature Services for a TSP
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Time plan
June 2018 stable drafts for public review.
June 2018 workshop (ETSI security week, June 11-15).
October 2018: publication.

Contact Details:
anders@comfact.com

Thank you!
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Standardisering – Aktiviteter
Roger Fagerud, E-legitimationsnämnden
• CEN

– Standardisering av protection profile för evaluering av Qualified Signature Creation
Devices (QSCD).

• ETSI

– Signaturvalidering

• Regler för validering
• Resultat av validering (validation report)

– Remote signature creation
• Protocol (TS 119 432)
• Policy (TS 119 431)

– Preservation (TS 119 511)
– Signatur format – JSON (Experimental)

Signature Activation Protocol (SAP)
CEN EN 419 241
Signature Creation Application
Signer Env.

TSP protected Env.

Trust Intermediaries

Signer
Interface
Interaction

Signer

SIC
Local

SSA

Tamper resistant Env.
(rSCDev)

SAM

SCDev

Signature activation Data (SAD)

Remote

Registration & certificate issuance
Data communications

SCOPE OF REQUIREMENTS

SCAL 1 components
SCAL 2 components

CEN – Remote Qualified Signature Creation Device
• CEN EN 419 241 del 1 och 2
–
–
–
–
–

Ställer krav på servergenererad underskrift
Signature Creation Assureance Level (SCAL) 1 och 2
SCAL 2 för kvalificerade underskrifter
Stöd för federerad underskrift (Svenska modellen)
Status
• Del 1: Godkänd
• Del 2: I process att bli godkänd (Inga viktiga ändringar förväntas)

ETSI – Status
• Nya Specialist Task Force skapad för remote signing (STF 539)
– Svenskt deltagande
– Brett grepp
– Arbetet är nyligen initierat

• Signature validation och preservation

– Svårt område. Svår gränsdragning mellan objektiv och subjectiv policy och
riskbedömning.
• Ex. Vilken typ av spärrkontroll är godkänd och vilka algoritmer är betrodda.

– Detta kommer reflekteras även i signaturvalideringsrapport
– Arbetet långt ifrån färdigt, men grunderna håller på att sättas.

Vad upphandlas och på vilket sätt?
Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden

Vad upphandlas?
Elektronisk identifiering
(upphandlingsföremålet benämns Identitets- och intygsfunktion)
(reboot: funktion för identitetskontroll)

Betrodda tjänster (i eIDAS mening)
Exempel: fristående underskriftstjänst
Mina sidor, e-tjänster, systemintegration och stödtjänster etc

Vilka är det som upphandlar?
Upphandlande
myndigheter
i LOU:s mening

Privata företag och
organisationer

Leverantörer
som behöver
underleverantörer

Elektronisk identifiering
(upphandlingsföremålet benämns Identitets- och intygsfunktion)
Betrodda tjänster (i eIDAS mening)
Exempel: fristående underskriftstjänst
Mina sidor, e-tjänster, systemintegration och stödtjänster etc

Upphandling där staten har ett samlat ansvar - översikt
Upphandlande
myndigheter
i LOU:s mening
Elektronisk
identifiering
(nationellt)
Fristående
underskriftstjänst
med stödtjänst
Övrigt

E-legitimationsnämndens valfrihetssystem
i första hand

Kammarkollegiet samordnar upphandling
E-legitimationsnämnden granskar fristående underskriftstjänster

Kammarkollegiet samordnar upphandling

Ett annat sätt att säga samma sak:
skilj mellan funktioner för identitetskontroll och annat

Funktioner för identitetskontroll som E-legitimationsnämndens
valfrihetssystem täcker in
Tillitsnivå 4

2017 E-legitimering
• 17 öre
• SAML 2.0
• Tillitsnivå 3

2018 E-legitimering
• 17 öre
• BankID RP API/OSCP
• Allmänt betrodda och
marknadstäckning
Tilllitsnivå 2

Inriktning för valfrihetssystemen
• varje valfrihetssystem motsvarar en kravbild, t.ex. en tillitsnivå eller
teknisk metod
• om det finns flera valfrihetssystem är en grundinställning ”samma
ersättningsnivå för samma tillitsnivå”
• ju högre tillitsnivå, desto högre ersättning - och tvärtom
• stabilitet eftersträvas och ersättningen ändras inte under de första åren,
därefter motiveras en översyn vid väsentlig volymsförändring

Elektronisk identifiering enligt eIDAS upphandlas inte
Upphandlande
myndigheter
i LOU:s mening
Elektronisk
identifiering eIDAS
Fristående
underskriftstjänst
med stödtjänst
Övrigt

• Myndigheter och kommuner skriver avtal/överenskommelser
med E-legnämnden och ansluter till ”Sweden Connect”
(f.n. eIDAS-nod och aktörsregister (SAML 2.0 metadata))
• Myndigheter och kommuner får ha underleverantörer för
att uppfylla sina åtaganden som förlitande aktörer
• Underleverantörer skriver avtal med E-legnämnden om att få
ingå i aktörsregistret och ska följa ELN:s tekniska ramverk
Kammarkollegiet samordnar upphandling
E-legitimationsnämnden granskar fristående underskriftstjänster
Kammarkollegiet samordnar upphandling

Bensträckare
Återsamling kl. 10.45

Vad händer med förslagen i ”reboot” (SOU 2017:114)?
Anneli Hagdahl, Finansdepartementet

Vad händer med
förslagen i reboot?
Anneli Hagdahl
Enheten för digital förvaltning
Finansdepartementet

Finansdepartementet
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Ill: Maja Larsson

Finansdepartementet
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Mål, inriktning och prioriterade områden
Riksdagsbundna
mål
Regeringens mål
Regeringens
inriktning
Prioriterade
insatsområden

En innovativ och samverkande statsförvaltning
som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad
kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett
effektivt EU-arbete

En enklare vardag för
medborgare

Sverige ska vara bäst i världen på att
använda sig av digitaliseringens
möjligheter

Öppnare förvaltning som
stödjer innovation och
delaktighet

Högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten

Digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet
och i kontakter med privatpersoner och företag

Nationell digital
infrastruktur

Digital
mognad

Digital
innovationsförmåga

Myndighet med
samlat ansvar

Juridik för
digitalt först

Finansdepartementet
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Varför en utredning om styrning?
•

Det behövs en effektiv styrning av de nationella
digitala tjänsterna

•

Behovsdriven utveckling och livshändelser ställer
krav på att det finns ”räls”

•

Vi tappar placeringar internationellt

•

Långsam anslutning till och låg användning av
befintliga tjänster

•

Frivillighet fungerar inte

•

Vi måste ta tillvara innovationskraften i näringslivet

Regeringens styrverktyg

Finansdepartementet

62

Direktiv och tilläggsdirektiv
•

Ursprungliga direktiv (maj 2016)
• organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna,
• åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala
tjänsterna, och
• samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella
digitala tjänsterna
• samt specifika frågor om Mina meddelanden, Svensk e-legitimation och eIDAS

•

Tilläggsdirektiv (nov 2016)
• samlat ansvar (Myndigheten för digital förvaltning)
• skyldighet för lämpliga statliga och kommunala myndigheter att ansluta sig till
Mina meddelanden

Finansdepartementet
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Finansdepartementet
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Tre övergripande delar
• Styrning och uppföljning
• Elektronisk identifiering
• Mina meddelanden

Finansdepartementet

65

Elektronisk identifiering – förslag
•

Området är underreglerat => stort antal förslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begreppsdefinitioner
Grundidentifiering är ett statligt ansvar
Staten ska utfärda en elektronisk identitetshandling
Den statliga eID-handlingen ska anmälas till eIDAS
Offentliga myndigheter ska ansluta sig till valfrihetssystem för elektronisk identifiering
Ändrad ersättningsmodell för elektronisk identifiering
eID-handlingar måste ha kvalitetsmärke för att få ansluta sig till valfrihetssystem
Rättslig översyn av eLOV
Ny lag om infrastruktur för elektronisk identifiering och kvalitetsmärket Svensk elektronisk
identitetshandling
Uppdrag att bedöma om EFOS kan användas i hela offentliga förvaltningen
Utse färdledande myndigheter som ger stöd i anpassningen till eIDAS
eIDAS-noden ska vara ett offentligt åtagande
Alla offentliga myndigheter med e-tjänster som kräver inloggning ska ansluta till eIDAS-noden
Privata aktörer får ansluta till eIDAS-noden
Anmälan av svenska elektroniska identitetshandlingar till eIDAS
Privata utfärdare som erbjuder eID i eIDAS ska ersättas av statliga medel
SKV och DM ska ta fram system för pseudonymer för gränsöverskridande identifiering
DM tillhandahåller en gemensam valideringstjänst för utländska elektroniska underskrifter
Uppdrag till relevanta myndigheter att delta i och stödja nordisk/baltiska samarbetsprojekt
Uppdrag till SKV om kopplingsregister
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Översikt lagförslag och preliminär tidplan

Lag/förordning

Preliminär tidplan

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om elektronisk identifiering

Lagrådsremiss hösten 2018

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:331) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering

Lagrådsremiss hösten 2018

Förslag till lag om statligt elektronisk identitetshandling (inväntar id-kortsutredningen)

Lagrådsremiss hösten 2019

Förslag till lag om infrastruktur för elektronisk identifiering och kvalitetsmärket Svensk elektronisk
identitetshandling

Lagrådsremiss hösten 2019
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Förslag om uppgifter/uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning
Typ

Uppgift/uppdrag

Nytt
uppdrag

1. att regeringen ger digitaliseringsmyndigheten i uppdrag att arbeta fram olika begrepp för att beskriva elektroniska identitetshandlingar på
olika tillitsnivåer. (kap. 12.1, s. 181)
2. att regeringen ger digitaliseringsmyndigheten i uppdrag att närmare bedöma om E-identitet för offentlig sektor skulle kunna användas i hela
den offentliga förvaltningen. (kap 15.9, s. 274)
3. att regeringen ger digitaliseringsmyndigheten i uppdrag att specificera, tillhandahålla eller upphandla en gemensam valideringstjänst för att
statliga myndigheter, kommuner och landsting ska kunna validera elektroniska underskrifter från andra länder. (kap. 19.5.2, s. 385)

Ny
uppgift

1. att digitaliseringsmyndigheten ges i uppgift att förvalta och utveckla ett sådant register [ett register med uppgift om utfärdare av elektroniska
identitetshandlingar med kvalitetsmärket Svensk elektronisk identitetshandling och förlitande aktörer som är anslutna till valfrihetssystem
enligt lagen om valfrihetssystem i fråga om funktion för elektronisk identitetskontroll], (kap. 14.3.5, s. 255)
2. att digitaliseringsmyndigheten ges i uppgift att utveckla och förvalta modellen [en modell för hur dialogrutor för valbara elektroniska
identitetshandlingar ska se ut] (kap. 14.3.6, s. 256)

Gammal
uppgift

1. att digitaliseringsmyndigheten ska tillhandahålla valfrihetssystem för funktioner för elektronisk identifiering, (kap. 13.6.3, s. 231)
2. att det i lag anges att det ska finnas ett tillitsramverk samt att digitaliseringsmyndigheten ges i uppgift att förvalta och utveckla tillitsramverket.
(kap. 14.3.2, s. 250)
3. att digitaliseringsmyndigheten ges i uppdrag att utveckla och förvalta sådana tekniska specifikationer [tekniska specifikationer för elektronisk
identitetskontroll, dvs. identitetsintyg kopplade till användning av elektroniska identitetshandlingar]. (kap. 14.3.3, s. 251)
4. att digitaliseringsmyndigheten ges i uppgift att marknadsföra kvalitetsmärket. (kap. 14.3.4, s. 252)
5. att digitaliseringsmyndigheten ges i uppgift att kvalitetsgranska elektroniska (identitetshandlingar) (kap. 14.3.4, s. 252)
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Övriga förslag
Typ

Uppgift/uppdrag

Nytt
uppdrag

1. att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samråd med digitaliseringsmyndigheten ta fram ett system för pseudonymer för
gränsöverskridande identifiering. (kap. 18.4.2, s. 371)
2. att regeringen ger uppdrag till offentliga myndigheter som har särskilt frekventa ärenden rörande nordiska medborgare att delta i och
stödja samarbetsprojekt med motsvarande offentliga myndigheter i de nordiska och baltiska länderna. (kap. 20.1, s. 389)
3. att Skatteverket får i uppdrag att inrätta ett svenskt register över säkerställda kopplingar mellan europeiska elektroniska
identitetshandlingar och svenska personnummer enligt det av Skatteverket tidigare lämnade förslaget. (kap. 20.1, s. 389)

Ny
utredning

1. att regeringen tillsätter en utredning som ser över behovet av svensk reglering av betrodda tjänster som inte är kvalificerade. (kap.
19.5.2, s. 385)

Övrigt

1. att regeringen utser ett antal färdledande offentliga myndigheter som i sitt agerande kan hjälpa andra offentliga myndigheter att
anpassa sig till eIDAS-förordningens krav och möjligheter. (kap. 17.4.4, s. 324)
2. att regeringen låter göra en rättslig översyn av eLOV. (kap. 13.9, s. 238)
3. att dagens ersättningsmodell för funktion för elektronisk identitetskontroll ändras på så sätt att utfärdare av elektroniska
identitetshandlingar ska fakturera Kammarkollegiet för det antal identitetsintyg som statliga myndigheter, kommuner och landsting har
begärt inom ramen för valfrihetssystem och att Kammarkollegiet tilldelas anslagsmedel för den ersättning som ska betalas till
leverantörer för statliga myndigheters, kommuners och landstings användning av funktion för elektronisk identitetskontroll. (kap. 13.7, s.
235)
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Myndigheten för digital förvaltning
Karina Aldén

Myndigheten för digital
förvaltning
Organisationskommittén för inrättande av en myndighet
för digitalisering av den offentliga sektorn (Fi2017:09)
Leverantörsforum 16 maj

Utredning 2017:09
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Digitalt eko-system
för ett
smartare Sverige
Utredning 2017:09
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Myndigheten agerar
katalysator i ekosystemet för ett
smartare Sverige

Finansdepartementet

Myndigheten ska
samordna och stödja
digitaliseringen av
statliga myndigheter
samt kommuner och
landsting.

Utredning 2017:09
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Tidplan

Utredning 2017:09

76

Vision och mission
Myndigheten ska bidra till att Sverige blir bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter och vara en aktör
för en samverkande och innovativ förvaltning
Myndigheten ska fungera som en katalysator för
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen
Myndighet med uppgift att samordna och stödja den
förvaltningsövergripande digitaliseringen i offentlig sektor

Utredning 2017:09
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Sammanfattning uppgifter
•

Samordna och stödja digitaliseringen inom den offentliga
förvaltningen samt ansvara för en nationell digital infrastruktur
för den offentliga förvaltningen

•

Ge stöd till statliga myndigheter, kommuner och landsting som
avser att göra strategiska digitala investeringar

•

Verka för att den offentliga förvaltningen vid utveckling av
information och tjänster som tillhandahålls digitalt utgår från
användares behov och främjar tillgänglighet för alla oavsett
funktionsförmåga

•

Handlägga frågor som följer av Sveriges deltagande i
verksamheten inom EU och annat internationellt samarbete
inom myndighetens verksamhetsområde, uppfylla
samarbetsskyldigheter enligt eIDAS-förordningen och i övrigt
företräda Sverige i frågor som rör gränsöverskridande
elektronisk identifiering enligt eIDAS-förordningen

•

Bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för
digitalisering inom den offentliga förvaltningen. Den ska följa
och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde

•

Ansvara för elektronisk identifiering och underskrift, främja
användningen av den myndighetsgemensamma infrastrukturen
för säkra elektroniska försändelser, samordna frågor om
standarder, format, specifikationer och liknande krav som ska
vara gemensamma

•

Delta i och främja nationellt och internationellt
standardiseringsarbete inom sitt verksamhetsområde

•

Främja tillgängliggörande av öppna data och handlingar från
den offentliga förvaltningen samt öppen och datadriven
innovation

Samverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting och
enskilda samt stödja samverkan inom den offentliga
förvaltningen

•

Genom samverkan med statliga myndigheter som har särskilda
uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och
integritetsskyddsområdet, bedriva sin verksamhet så att skyddet
Utredning 2017:09
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inom dessa områden säkerställs

•

Uppgifter/uppdrag som ska föras över från
andra
• ELN:s samtliga uppgifter
•

En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser
från myndigheter till enskilda

•
•

Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning och uppföljning av den
offentliga förvaltningens digitalisering

•

Uppföljning av användningen av it och hur myndigheterna tar tillvara
digitaliseringens möjligheter

• ESV:s uppgift om främjande av e-handel i staten

•

Främjande av statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra
handlingar för vidareutnyttjande

TVV:s uppdrag om öppen och datadriven innovation
•

• ESV:s it-användningsuppdrag

Stöd till myndigheters digitala investeringar

RA:s uppdrag om tillgängliggörandet av data
•

•

Främjande, analysering och bevakning av utvecklingen av eDelivery

Expertgruppen digitala investeringar
•

• ESV:s stödjande uppdrag
•

ESV:s uppdrag om eDelivery
•

Stöd och samordning av elektronisk identifiering och underskrift i den
offentliga förvaltningens e-tjänster

• SKV:s uppgift om MM
•

•

Främjande av öppen och datadriven innovation som ökar
vidareutnyttjande och öppna data och PSI-information

PTS:s uppdrag om webbriktlinjerna
•

Vägledningen för webbutveckling

Utredning 2017:09
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Myndigheten ska inte
1) överta enskildas ansvar för den egna verksamhetsutvecklingen,
2) myndighetsgemensam verksamhetsutveckling inom sektorsspecifika områden, eller
3) överta det ansvar som varje myndighet har för att dess egna
informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och särskilda
säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt.
Myndighetens arbete ska i lämpliga delar ta tillvara kunskap och erfarenheter som eSam
upparbetat, bl.a. avseende metoder och processer för samverkan.
Myndighetens verksamhet ska bedrivas så att skyddet av Sveriges säkerhet, samt behovet
av informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten, säkerställs.

Utredning 2017:09
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Myndigheten ska verka för att den förvaltningsgemensamma digitaliseringen utformas på
ett användarcentrerat sätt, så att tjänster och produkter ska utvecklas så att de är
tillgängliga för så många som möjligt.
Myndigheten ska beakta säkerhetsskyddslagen, särskilt behovet av att vidta relevanta
informationssäkerhetsåtgärder. I frågor om informationssäkerhet och säkerhetsskydd ska
samverkan ske med MSB och FRA respektive Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten.
Myndighetens ansvarsområde ska inte omfatta försvarsmyndigheternas verksamhet.

Utredning 2017:09
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Några av de utmaningar vi tror är viktiga
att hantera







Samverkan i många dimensioner och med många intressenter
Komplex blandning av strategiska och operativa frågeställningar
Ökade möjligheter till internationellt lärande
Stora kulturella utmaningar inom offentlig förvaltning
Kostnads- och bemanningsramar
Tydliggöra och säkerställa synergier; att summan ska bli större än
enskilda delar

Utredning 2017:09
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Under uppstart
• Ca 25 - 30 anställda vid starten
Fokus under hösten
• Rekryteringar och kompetensförsörjning
• Arbeta med VP och utveckla organisation

•
•
•
•
•

Prioriterade uppdrag
E-leg
E-faktura och eDelivery
Expertgruppens uppdrag stöd till digitala
investeringar
Webbtillgänglighet
Datadriven innovation öppna data
Utredning 2017:09
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Följ oss här!
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Hur blir man en kvalificerad tillhandahållare av en
betrodd tjänst?
Björn Scharin

Etablera sig som kvalificerad
tillhandahållare av kvalificerade
betrodda tjänster
Björn Scharin
Nätsäkerhetsavdelningen

PTS roll
•

Tillsynsmyndighet för betrodda tjänster

•

Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från
överensstämmelsebedömning för kvalificerade tillhandahållare och
betrodda tjänster

•

Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade
tillhandahållare

•

Ta emot incidentrapporter

•

Tillhandahålla nationell förteckning över kvalificerade
tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster (trusted list)

•

Vid behov ta fram föreskrifter

•

Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar

Vad är en betrodd tjänst?
Utfärdande av certifikat
(Privata + publika nycklar)

Elektroniska
underskrifter

Validering

Elektroniska
stämplar

Bevarande

Autentisering
av webbplatser
(HTTPS)

Elektronisk tjänst för
rekommenderad
leverans
(Meddelade tjänster)

Tidsstämpling

Två tillitsnivåer: Betrodd tjänst samt kvalificerad betrodd tjänst

Varför kvalificerad?
Anmälning

Säkerhetskrav

Skadestånd
Incidentrapportering
Tillsyn

Juridisk verkan

Betrodd tjänst

Kvalificerad betrodd tjänst

Ingen anmälningsplikt

Anmälningsplikt

”vidta lämpliga säkerhetsåtgärder
med hänsyn till teknik och kostnad”

Detaljerade säkerhetskrav på policy, process och rutin.
Återkommande krav på överenstämmelsesbedömning
hos ackrediterat organ.

Bevisbörda på drabbad part

Bevisbörda på tillhandahållare.
Finansiell förmåga att bära sin risk.

Till PTS

Till PTS

Händelsestyrd efter inträffande

Planlagd och händelsestyrd

Får inte diskrimineras enbart för att
den har elektronisk form

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

Varför kvalificerad?
Anmälning

Säkerhetskrav

Skadestånd
Incidentrapportering
Tillsyn

Juridisk verkan

Betrodd tjänst

Kvalificerad betrodd tjänst

Ingen anmälningsplikt

Anmälningsplikt

”vidta lämpliga säkerhetsåtgärder
med hänsyn till teknik och kostnad”

Detaljerade säkerhetskrav på policy, process och rutin.
Återkommande krav på överenstämmelsesbedömning
hos ackrediterat organ.

Bevisbörda på drabbad part

Bevisbörda på tillhandahållare.
Finansiell förmåga att bära sin risk.

Till PTS

Till PTS

Händelsestyrd efter inträffande

Planlagd och händelsestyrd

Får inte diskrimineras enbart för att
den har elektronisk form

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

Tillitsmodell för kvalificerade betrodda tjänster
EA

Europeiska
standarder

EUKOMMISSIONEN

Ackrediteringsmyndighet

Certifieringsorgan

Kvalificerad
tillhandahållare
av kvalificerad
betrodd tjänst

List of
the lists

Trusted
List

Tillsynsmyndighet

Rapport om
överensstämmelse

Innehåller
tillhandahållares
publika nycklar
och tjänsternas
juridiska status

Hur blir man kvalificerad tillhandahållare

Krav på överensstämmelsebedömningen
•

Ska utföras av ett ackrediterat organ (ackrediterat inom EES
området) som är behörigt på området

•

Omfattar verksamheten och respektive tjänst

•

En utgångspunkt för verksamheten kan vara EN 319 401 med krav
på policy

•

Standarder och krav i förordningen på respektive kvalificerad
betrodd tjänst

•

Vägledning kan fås via PTS vägledning för betrodda tjänster

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/ovrigt/internet/betrodda-tjanster-eidas/vagledningen-betrodda-tjanster-i-sverige-enleidas-v2_20170224.pdf

Vad ska lämnas till PTS
•

Anmälningsblankett till PTS med följande information

•

PTS granskar fattar beslut och för upp på trusted list (senast tre
månader efter anmälan om kraven i förordningen uppfylls)

• Beskrivning av verksamhet
• Rapport från bedömning av överensstämmelse av ackrediterat
certifieringsorgan (verksamhet och anmälda tjänster)
• Redovisning av ekonomiska medel – ansvarsförsäkring för att bära den
ekonomiska risken för verksamheten
• Plan för att säkerställa kontinuitet vid upphörande av kvalificerad
betrodd tjänst
• Utdrag ur bolagsregistret

Rapport från andra eIDAS-myndigheter
Dag Ströman, FMV/CSEC

Dag Ströman
Verksamhetschef, CSEC
Forum för betrodda tjänster 2018-05-16

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Datum 2018-05-16, Bild 96

Cybersäkerhetscertifiering –
Utvecklingen inom EU, ISO, CCRA och
SOG-IS MRA.
Och lite om ROCA.

Om CSEC

– T ex Ubuntu OS, Säkra skrivare, Smart card applikationer.

• Samverkar med bl a SAMFI och internationella motsvarigheter.

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Datum 2018-05-16, Bild 97

• Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet.
• Placerat vid Försvarets Materielverk.
• Intygar (certifierar) att kontroller (evalueringar) visat att IT-produkter
motsvarar definierade krav på IT-säkerhet.
• 10 årsarbetskrafter. Nästan.
• Har licensierat två evalueringsföretag som till större delen ”gör jobbet”.
• Har f n 24 pågående uppdrag.

• 5 § Vid Försvarets materielverk finns ett nationellt certifieringsorgan för itsäkerhet i produkter och system. Materielverket, certifieringsorganet, ska i sin
verksamhet beakta nationella säkerhetsintressen, verka för att uppnå och
vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat samt vara
Sveriges signatär och representant inom den internationella
överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och
motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).
• Certifieringsorganet ska ansvara för certifiering av anordningar för skapande av
kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för kvalificerade
elektroniska stämplar enligt artikel 30 och 39 i 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. Förordning (2016:577).

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Datum 2018-05-16, Bild 98

CSEC och eidas

Varför är standardisering viktigt?
• Kan användas för att ange krav vid lagstiftning som reglerar EU eller
Medlemstats marknad [obligatoriskt, lagstyrt].
• Användas för att allmänt främja god marknadsutveckling [frivilligt].
• För att ställa krav vid myndigheters upphandling.
• För att undvika snedvridning av konkurrensen.

Datum 2018-05-16, Bild 99

– Det finns det regler om hur standardiseringsarbetet bedrivs, med krav på
transparens, medinflytande, icke-diskriminiering etc.

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Varför är certifiering viktigt?

– Så att leverantörerna inte upplever olika kvalitet på kontrollerna beroende på vem
som genomför den.
– Det ska vare sig vara svårare eller lättare för olika leverantörer.

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Datum 2018-05-16, Bild 100

• För att skapa förtroende för att en viss produkt/tjänst motsvarar krav
angivna enligt standard.
• Centralt verktyg vid reglering och upphandling.
• För att tillse att kontrollerna är effektiva och sker med samma
ambitionsnivå.

Certifiering av säkerhet i IT-produkter
- fyra viktiga organisationer
• EU
– Förslaget till lagstiftning inom EU – Cybersäkerhetsakten.

• ISO/IEC
– Den internationella standardiseringsorganisationen.

• CCRA

• SOG-IS MRA
– Det Europeiska samarbetsorganet för Cybersäkerhetscertifiering enligt standarden
Common Criteria.

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Datum 2018-05-16, Bild 101

– Det internationella samarbetsorganet för Cybersäkerhetscertifiering enligt
standarden Common Criteria.

EU Cyber Security Act - status.
•

Förhandling pågår mellan EU MS inom EU-rådet.
– 12:e (!) mötet genomfördes denna vecka.

•
•

Ev förslag godkänt av MS skickas för förhandling med parlamentet i
sommar.
Tidigast klart i slutet av året.
Viktiga frågor som diskuteras:
Privata v s statliga certifieringsorgan.
Mutual recognition med tredje land (t ex US, Kanada, Japan, Indien etc).
Regler för hur standarder och tekniska specar tas fram.
Medlemsstaternas inflytande i processen.
Medlemsstaternas rätt att göra undantag m h t nationell säkerhet.
En tvådelad process för varje schema: Teknisk arbetsgrupp under ledning
av Enisa, följd av legal beredning inom Kommissionen.
– Certifiering kan bli en av Enisas huvudsakliga verksamheter.
–
–
–
–
–
–

•

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

CCRA, SOG-IS MRA och det svenska schemat kan förväntas
påverkas i omfattande grad.

Datum 2018-05-16, Bild 102

•

ISO status
• Revision av 15408/18045 (Common Criteria) pågår.
• 600+ ändringsförslag hanterades vid mötet i Kina i April
– Inklusive en handfull förslag från CSEC.

• Utkast tillgängliga efter 29:e juni, med kommentarer
senast 31:a augusti
• Patch Management in CC Study period.
– Bidrag välkomnas senast 10 aug.

– Ska vi certifiera varje produkt? Eller ska vi certifiera
utvecklarens organisation?

• Vill man vara med och påverka: Vänd er till SIS/TK318.

SWEDISH
CERTIFICATION BODY
FOR IT SECURITY

Datum 2018-05-16, Bild 103

• Analys av andra standarder för cybersäkerhet/assurans
förlängd.

CCRA – Status
•
•
•
•

Sverige ordförande för Management Committee 2017-2019.
Bevakning av utvecklingen inom EU.
Samverkan med ISO/IEC.
Regler för certifikatens giltighet över tiden.
– Svårt område. Ska vi dra in certifikat när man hittat en sårbarhet?

• Peer-review av de nationella certiferingsorganen.
• Arbete med s k ”international Technical Communities” (iTC) som
utvecklar krav för en viss typ av produkt.
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– Sverige står i tur 2019.

CCRA – International Technical Communities (iTC)
•

Varje iTC godkänns av CCRA Management Commitee för att utveckla tekniska krav och
granskningsregler för en specifik produkttyp.
– Varje iTC:s arbete måste följa WTO:s regler för standardisering.

iTC-arbete:
–
–
–
–
–
–

•

Network Devices and Firewalls
Full Drive Encryption
Application Software
Dedicates Security Components
USB Device
Biometrics

Under uppstart
– Database
– Virtualisation
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•

SOG-IS MRA
•

14 medlemmar EU/EFTA.
– Nya: Danmark, Estland, Polen, Luxenburg, Kroatien.

•
•
•
•

Diskussion om SOG-IS MRA status och roll i förhållande till Cybersäkerhetsakten.
Revision av lista av rekommenderade kryptoalgoritmer.
Utveckling av evalueringsmetodik för krypto.
Arbete med evalueringsföretag & industri för att definiera attacker mot smarta kort, samt HSM:er.
– ”Deep learning” baserad på AI är en ny stark attackmetod.

Diskussion om lärdomar som kan dras från den s k ROCA-sårbarheten.
– Regler för hur certifieringsorganen interagerar med evalueringsföretag och industri för att utröna vilka ev
certifierrade produkter som påverkats.
– Hur ska nyckelgenerering specificeras?
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•

ROCA och certifiering

– Den av EU anvisade skyddsprofilen som ställer kraven anger *inte* en rimlig
standard för hur RSA-nycklar bör genereras.
– Den algoritm som använts är proprietär och inte öppen.
– Dessutom finns en slags ”friskrivning” i standarden om bedömning att ”styrkan” av
krypton som används inte ingår i granskningen.
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• Kort drabbade av ROCA var certifierade inom SOG-IS MRA.
• CSEC m fl gjorde analys av skeendet.
• Vi noterar bl a att:

ROCA - Vad gör CSEC?
• FMV/CSEC och MSB har påbörjat en analys av de senaste två årens
certifieringar inom CCRA och SOG-IS MRA.
– C:a 600 certifikat
– Hur många och vilka cert baseras på olämpliga [krypto]standarder?
– Hur bör SE förhålla sig till certifikat med olämpliga [krypto]standarder?

• Avser verka för en revision av relevanta skyddsprofiler.
– Inklusive de från EU som rör eidas.

• Verkar för att inga proprietära kryptomekanismer ska förekomma i
skyddsprofiler.
• Verka för att en lista av”vettiga” kryptomekanismer etableras inom EU
– …och kompletteras med standarder för nyckelgenerering.

• Utarbetar nya regler för informationsdelning mellan certifieringsorgan.
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– Åtminstone inte sådana som används i lagstiftning.

Summering
• F n pågår omfattande och grundläggande diskussioner om
certifieringens roll inom EU.
– Kommer påverka arbetet inom SOG-IS MRA.

• EU:s Cybersäkerhetsakt kan förväntas få effekter inte bara inom Europa.
• Viktiga diskussion om hur skalbarheten kan ökas och de nationella
certifieringsorganens roll.
• ROCA-sårbarheten bör tas på största allvar.
– ”Lessons learned” bör leda till flera förändringar.
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– Kommer påverka relationen med CCRA.
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Lunch på egen hand
Återsamling kl. 13.40

Vad händer internationellt?
Björn Hesthamar, PTS
Roger Fagerud, E-legnämnden

Återrapportering
”The lessions we learned” Tallinn 9/5

Björn Hesthamar
Nätsäkerhetsavdelningen

Estland en digitaliserad nation
• 7 Oktober 2002 – första elektroniskt signerade dokument
• e-Röstning sedan 2005
• 1 Januari 2016 – Ansvaret för eID flyttas över till den
nationella informationssystemsmyndigheten
• 1 Juli 2017 – Ny krisberedskapslagstiftning gör att
autentisering och elektronisk signering av dokument
betraktas som samhällsviktiga tjänster

Estland en digitaliserad nation
• Mer än en miljard signeringar och autentiseringar sedan
2002
• 1,3 miljoner giltiga e-legitimationer
• 350 000 kort med daglig användning
• 5000 e-tjänster
• ROCA sårbarheten påverkade 800 000 kort utfärdade efter
den 16 oktober 2014

Sårbarheten i korthet
Den privata nyckeln kan beräknas givet den publika nyckeln
• Det är möjligt att elektroniskt signera dokument i en
annan persons namn
• Det är möjligt att använda e-tjänster i en annan persons
namn
• Det är möjligt att stjäla en elektronisk identitet utan att
fysisk eller logisk tillgång till kortet
• Det är möjligt att dekryptera dokument som är krypterade
med hjälp av nycklarna på e-Legitimationen

Åtgärder
•

Minska åtkomst till publika nycklar – stängde den öppna nyckeldatasen
den 5 september 2017

•

Extra kontroller i e-tjänster

•

Lyfta fram säkra alternativ som mobilt-ID

•

Aktivera elliptiska kurvor istället för RSA på korten, en funktionalitet man
egentligen tänkt använda för helt andra ändamål

•

Deaktivera (ej spärra) samtliga berörda certifikat 5 november 2017, och
bara låta programmet för uppdatering av ID-kort lita på de.

•

Spärra samtliga berörda certifikat 31 mars 2018.

Nuläge
• Vad man vet har sårbarheten inte nyttjats, den har dock
oberoende bekräftats av Estniska forskare
• 95% av användare har uppdaterat sina e-Legitimationer
(500 000 kort)
• Alternativen har ökat i popularitet – 160 000 mobil-ID
användare
• Flertalet av e-tjänster stöder de uppdaterade korten
• Lika hög användning av e-tjänster som innan sårbarheten
rapporterades

Värt att notera
• Estland blev inte informerade av sin leverantör av ID-kort
• Fick endast kännedom om sårbarheten genom informella
kanaler
• Redundans hjälper

• ID-kort och Mobilt-ID
• RSA och Elliptiska kurvor
• Platskontor och remote-provisioning

• Detta är inte sista sårbarheten

• Våra säkra algoritmer kommer inte alltid att förbli säkra
• Ingen vill gå tillbaka till papper, även om de kunde

Vad händer internationellt?
Roger Fagerud, E-legitimationsnämnden
• Länder som anmält eID-system:
– Tyskland

• Klara, skyldighet att acceptera gäller från 29/9 2018

– Italien, Spanien, Ungern, Luxemburg & Estland

• Peer-review pågår, beslut 11/7 (skyldighet + 12 månader)

• Sverige har inte anmält något eID-system än

– Minst en leverantör är intresserad
– ”Reboot” föreslår Myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som ansvarig för
anmälan

• Några länder avser att nyttja eIDAS regler för att legitimera företrädare för
juridiska personer
– Tyvärr olämpligt utformat för svenska företags företrädare

Anslut till den svenska eIDAS-noden (Sweden Connect)
Roger Fagerud och Martin Lindström, E-legnämnden

Anslut till Sweden Connect (den svenska eIDAS-noden)
• Förbered e-tjänst
– Analysera LoA-nivå och hur tjänsten påverkas av:
• att personen identifieras med ett annat identitetsbegrepp än svenskt personnr
– Inklusive era möjligheter att komplettera intygens information där det krävs
• hur e-underskrift hanteras

– Anpassa val av e-legitimation enligt något av alternativen
• Lägg till Foreign eID och nya svenska eID i er anvisningstjänst

– Anpassa e-tjänstens hantering av mottaget identitetsintyg
• ”Väntrum” om e-tjänsten inte kan släppa in användaren
• Ta höjd för att svenskt pnr/snr kan komma med om några år (beroende av
”kopplingsregistrets” tidplan)

Anslut till Sweden Connect
• Sweden Connects aktörsregister (metadataregister) styr utbytet av
identitetsintyg
– Och innehållet, exempelvis intygens LoA-nivå

• Steg 1 Offentliga organisationer tecknar avtal med E-legitimationsnämnden
om anslutning till Sweden Connect
– Ger både rätt att begära identitetsintyg via eIDAS och tillgång till aktörsregistret
• Men separat avtal om nationell eID-trafik krävs
– Något av E-legitimationsnämndens valfrihetssystem
– Ramavtal eller egna avtal som nödlösning

– Kostnadsfritt och ingen upphandling krävs
– Underleverantörer till offentliga parter ska avtala om anslutning och i den utsträckning
det krävs vara registrerade i Aktörsregistret

Anslut till Sweden Connect
• Steg 2 anmäl metadata
– Sker genom att skicka in en Metadatafil eller en URL
• Fn ingen självservice motsvarande den som finns i testmiljön

– Validera era metadata via Sweden Connects metadatavalidator
– Metadata för underleverantörer ska registreras separat

Anslut till Sweden Connect
• Steg 3 Testa

– Anslutningsavtalet ger tillgång till Sweden Connects QA-miljö
– Innan metadata registreras i produktionsmiljö ska de ha testats i QA miljön
• Tekniskt ramverk ska uppfyllas

– Brist på testidentiteter från andra länder
• Testa interoperabilitet genom xx-land

• Möjlighet finns att testa i QA miljön innan avtal tecknat finns

– Avsett för aktörer som förbereder anslutning till produktionsmiljön men som ännu ej har alla uppgifter klara för att
teckna avtalet
• Anmälan sker via formulär på swedenconnect.se

• Tillsvidare får även nuvarande testmiljö användas

– Öppet även för andra än dem som är aktuella för att teckna avtal
• Maila kontaktuppgifter till operations@swedenconnect.se
• Behörighet att själv ändra metadata ges

Anslut till Sweden Connect
• Andra än offentliga förlitande parter kan ansluta till aktörsregistret
– eID-utfärdare
• Anslutningsavtal för eID-leverantörer och deras underleverantörer kommer erbjudas även
om de inte är aktuella för eIDAS

– Privata förlitande parter
• kan ansluta till aktörsregistret i Sweden Connect för nationell trafik
• Kan fn ej ansluta till eIDAS men möjligheten kommer erbjudas när villkor för anslutning av
privata förlitande parter fastställts

Anslut till Sweden Connect
• Aktörsregistret får även användas för nationell trafik och av privata
förlitande parter
– Separat avtal för privata förlitande parter om tillgång till aktörsregistret
– Separat avtal för underleverantörer till både offentliga och privata parter om
tillgång till aktörsregistret

Anslut till Sweden Connect
• Registrering av metadata
– Dessa metadata krävs för att ansluta en SP
• Se Tekniskt ramverk

– Validering av metadata
• https://mlapps.eidastest.se/mdval/qa/

• Hämta metadata
– https://qa.md.swedenconnect.se

• Testa mot andra länder eller legitimeringstjänster

Anslut till Sweden Connect
• Demo

Kaffe
Återsamling kl. 15.00

Digital överlåtelse av fastigheter
Mats Snäll, Lantmäteriet

Att köpa fastigheter i en digital
värld
E-legitimationsnämndens leverantörsmöte
16 maj 2018

Digital överlåtelse av fastigheter, hur det är möjligt med
digitaliseringens och innovationens hjälp och om det blir möjligt
med juridiken

Lantmäteriet bildar fastigheter
Sverige består av 3,2 miljoner fastigheter av
olika slag.
Lantmäteriet prövar, hjälper, mäter och sätter
gränser vid klyvning, delning, avstyckning och
andra åtgärder.
Samverkan och dialog med kunder som
sakägare, exploatörer, finansiärer, mäklare,
skogsägare och privatpersoner är en
förutsättning för tryggt ägande.

Fastighetsinskrivning
Varje dag beviljar och registrerar Lantmäteriet…

Över 1000 nya ägare till fastigheter
Inteckningar och pant i fastigheter för 833 miljoner

Sveriges fastigheter har ett
samlat marknadsvärde över
12 biljoner kronor

Geodata – information om
fastigheter och geografi
Information om positioner, adresser,
fastighetsgränser
Information om ägare,
rättigheter till mark och vatten,
om inteckningar och pant
Informationen i fastighetsregister
och andra register är
grundförutsättningar i
informationssamhället, för en
fungerande samhällsstruktur och
t o m ibland livsavgörande

Ett tryggt och säkert ägande

Regelverk, processer, Lantmäteriet och ett digital fastighetsregister utgör ett
förtroendesystem för säkert ägande av fast egendom som i sin tur ger förutsättningar för
en fungerande nationell ekonomi och demokrati.

Tekniken, verksamheten och digitaliseringen
med innovationen som drivkraft

Innan vi kunde läsa
och skriva användes
ritualer för att etablera
och offentliggöra rätt
till land.
Ritual och offentlighet
skapade
förutsättningar för
deltagare och vittnen
att komma ihåg vad
som hände.

Vi går från
papper till en
digital värld
Vi behöver
digitala
rättshandlingar

Födda och uppvuxna med sociala
media, konstant information, gaming
och umgänge utan gränser.
Förstår det digitala mer än det
analoga

Mäklare

Säljare

köpare

Ägare

Objektsbeskrivningv

ID

Sälja

Beskriva,
identifiera, mäkla

Köpa

Finansiera,
identifiera, låna,
inteckna och
pantsätta

Avtala

Äga

Ansöka och få
lagfart+inteckning

Förvalta, utveckla

Avtala

Kontrakt
och
köpebrev

Ansökan

Bank

ID

Fastighetsregister

Lantmäteriets Digitala Agenda

– Totalt digitalt

All verksamhet vid Lantmäteriet ska, såvida det inte är omöjligt, bedrivas ”digitalt”. Det innebär att processer,
tjänster och service genomförs med stöd av IT för att det ger ett mervärde jämför med motsvarande
verksamhet utan IT. IT-stödet gör det enklare och bättre för kunden. IT är en avgörande komponent i alla
verksamheter.

– Inga papper

Ett av de tydligaste digitaliseringsmålen är att ersätta papper som informationsbärare med digitala flöden. I
den digitala världen finns egentligen inte något behov av att ha dokument varför man måste förstå att ”Inga
papper” betyder mer än att ersätta ett papper med en digital kopia av det (som när man har skannat ett
papper och fått en digitalt lagringsbar bildfil).

– Öppna Geodata

I den digitala agendan innebär ”Öppna geodata” att lägesrelaterad data ska göras tillgängligt i tillräckligt god
kvalitet för att skapa nytta inom ramen för gällande regler och finansieringsformer.

– För-rättning

För-rättning är att stödja processer och flöden så att så mycket som möjligt av det grundläggande jobbet i
ärenden eller i informationshanteringen är gjort innan ärendena kommer in till Lantmäteriet. Detta leder till
att ärenden kan avgöras snabbare, att information behandlas mer effektivt och att resultatet blir enklare,
snabbare och bättre.

AI,
artificiell
intelligens,
Kundtjänst
och
handläggning

Digital innovation
Totalt digitalt

Öppna geodata

Datadriven
frizon öppnar
geodata i
Gävle
Innovation
Arena

Datadrivet labb

Blockkedja
Lantmäteriets

för att sälja och köpa
fastighet

geodata

Inga papper

För-rättning
Visualisering
med VR/AR
(Virtual/Augmented
Reality)

Crowdsourcing
för att
koordinatbestämma
gränser

Säkra, digitala, hållbara, transparanta digitala original!

Innovationsprojektet Köpa hus med blockkedja
• Syftar inte att implementera lösning i produktion!!
• Visa att processen för att sälja och köpa hus, inklusive finansiering med pantsättning
samt registrering av lagfart och pant, kan göras bättre med blockkedjetekniken
• I samverkan med ett antal parter
• Genomfört två faser, inne i den tredje
1. Beskrev process, hur blockkedjetekniken kunde skapas och stödja samt redovisning
av effekter som kan uppstå
2. Skapade teknisk lösning, en testbädd, provade processen och konstaterade att det
funkade
3. PÅGÅR; genomföra en första transaktion fullt ut med integrationer, noder och
momenten för köpet, utredning digitala överlåtelser och frågor om ”Governance”

Förväntat resultat i juni
• Första digitala fastighetsförsäljningen

• Kunskap om att överlåtelse av fastighet går att utföra helt digitalt med högre
säkerhet och effektivitet än med analoga medel
• Ett första brett underlag om ”Governance” för blockkedja
• En statlig utredning om att göra det möjligt att sluta avtal digitalt utifrån Lantmäteriets
uppdrag Fastighetsöverlåtelser i en digital värld

Juridiken då…
Jordabalken (1979:994) 4 kapitlet

Köpets form
1 § Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren
och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att
egendomen överlåtes på köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam
köpeskilling, är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam köpeskilling.
…
Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. …

Motiv för formkrav - skriftlighet
• Publicitet
Att det ska befästas på något är för att det
ska vara så tydligt som möjligt med
ägarövergången, både för parterna och för
andra
• Eftertänksamhet
Formen ökar chansen att transaktionen sker
efter ett moget övervägande, främst hindra
säljarens förhastade steg.
• Bevis
Skriftligt formkrav ger möjlighet att varaktigt
ha bevis om transaktioner och det är viktigt
särskilt ifråga om förmögenhetsobjekt

Formelutredningen 2003, svar från enheten för
fastighetsrätt och associationsrätt på
justitiedepartementet:
Hindrar elektroniska rutiner. Bör för närvarande inte
ändras. Behovet av en möjlighet att sluta
elektroniska avtal om köp av fast egendom är
begränsat med hänsyn till den begränsade
spridningen av elektroniska signaturer och
avsaknaden av kvalificerade elektroniska signaturer.
Det är också tveksamt om man bör införa möjlighet
att sluta avtal om överlåtelse av fast egendom innan
frågan om långtidsarkivering av elektroniska
dokument och elektroniska signaturer har lösts på ett
tillfredsställande sätt. En förutsättning för att
formkravet skall ändras är också att det finns
möjlighet att ge in elektroniska ansökningar till
inskrivningsmyndigheten.

Vad Lantmäteriet säger…
• Ja, det finns stora möjligheter att överlåta fastighet med digitala överlåtelsehandlingar
• Tekniken täcker de behov som ställs idag
• Tiden har hunnit ikapp fastighetsrätten
• Det finns ett uttalat behov
• Det ger en effektivisering (ledtider, säkerhet, hållbarhet)
• Farhågor om att digitaliseringen begränsar eller utesluter grupper av människor eller att
det skapas problem ses inte så sannolika
• Inga hinder som tidigare gjorts gällande finns kvar

Det digitala ger alternativ

En rättshandling behöver inte befästas med
papper eller skriftlighet.
En rättshandling kan ske muntligt, genom
handskakning eller annan symbolik och ritual
Oavsett val av form kan rättshandlingen fångas,
publiceras, distribueras och bevaras digitalt.
Detsamma gäller ID som i sin tur kan kopplas till
rättshandlingen
Video, ljudupptagning, text och information,
dokument, process…

Infrastruktur, tjänster, funktioner
istället för papper och penna (som
tillsammans med övrigt faktiskt också
är just infrastruktur, tjänster och
funktioner…)

Kontakt

mats.snall@lm.se
Mats Snäll
Digitaliseringschef

Incidentrapportering
Roger Fagerud, E-legnämnden och Björn Hesthamar, PTS

Incidentrapportering
för tillhandahållare
av betrodda tjänster

Incidentrapportering
• En del av tilliten bakom
betrodda tjänster
• Incidenter rapporteras till PTS
(och annan myndighet om
relevant)
• Senast 24 timmar efter
upptäckt

Vad är en incident?
Händelse som i betydande omfattning påverkar
• Säkerheten i en betrodd tjänst
• Personuppgifter som hanteras i en betrodd tjänst

Exempelvis

• Otillgänglighet av kritisk funktionalitet som
revokeringsinformation
• Svagheter i nyckelgenerering
• Integritetsbrister som felaktigt valideringsresultat eller
utfärdande av certifikat till fel person
• Oavsiktligt eller otillåtet avslöjande av personuppgifter

Att skriva en incidentrapport
• Påverkad tjänst
• Tidpunkt för incidentens inträffande
och när den åtgärdas
• Konsekvens för

• Tillhandahållare
• Användare
• Förlitande parter

• Beskrivning av incidenten

• Grundorsak och andra faktorer som påverkat
• Berörda tillgångar

Vad ska en incidentrapport innehålla?
• Vidtagna åtgärder för att hantera
incidenten
• Åtgärder för att undvika upprepning av
incidenten eller snarlika incidenten
• Lärdomar och förbättringar

(Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? )

• Kan lämnas till PTS krypterat (S/MIME)
incidentrapport@pts.se

Incidentrapportering till
ENISA och Kommissionen

Vilken vägledning finns?
• PTS.se/eIDAS
incidentrapportering
• eIDAS-förordningen artikel 19
• ENISAs vägledningar

Incidentrapportering
Roger Fagerud, E-legitimationsnämnden
• Uppmaning från tidigare möten att samordna incidentrapporteringen till
myndigheter

– Dialog mellan PTS, MSB och ELN pågår men för tidigt att bedöma vad som går att
åstadkomma
– Fler myndigheter kommer kontaktas

• eIDAS artikel 10: Ny skyldighet att rapportera

– Ska ske till E-legitimationsnämnden (Myndigheten för digital förvaltning)

• Leverantör av identitetsintyg inom 24 timmar vid intrång eller motsvarande
• Förlitande part, inte tydligt uttryckt i förordningen
– men ni kan vara den som först upptäcker en säkerhetsincident och ska då rapportera för
att varna andra

– Mottagare av incidentrapport

• När andra länder anmäler en säkerhetsincident kan E-legnämnden vidarebefordra den till
förlitande parter
– Var och en måste avgöra vilka egna åtgärder som ska vidtas

– Kontaktuppgifter för incidenthantering ska anmälas vid anslutning till eIDAS,

• För att komma i kontakt när e-legnämnden skickar information om incident och kontaktväg för
dialog om hur incidenthanteringen kan förbättras

Diskussion och avslutning

Publicering av bilder från idag
• pts.se/eIDAS
• elegnamnden.se/omoss

