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Incidenthantering eID


Eva Sartorius







eIDAS innehåller reglering av eID-incidenter


• Skiljer sig mellan betrodda tjänster och eID
• Diskussioner mellan länderna pågår om hur eID-incidenter ska hanteras


– Rapporteringsverktyg, vilka incidenter som ska rapporteras och vilken 
information som ska lämnas återstår att besluta om


• Förslag finns att bygga på det ENISA tagit fram men ännu ingen enighet om 
det är rätt väg


• Utredningen ”Styrning av nationella digitala tjänster” (NDT) utreder 
behov av svensk författningsreglering för den svenska delen av eIDAS-
trafiken
– För svenska (privata) eID:n sker incidentrapportering enligt avtal







Våra råd till myndigheter och kommuner


• Förbered er på att skicka information till oss (svensk single-point-of-
contact) om eID-incidenter som ni upptäcker
– Vi tar fram rutiner för hur man gör


• Ange er funktionsbrevlåda i det kommande nationella 
metadataregistret, dit vår och andras information om eID-incidenter kan 
skickas i ett första steg








Leverantörsmöte i samverkan med PTS
2017-11-27


eva.sartorius@elegnamnden.se
roger.fagerud@elegnamnden.se
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eID – utländska och svenska


Eva Sartorius







E-legitimationsnämndens uppdrag 
Stödja och samordna offentlig sektor 
nationellt i frågor som rör e-legitimering 
och e-underskrifter genom att:


• erbjuda valfrihetssystem för           
e-legitimering


• granska och godkänna                        
e-legitimationer för kvalitetsmärket 
Svensk e-legitimation


• granska e-underskriftstjänster


• standardisera e-legitimering och       
e-underskrift genom:


• Tillitsramverket för               
Svensk e-legitimation


• E-legitimationsnämndens tekniska 
ramverk


• E-legitimationsnämndens 
specifikation för fristående 
underskrifttjänst


vara Sveriges företrädare 
internationellt genom att:


• företräda Sverige i eIDAS
samarbetsnätverk


• att vara kontaktpunkt enligt 
eIDAS


• ansvara för den svenska  
eIDAS-noden


• delta i internationell 
standardisering 







Nu bildas en ny myndighet för offentlig sektors digitalisering 


Start: prel. 1 september 2018
Säte:  utanför Stockholm


Uppdrag: 
Att samordna och stödja den 
förvaltningsövergripande 
digitaliseringen   


Nämndens frågor?
E-legitimationsnämndens 
verksamhet och personal flyttar till 
den nya myndigheten    







eIDAS-förordningen är en förutsättning för ”Digitalt först”


• eID som används över 
landsgränsen


• Betrodda tjänster för avancerade 
e-underskrifter etc.


• Kvalificerade betrodda tjänster, 
för kvalificerade e-underskrifter 
etc.


• Lagkrav för e-underskrifter etc.







eIDAS är en prioriterad fråga


• eIDAS är en grundläggande förutsättning för ”Digitalt först”


• eIDAS-förordningen innehåller lagkrav som träffar svenska myndigheter och kommuner


• Politiska överenskommelser som pekar på eIDAS
– Oslo-deklarationen (april 2017)
– Tallinn-deklarationen & Östra partnerskapet (okt 2017)
– Rekommendation från Nordiska rådet (okt 2017)


• Regeringen bereder förslag från Skatteverkets rapport om svenskt kopplingsregister för eIDAS
• Regeringen har beslutat i linje med förslagen i E-legitimationsnämndens eIDAS-rapport 2016
• Utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster” kommer med ytterligare förslag 


den 10 januari 2018







eID
Gränsöverskridande 


elektronisk 
identifiering


AS
Betrodda tjänster 
för elektroniska 
transaktioner


Rättslig ram för bland annat e-underskrifter







Inloggning med utländska eID:n i svenska digitala tjänster 
fungerar inte idag. eIDAS löser (en del av) detta


Verksamt.se Norskt
eID


Att logga in i svenska verksamt.se 
med norskt eID fungerar inte idag


x







Hur löser eIDAS detta?


• Medlemsstater anmäler sina e-legitimationer till Kommissionen 
• Krav på ömsesidigt erkännande av anmälda e-legitimationer


– Baserat på lagstadgade krav för olika tillitsnivåer


• Trafiken över gränserna hanteras genom s.k. noder
– eIDAS-reglering av identitetsintygstrafiken mellan noderna
– Upp till varje land hur identitetsintygen hanteras inom landet







Anmälan av E-legitimation


• Medlemsstater kan anmäla en eller flera e-legitimationer till EU
• Går i god för att en viss e-legitimation kan spåras till endast en individ
• Ingen extern granskning – peer review
• Krav på tillitsnivå låg, väsentlig eller hög enligt eIDAS







Tillitsnivå? 


• Ett standardiserat sätt att beskriva hur säker en e-legitimering är


• I Sverige använder vi E-legitimationsnämndens tillitsramverk för Svensk 
e-legitimation
– Nivå 2, 3 eller 4


• eIDAS krav beskrivs i genomförandebestämmelse
– Låg, väsentlig eller hög







Tillitsnivåer


Låg (2)
Väsentlig (3)


Hög (4)


(Svensk e-
legitimation)
eIDAS







eID


Tillitsnivåer:
• Hög
• Väsentlig
• Låg


Betrodda tjänster


Nivåer:
• Betrodda tjänster
• Kvalificerade betrodda 


tjänster


Rättslig ram
Nivåer:
• Avancerade e-underskrifter, e-stämplar m.fl.
• Kvalificerade e-underskrifter, e-stämplar m.fl.


eIDAS-förordningen







Ömsesidigt erkännande (artikel 6 i eIDAS-förordningen)


• Efter den 29 september 2018 ska offentliga organ erkänna anmälda 
utländska e-legitimationer på tillitsnivå väsentlig eller hög


• Detta gäller vid inloggning i e-tjänster som kräver e-legitimation


• Krav på identifiering (autentisering), inte:
– insläpp i tjänsten (auktorisation)
– underskrift av lämnade uppgifter







Offentliga e-tjänster måste erbjuda användare möjligheten att 
identifiera sig med eIDAS-anmälda eID:n


Diskussioner inom EU pågår hur 
detta ska standardiseras för att 
användare ska känna igen sig 
exempelvis en gemensam symbol







Autentiseringen slussas via landsnoder


eIDAS-länder är för närvarande EU/EES, d.v.s. även Norge, Island och Lichtenstein







De e-tjänster/id-portaler ni säljer till myndigheter och 
kommuner måste ansluta till den svenska noden


Tekniskt – enkelt!
Det svåra handlar om personidentitetsbegrepp!







E-legitimationsnämnden ansvarar för och driver den svenska 
noden. Den agerar IdP in mot svenska förlitande aktörer för 
utländska eID:n







Den svenska noden använder E-legnämndens tekniska ramverk 
(som bygger på SAML 2.0) in mot Sverige


Publicerad version 2017-03-28 gäller.
Ny version med smärre ändringar är på gång – hör av dig om du ser justeringsbehov!







Ni hjälper era kunder genom att använda vårt tekniska ramverk 
(som bygger på SAML 2.0) både kopplat till svenska och 
utländska e-legitimationer


Norsk
e-legutfärdare


Svensk
offentlig 


eller 
privat
digital 
tjänst Lev. av 


identitetsintyg
+ sv. landsnod


Annan
landsnod


Norsk eID-
utfärdare


Svensk
landsnod


Svensk eID-
utfärdare







Vi bidrar med ett nationellt metadataregister och tar i noden 
höjd för ett ev. kommande s.k. kopplingsregister som bidrar 
med ev. personnummer/samordningsnummer


Norsk
e-legutfärdare


Svensk
offentlig 


eller 
privat
digital 
tjänst Lev. av 


identitetsintyg
+ sv. landsnod


Annan
landsnod


Norsk eID-
utfärdare


Svensk
landsnod


Svensk eID-
utfärdare


Metadata-
register


Ev. kopplings-
register







Tillitsnivåer för eID


Över gränsen -
eIDAS


Inom 
Sverige


Innehåll Skillnad mellan 
eIDAS och Sverige


Hög 4 • Mycket hög tillit
• Personligt besök vid anskaffning
• Separat bärare
• Fullgod id-handling
• Stark autentisering


• Liten skillnad: ”4” 
kräver till skillnad 
från ”hög” 
personligt besök 
även vid förnyelse 
(vart femte år)


Väsentlig
(eng. substantial)


3 • Hög tillit
• Fullgod id-handling
• Stark autentisering


• Ingen skillnad i sak


Låg 2 • Viss tillit
• Tillhörighet kopplad till individen
• (Stark autentisering)


• Liten skillnad:  ”2” 
kommer att kräva
s.k. stark 
autentisering 







Identitetsintygets personuppgifter enl. eIDAS
Obligatorisk minimuppsättning av uppgifter för fysisk person


Nuvarande efternamn


Nuvarande förnamn


Födelsedatum


Personidentitetsbeteckning, ”PID”, från eID-landet
Frivillig minimuppsättning av uppgifter för fysisk person


För- och efternamn vid födseln


Födelseort


Nuvarande adress


Kön


Övriga uppgifter (attribut)


”Bilaterala överenskommelser”


”Minimum dataset” 
för fysisk person


Ev. kopplings-
register (hos 
Skatteverket)


• PID
• Svenskt


pnr/snrDessutom finns det 
ett identitetsintyg 
för juridiska 
personer, men ev. 
införande dröjer







Sektorspecifika attribut


• eIDAS-förordningen ger utrymme för att definiera fler attribut än de 
obligatoriska
– Detta har skapat en förväntan hos vissa sektorer om att eIDAS-noden skulle 


fungera som en infrastruktur för att förmedla all information som behöver 
utväxlas över gränserna


– Mindre troligt att det blir så
• Processen att komma överens om nya attribut är trög
• Annan teknik är bättre lämpad för mycket av det som krävs för den sektorspecifika 


utvecklingen







Vad måste alla svenska offentliga myndigheter med digitala 
tjänster som minst göra?


Foreign eID


Welcome!
Your eID is recognised


1. Lägga till ”Foreign eID” 3. Visa välkomstmeddelande


2. Begära och ta emot utländska 
identitetsintyg via vår landsnod


Plus det som NDT-utredningen ev. kommer på (jan. 2018) eller som domstolar sedan avgör.







eIDAS-nodens huvudsakliga komponenter, koppla upp er i 
kostnadsfri pilottestmiljö redan idag!


Er tjänst
Norsk


Landsnod
eIDAS


Norsk
e-legitimering


Svensk landsnod eIDAS
vid anv. av utländska 
eID:n i svenska tjänster


Connector
enl. eIDAS Middle-


ware
eIDAS


IdP


Metadataregister
från 2018


Ev. kopplings-
register (hos 
Skatteverket)


Identitetsintyg
SAML 2.0 enligt eIDAS


Identitetsintyg
SAML 2.0 enligt ELN


Info om 
länderna


Konvertera &
komplettera


Loggning av 
bevismaterial


Endast loggning av transaktionsid, tidpunkt, vilken svensk SP 
och vilket annat land







58 % av kommunerna och myndigheterna har tjänster där 
användare identifierar sig med hjälp av e-legitimation


Obligatorisk enkätfråga 2017, omfattningen definierad med utgångspunkt från hur det ser ut idag







68 % av dem kanske kommer att ha minst någon tjänst som 
tillåter inloggning med eID-landets personidentitetsbegrepp


Frivillig fråga till de som berörs av eIDAS







Exempel på möjlig framtida inloggning med utländskt 
personidentitetsbegrepp
• Ansökan kontaktfamilj, familjehem, språkvän
• Ansökan om stipendium
• Beställa betyg
• Ansökan om arbetstillstånd
• Inrapportering till Finansinspektionen
• Utländska jägare
• Ansöka om eduID (högskolesektorn)
• Tillstånd om att få ställa ut container och annat begagnande av offentlig plats
• Ansöka om tillstånd för skolverksamhet
• Intresseanmälningar av olika slag
• Lämna synpunkter, göra felanmälan
• Boka lokal


Frivillig fråga till de som berörs av eIDAS







Kostar den utländska eID-trafiken något?


• Den obligatoriska e-legitimationstrafiken över gränserna är kostnadsfri för 
offentliga myndigheter


• Ni som är leverantörer av t.ex. e-tjänster och id-portaler och fristående 
underskriftstjänst är offentliga myndigheters underleverantörer, inte 
självständiga parter i detta sammanhang


• Privata förlitande aktörer, t.ex. Mina sidor hos försäkringsbolag, kan behöva 
betala för utlandsdelen


• Arbetshypotesen är att anslutningen till noden ska vara kostnadsfri, 
åtminstone för offentliga förlitande aktörer


• Svensk ersättningsmodell kopplad till svenska eID:n som används utomlands 
är inte beslutad än


• Anmälan av svenska eID:n och ersättningsmodell utreds, förslag publiceras 
den 10 januari 2017







Så här säger vi till myndigheter och kommuner


• eIDAS är både möjlighet och lagkrav


• Förbered era e-tjänster för e-legitimationer som granskats och 
godkänts inom EU


• Koppla upp era e-tjänster/id-portal mot den svenska eIDAS-noden


• I början kommer bara det utländska personidentitetsbegrepp men ta 
höjd för även ev. svenskt pnr/snr


• Inför fristående underskriftstjänst – eIDAS saknar ”sign request”
– Den svenska eIDAS-noden agerar IdP mot underskriftstjänsten som SP


• Välkomstmeddelande/Mina sidor-kuliss och hänvisa vidare


• Överväg språk i användardialogerna, börja med att lägga till engelska


• Ta hjälp av era leverantörer och av oss


• Läs även eSAM:s juridiska vägledning
esamverka.se
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eIDAS-nodens status och anslutningstips


Roger Fagerud







Status för e-legitimationsnämndens förberedelser


• Ny driftmiljö för metadataregister och eIDAS-nod 
– Flyttar testmiljön dit inom några veckor


• Mer information om hur flytten påverkar er som redan är igång med tester kommer 
publiceras på http://eidasweb.se/ innan ni behöver göra något


– Planen är att driftmiljö ska vara klar för produktion Mars 2018
• För att ni ska kunna slutföra era anslutningar i god tid innan 29/9 2018


• Anslutningsrutiner till testmiljön blir fortsatt informell
– Möjligheter att flytta över er som redan är anslutna övervägs
– Till driftmiljön kommer en ny och mer formell anmälan krävas



http://eidasweb.se/





Tips


• Använd ProvisionalID för att bedöma de utländska ID-begreppet
– Vissa länder exempelvis Tyskland och England saknar motsvarighet till vårt 


personnr
– Det identitetsbegrepp som lämnas pekar på en unik person men den personen 


kan ha flera olika och ID-begreppet kan bytas
– Den svenska eIDAS-noden kompletterar identitetsintyget med uppgift om 


persistens








eID: andra länders anmälningar av eID, standardisering


Roger Fagerud







Status anmälan av e-legitimationer


• Tyskland har anmält det första eID-systemet 
– men bygger på en egen teknik som inget medlemsland ännu lyckats införa i sina 


testmiljöer
• Påverkar inte hur ni ska kommunicera med den svenska noden men ni kommer inte kunna testa 


innan e-legitimationsnämnden ihop med Tyskland löst problemen


• Prognos 
– 5 länder under 2017
– 5 länder under 2018
– Att ingen ny info lämnats kan tyda på försening
– Finland första nordiska land (troligen 2018) men oklart vilket/vilka eID som avses
– Danmark tidigast 2020 eftersom nytt eID är under upphandling








eDelivery


Martin Völcker







Vad vill EU Komissionen
– Framtidens säkra meddelande överföring för ostrukturerad, strukturerad 


och digital information
– Skall användas cross-border
– Kan använda så kallade (kvalificerade) betrodda tjänster, tex 


tidsstämpling
– Satsat mycket pengar för att få medlemsstater att delta
– ¨Flertal Crossborder projekt, tex EESSI, Toop, E eEvidence mfl. 
– Förordningar
– Kan användas av privata sektorn







eDelivery
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Länder börjar satsa resurser
– Crossborder projekt
– Nationella projekt


• Utdata för standardisering av ekonomisk information (XBRL)
• SDK för säker överföring av dokument


– Grannländer
• Danmark eHälsa (HL7)
• Norge EIRA anpassning av nationell IT strategi







Offentlig – privat sektor
– eDelivery är för både den privata och offentliga sektorn
– För att få en bra IT infratruktur behöver privata och offentliga sidan 


samarbeta
– Båda sektorerna bör fundera på vad vilken nytta eDelivery kan göra
– Skaffa kunskap om eDelivery
– Framtidens IT infrastruktur för säker meddelande överföring







Martin Völcker
Martin.volcker@esv.se
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Internationellt
Betrodda tjänster







• Uppdaterad Q&A om eIDAS


• TL-Browser lanserad
• Webbtjänst som visar trusted list
• Sök efter företag eller tjänst


• Inga genomförandeakter 
planerade i när framtid


eIDAS hösten 2017



https://ec.europa.eu/futurium/en/eidas-observatory/more-clarifications-trust-services

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/





eIDAS hösten 2017


• Vägledningar för 
implementering av eIDAS


• Säkerhetsvägledning för varje 
betrodd tjänst



https://www.enisa.europa.eu/topics/trust-services/guidelines

https://www.enisa.europa.eu/topics/trust-services/qualified-trust-services?tab=publications





Forum of European Supervisory 
Authorities (FESA)


För löpande dialog med EA om 
behovet av genomförandeakter 
inom området ackreditering.


Kommer att delges kommissionen 
som underlag för prioritering 
mellan olika genomförandeakter 


FESA





		Internationellt

		eIDAS hösten 2017

		eIDAS hösten 2017

		Forum of European Supervisory Authorities (FESA)






Stöd från E-legitimationsnämnden 


Finns idag på www.elegnamnden.se
• Vägledningar och Teknisk ramverk 
• Testmiljö för eIDAS
• Tips och råd för e-underskrifter 
• Kvalitetsgranskade av fristående 


underskriftstjänster (via Kammarkollegiet) 
• Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering
• Enkätresultat (under Om oss) 


Kommande tjänster: 
• Metadataregister 
• Den svenska noden för eIDAS-trafiken
• Avtal/överenskommelser kopplat till eIDAS


• E-legitimationsdagen 1-2 februari 2018 
– nu med en fördjupningsdag kring juridik 


och teknik
– Ett tillfälle att ta del av hur olika frågor kan 


lösas mer i detalj


• Löpande frågor
– kansliet@elegnamnden.se



http://www.elegnamnden.se/

mailto:kansliet@elegnamnden.se





Gå in på www.elegnamnden.se
och anmäl dig till  


E-legitimationsdagen 
den 1-2 februari 2018 



http://www.elegnamnden.se/





För mer information om betrodda tjänster


https://pts.se/eidas


• Faktablad för tillhandahållare


• Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS


• Anteckningar från forum för betrodda tjänster


https://trustedlist.pts.se/


• Sveriges nationella förteckning över kvalificerade 
tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster



https://pts.se/eidas

https://trustedlist.pts.se/






Offentliga organs skyldighet att acceptera e-
underskrifter, e-stämplar etc. 


Eva Sartorius och Roger Fagerud







eID
Gränsöverskridande 


elektronisk 
identifiering


AS
Betrodda tjänster 
för elektroniska 
transaktioner


Rättslig ram för bland annat e-underskrifter







Elektronisk underskrift


Uppgifter i elektronisk form som används för att 
kontrollera att innehållet kommer från den som har 
undertecknat handlingen, och att handlingen är äkta och 
oförändrad.


Underskrift - om en fysisk person undertecknar
Stämpel  - om en juridisk person undertecknar







eIDAS sätter upp en rättslig ram för detta


• Artikel 25-34 i eIDAS-förordningen
• Gäller sedan 1 juli 2016


• En underskrift får inte avvisas enbart för att den är elektronisk, dock 
gäller fortfarande nationella formkrav, några få pappersunderskrifter 
finns kvar


• Alla berörda svenska lagar följdändrades per 2016-07-01
– Ordet ”signatur” byttes mot ”underskrift” i svensk lag







Avancerad elektronisk underskrift (artikel 26, eIDAS)


• Unikt knuten till en undertecknare 
• Undertecknaren kan identifieras genom underskriften
• Underskriften är skapad på ett sådant sätt att undertecknaren har 


kontroll över den. 
• Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att 


underteckna på ett sådant sätt att ändringar av uppgifterna kan 
upptäckas. 







Kvalificerad elektronisk underskrift 


• Uppfyller samma krav som för den avancerade underskriften


• Skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för 
underskriftsframställning och


• Är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter


Kvalificerad elektronisk underskrift ska ha samma rättsliga verkan som en 
handskriven underskrift, om inte nationella regler om form anger annat







Hur ser det ut i praktiken? 


• De underskrifter som används i Sverige motsvarar avancerad nivå
• Ute i Europa ställs oftare krav på kvalificerad underskrift
• Underskrift i e-tjänster via användarens eID:s underskriftscertifikat 


fungerar inte
– Både problem att framställa e-underskriften eftersom eIDAS inte stödjer ”sign


request/respons” och att i efterhand fastställa identiteten på den som 
undertecknat eftersom identiteten genom eIDAS fastställs på annat sätt


– Därför rekommenderar vi att förlitande myndigheter m.fl. anskaffar en fristående 
underskriftstjänst till sina e-tjänster etc.







Skyldighet att erkänna elektroniska underskrifter (art 27)


En medlemsstat som kräver en avancerad elektronisk underskrift för 
användningen av en nättjänst måste erkänna elektroniska underskrifter på 
samma nivå och på högre nivå 


• Genomförandebestämmelser anger vilka format för elektroniska underskrifter 
och stämplar som skall erkännas


• Om ursprungslandet tillhandahåller en valideringstjänst ska utöver detta alla 
möjliga format stödjas, utan begränsning


• Validering = kontroll av en elektronisk underskrifts giltighet
• Valideringstjänsten kan bara åberopas om den är kostnadsfri







E-underskrifter - två huvudsakliga användningsfall


1. Den digitala tjänsten som användaren är inloggad i beställer en e-underskrift
a) ny e-legitimering och därefter underskriftscertifikat från en i förhållande till e-legitimationen 


fristående underskriftstjänst (rekommenderad variant) eller
b) underskriftscertifikatet i e-legitimationen (som många gånger idag, fungerar inte med utländska 


e-legitimationer)


2. E-underskriften följer med en inkommande elektronisk handling
• Huvudvariant i andra länder
• Skapar stort merjobb för myndigheter och kommuner
• Bättre för dem att leda användaren till sin e-tjänst om möjligt med e-underskrift enligt 1 a)
• Vilket ökar behovet av nya e-tjänster där det idag är pappersflöden, t.ex. för att registrera 


fullmakter


Både variant 1 och 2 kan vara avancerad eller kvalificerad.







Våra råd till myndigheter och kommuner


• Upphandla en fristående underskriftstjänst som uppfyller våra krav, t.ex. 
genom avrop på PT14IF


• Analysera vad ni ska göra om det inkommer en e-underskrift enligt 
eIDAS till er


• Förbered svar till er kundtjänst om e-underskrifter om någon ringer och 
frågar 


• Följ den rättsliga utvecklingen
• E-arkiv och kanske e-diarium behövs eftersom e-underskrifter försvinner 


när en elektronisk handling skrivs ut
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TC ESI - SPECIALIST TASK FORCE 539


When the need for standardisation is urgent, specific skills may be sourced externally
Financed by EC and EFTA contribution, STF 539 responds to the EC’s ICT Rolling Plan for ICT 
Standardisation on the “Electronic identification and trust services including e-signatures” 
policy area
Under TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures)
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• Graz University of Technology (AT)
• DOCAPOST (FR)
• Ascertia Limited (GB)
• Comfact AB (SE)
• Cryptolog International (FR)
• Intesi Group S.p.A. (IT)
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SCHEDULE


February 2018: early drafts
June 2018: stable drafts available for public review
June 2018: open workshop (during ETSI Security Week 11-15 June)
November 2018: publication
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TASK 1: TS 119 431-1


Policy and security requirements for TSP component service operating 
a remote QSCD/SCD


• The standard can be used to assure that the remote QSCD/SCD is operated 
securely in line with requirements for trust services under eIDAS


• Assuring that the QSCD/SCD is operated in line with the operating 
requirements of the device


• Assuring that appropriate obligations are placed on the service user including 
protection of the authentication means (e.g. token devices, information 
known, biometric collection)


• Aimed at services supporting the remote creation of digital signatures and the 
requirements of eIDAS for creation of electronic signatures and seals (both 
advanced and qualified)
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TASK 2: TS 119 431-2


Policy and security requirements for TSP service components 
supporting AdES digital signature creation


• Based on the “General policy requirements for Trust Service 
Providers” (EN 319 401) 


• Take the “Policy and security requirements for applications for 
signature creation and signature validation” (ETSI TS 119 101) 
into account.


• CAdES, XAdES and PAdES
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TASK 3: TS 119 432


Protocols for remote digital signature creation
• Specify different protocols for accessing TSP service components 


supporting 
• Digital signature value creation
• AdES digital signature creation


• Take into account 
• Protocols defined for existing EU national implementations of digital signature services
• Existing protocols such as OASIS DSS 
• Other market leading protocols for remote digital signature creation
• CEN prEN 419 241-1 and 2 (SAD, SAP, SAM, SIC)


• Use of external authentication services, such as provided by electronic 
identification services as defined in eIDAS will also be considered
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Comfact AB, Anders Törnqvist


anders@comfact.com
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MSB:s uppgift avseende betrodda tjänster
Mandat
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter 


om säkerhetsegenskaper som anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande 
av kvalificerade elektroniska stämplar ska uppfylla.


Pågående arbete
• Standardiseringsorganet CEN är nu i slutskedet med att ta fram 


standarder rörande krav på säkra anordningar, som rörande central 
signering. Standarderna kan komma att vara på plats under första 
kvartalet 2018  och utgör i nuvarande form inget hinder för 
användningen av den svenska underskriftslösningen.


• Kommissionen ska i en genomförandeakt peka på vilka standarder 
(exempelvis om central signering) som ska användas rörande krav på 
säkra anordningar. Utpekad standard ska sedan följas av berörda 
aktörer. 


• En utpekad standard ersätter eventuella nationella regler på området. 
MSB har därför i nuläget valt att avvakta med att ta fram föreskrifter 
rörande säkerhetsegenskaper och har under 2017 istället aktivt deltagit 
i standardiseringsarbetet i CEN, där med särskild fokus på 
säkerhetsfrågorna.  
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Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster







Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster


Bakgrund


• GD för SWEDAC


• Statssekreterare


• Utredare


– Upphandlingsmyndigheten


– Pensionsmyndigheten


– Försäkringskassan







>Omstart?







Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster


Det offentliga digitala dilemmat


Medborgarna 


”Innelaget”


• Förväntningar på 


enkla lösningar


• Kommersiella 


lösningar förebild


”Utelaget”


• Ej kunskap


• Ej resurser


• Ej förmåga


Infrastruktur och 


komponenter


• Globala företag


• Affärslogik


• Kompatibilitet


Främmande makt, terrorism, ”vanlig” kriminalitet, kompetensbrist







Omstart


En myndighet
med samlat


ansvar


Översyn av rättsliga
förutsättningar för en
digitalt samverkande


förvaltning


Expertgrupp för
digitala investeringar


Skärpta krav och 
rutiner för


svenska
identitets-
handlingar Nationell strategi för


informations- och 
cybersäkerhet


En ny
säkerhetsskyddslag


Utkontraktering och 
samordning av IT drift 


Lag om kommunal
samverkanSamordnad organisation


för statliga lokalkontor







Vad saknas?


Styrnings ramverk


Offentligt åtagande e-ID


Offentlig digital arkitektur


Nationell utvecklingsportfölj







>E-id







Vägar att ansluta myndighet till tjänster för e-
identifiering


Egen upphandling


01
Avrop enligt 
Kammarkollegiets 
ramavtal


02
Federationsmodellen


03
Temporära lösningar


04







Förändringens drivkrafter


Svenska myndigheter är
från 2018 skyldiga att


godta alla e-
identitetssystem som är


anmälda till 
Kommissionen.


Av säkerhets- och 
tillgänglighetsskäl
behöver individen


-mer än en e-ID 


-mer än ett e-ID verktyg











Lag om nationell e-legitimation och lag om 
infrastruktur för e-legitimering 


En statlig e-
legitimation.


ID-växling. Grundidentifiering.


Valfrihetssystem. Svensk e-leg.
Myndigheters 
skyldighet att 
godta e-leg.







Basfunktioner (exempel) .


Elektronisk identitet 
och elektroniska 
legitimationer.


Gemensam plattform 
för säker inloggning.


Säker elektronisk post 
till enskilda och 


företag.


Plattform(ar) för 
spridning av öppna 


data.


Nationellt 
kontaktregister.


Plattformar för
integration mellan
myndigheter och 


mellan myndighet och 
företag (API).


Säker elektronisk
kommunikation mellan


myndigheter (inkl
behörighets-kontroll
och underskrifter).


Allmänt fullmakts- och 
behörighets-register.


Meta-dataregister
”mina data”.







Framtiden – ansiktsigenkänning?


Smile and pay. Hushållning med papper.







>e-IDAS







Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster


”Radical uncertainty”







Svensk e-ID i 
Europa


• Öppet system


• Utfärdare som ansöker och uppfyller givna krav 
anmäls


• Svensk e-leg


• Valfrihetssystem


• Övriga krav


• Ersättning till utfärdare vid användning hos 
myndighet i Europa.







EU e-ID i 
Sverige


Minimikraven måste 
uppfyllas.


Försiktighetsprincip 
(risk för ID-stöld).


Utse färdledande 
myndigheter och 


kommuner.


Bilateralt samarbete 
med länder med 


liknande ID-begrepp 
och offentliga tjänster.







En ny 
milleniebug?


Personnumren håller på att 
ta slut.


Kritik mot att personnumren 
är informationsbärare.


Beroendet av personnummer 
i offentliga system.












Post- och telestyrelsen arbetar för
att alla i Sverige ska ha tillgång till


bra telefoni, bredband och post.







Betrodda tjänster – icke 
kvalificerade







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
(Meddelade tjänster)


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 + fler







Kvalificerad betrodd tjänst och betrodd tjänst
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.


Incidentrapportering 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







Tillämpningsområde


Artikel 2 - Tillämpningsområde 


2. Denna förordning gäller inte tillhandahållande av betrodda tjänster 
som till följd av nationell rätt eller avtal mellan en avgränsad 
uppsättning deltagare endast används inom slutna system. 


Ingresspunkt 21


Exempelvis system som inrättats i företag eller offentlig förvaltning för hantering av 
interna förfaranden där betrodda tjänster används bör inte omfattas av kraven i 
denna förordning. Endast betrodda tjänster som tillhandahålls för allmänheten och som 
påverkar tredje man bör uppfylla de krav som fastställs i denna förordning. 







Rättsverkan
• (21) Denna förordning bör inte heller gälla frågor som avser ingående eller giltighet av 


avtal eller andra rättsliga förpliktelser om nationell rätt eller unionsrätten föreskriver 
vissa formkrav. Den bör inte heller inverka på nationella formkrav avseende offentliga 
register, i synnerhet inte kommersiella register eller fastighetsregister.


• (22) För att bidra till deras allmänna gränsöverskridande användning bör det vara möjligt 
att använda betrodda tjänster som bevis vid rättsliga förfaranden i alla medlemsstater.
Rättsverkan av betrodda tjänster ska definieras i nationell rätt, om inte annat föreskrivs i 
denna förordning. 


• (23) I den mån denna förordning medför en skyldighet att erkänna en betrodd tjänst, får en 
sådan betrodd tjänst ogillas endast om skyldighetens adressat av tekniska skäl bortom 
adressatens direkta kontroll är oförmögen att läsa eller kontrollera den. Denna skyldighet 
bör dock inte i sig medföra att ett offentligt organ är tvunget att anskaffa den maskinvara 
och programvara som krävs för teknisk läsbarhet för alla befintliga betrodda tjänster.







Skadeståndskrav – betrodda tjänster artikel 13
1. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska ha skadeståndsansvar för skada som åsamkats 


en fysisk eller juridisk person avsiktligt eller på grund av oaktsamhet genom underlåtenhet 
att uppfylla kraven i denna förordning. 


Bevisbördan för avsikt eller oaktsamhet hos en icke-kvalificerad tillhandahållare 
av betrodda tjänster ska vila på den fysiska eller juridiska person som gör gällande 
sådan skada som avses i första stycket. 


2. Om en tillhandahållare av betrodda tjänster vederbörligen informerar sina kunder i förväg 
om de begränsningar som gäller för användningen av de tjänster de tillhandahåller och dessa 
begränsningar är möjliga för tredje man att ta del av, ska tillhandahållarna av betrodda tjänster 
inte ha skadeståndsansvar för skador som uppstår vid sådan användning av tjänster som 
överskrider de angivna begränsningarna. 







Säkerhetskrav – artikel 19.1


1. Ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
hantera riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som de 
tillhandahåller. Med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen 
ska dessa åtgärder säkerställa att säkerhetsnivån står i proportion till 
graden av risk. I synnerhet ska åtgärder vidtas för att förhindra eller 
minimera säkerhetsincidenters inverkan samt för att informera berörda 
parter om de negativa effekterna av eventuella sådana incidenter. 







Incidentrapportering – artikel 19.2


Tillhandahållare av betrodda tjänster ska, utan otillbörligt dröjsmål och under alla 
omständigheter inom 24 timmar efter upptäckt, underrätta tillsynsorganet och i 
förekommande fall andra relevanta organ, såsom det behöriga nationella organet för 
informationssäkerhet eller dataskyddsmyndigheten, om alla säkerhetsincidenter eller 
integritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som 
tillhandahålls eller på de personuppgifter som ingår i denna. 


När det är troligt att säkerhetsincidenten eller integritetsförlusten kommer att ha 
negativ inverkan på en fysisk eller juridisk person till vilken den betrodda tjänsten har 
tillhandahållits, ska tillhandahållaren av betrodda tjänster utan onödigt dröjsmål även 
underrätta den fysiska eller juridiska personen om säkerhetsincidenten eller 
integritetsförlusten. 







Tillsyn - artikel 17


3. Tillsynsorganet ska ha följande roll: 


b) Vid behov vidta åtgärder avseende icke-kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i den medlemsstat där de har utsetts 
genom tillsynsverksamhet i efterhand om de tar del av påståenden att dessa 
icke- kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster eller de betrodda 
tjänster som de tillhandahåller inte uppfyller kraven i denna förordning.


• 4. j) Åläggande av krav på tillhandahållare av betrodda tjänster att 
åtgärda varje underlåtenhet att uppfylla kraven i denna förordning. 
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Digitalisering av det 
offentliga Sverige


Anneli Hagdahl
Enheten för digital förvaltning 







Ökad takt i  
modernisering
av den offentliga förvaltning 


så att det offentliga ska fortsätta kunna ta 
ansvar för välfärden i framtiden


Finansdepartementet







Medborgaren 
i centrum


• enklare vardag för 
privatpersoner och företag


• öppnare förvaltning med mer 
innovation och delaktighet


• skapa en effektiv 
offentlig sektor


Varför
en digital 
förvaltning?


Finansdepartementet 3







Tänk om och tänk nytt för att:
• förenkla kontakten med det offentliga Sverige,
• uppgifter bara ska behöva lämnas en gång,
• effektivisera verksamheten,  
• öka samarbetet och återanvända information, 


uppgifter och gemensamma lösningar,
• främja öppenhet, innovation och delaktighet i digitala 


lösningar, samtidigt som
• säkerställa informationssäkerheten och skyddet för 


den personliga integriteten.


Digitalt först i förvaltningens verksamhet och 
kontakter med privatpersoner och företag


4


Enklare Öppnare


Effektivare
Mål i regeringens strategi för en digitalt


samverkande statsförvaltning


Finansdepartementet







Digitalt först: 5 prioriterade insatsområden 


5Finansdepartementet
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at 2. Etablera en nationell digital infrastruktur
Styrning och gemensam finansering för ökad användning av nationella


tjänster och grunddata


4. Höj den digitala mognaden
Ökad digital kompetens, effektivare it-användning och stöd vid it-investeringar


3. Öka den digitala innovationsförmågan
Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på öppna data


1. Myndighet med samlat ansvar för digital förvaltning 
Bättre styrning av förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor


5. Modernisera juridiken för digitalt först
Ett regelverk som stödjer en digitalt samverkande förvaltning







Budgetprop.18
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• Ny myndighet med samlat 
ansvar för digitaliseringsfrågorna 
inom offentlig sektor


• Förstärka styrning och 
samordning av den nationella 
digitala infrastrukturen


• Satsning på öppna data och 
datadriven innovation







• Alla som behöver ska ha tillgång till enkla 
och säkra e-legitimationer


• Varje medlemsland ska bidra till att 
underlätta gränsöverskridande elektronisk 
identifiering


• Medborgare i andra länder ska kunna 
använda en e-legitimation som granskats 
och godkänts inom EU i svenska e-tjänster


• Satsningar i BP16, BP17 och BP18 på 
eIDAS och på E-legitimationsnämndens 
verksamhet


En digital förvaltning bygger på e-
legitimationer!


Finansdepartementet 7
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eIDAS är en prioriterad fråga
• Politiska överenskommelser som pekar på eIDAS


• Oslo-deklarationen (april 2017)
• Tallinn-deklarationen & Östra partnerskapet (okt 2017)
• Rekommendation från Nordiska rådet (okt 2017)


• Genomförandet av eIDAS-förordningen


• Utredningar
• Effektiv styrning av nationella digitala tjänster
• Skärpta krav och rutiner för svenska id-handlingar


• E-legitimationsnämndens rapport om försörjning på 
kort och lång sikt


• Skatteverkets rapport om kopplingsregister för eIDAS


Finansdepartementet 8
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eSam
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• Ett samverkansprogram med 22 
medlemmar (21 myndigheter och SKL) 


• Syftar till att underlätta och påskynda 
digitaliseringen av det offentliga 
Sverige


• Bildades 2015 på initiativ av 
medlemmarna när E-delegationen 
slutfört sitt arbete


• Finansieras med årliga medlemsavgifter


• Pensionsmyndigheten värdmyndighet 
för eSams kansli


2017-08-31
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http://www.skl.se/

http://www.tullverket.se/2.6e3d73401151cda416380001786.html





Kansli
Leder, 


driver och 
koordinerar


Organisation för genomförande


4


Styrgrupp
Beslutar målbild, strategisk inriktning, 
gemensamma initiativ och budget


Arbetsgrupp
Bereder frågor 


Deltar i utskott och arbetsgrupper 
Förankrar och kommunicerar inom sin 


organisation


Värdmyndighet


Olika
Nätverk


t.ex. 
GDPR


Medlemmarna
Står för resurser till arbetet och 
bemannar de olika grupperna.


Tar på sig färdledarskap och driver initiativ


2017-08-31


Referens-
grupp


Referens-
grupp


Referens-
grupp


Expertgrupp 
Juridik


Expertgrupp 
Säkerhet


Expertgrupp 
Arkitektur







eSam juridik


5


1. Vägledning Outsourcing och sekretess 
2. Vägledning Eget utrymme
3.Vägledning Utlämnande i elektronisk 


form
o LEFI online (när föreligger 


direktåtkomst/allmän handling)


Nätverket för 
dataskyddsförordningen


E-delegationens VL för verksam-
hetsutveckling







Skriv in sidfotstext här 6







Mål


2017-06-267


• Lättare förstå och kunna vidareförmedla innehållet i vägledningen
• Bidra till medvetna val 







Innehåll


2017-06-268


• Översiktligt om vägledningen
• Definitioner, begrepp, parter
• Hur fungerar e-legitimering?
• Hur fungerar e-underskrift?
• Ansvar (civilrättsligt och straffrättsligt)
• Övriga aspekter
• Praktiska råd och checklistor







Digitaliseringens 
guldägg


2017-06-269


E-legitimering och e-underskrifter
är centrala funktioner för
digitalt i första hand.







2017-06-2610


eSams vägledning







Bred förankring av vägledningen


2017-06-2611


+ +







Stöd i införandet


2017-06-2612


Vägledningen ger stöd i införandet 
från flera perspektiv:
• En komplicerad process
• Många aktörer
• Juridik, teknik, säkerhet – samverkan 


krävs







Förberedelser


2017-06-2613


Det är nödvändigt att vara förberedd
• för att kunna kravställa korrekt
• för att kunna välja rätt


säkerhetsnivå
• för att få tydliga avtal och bra rutiner


som ger skydd mot manipulationer,
förnekanden och missbruk.







Anslutning på tre sätt


2017-06-2614


En myndighet som inte redan är ansluten kan göra det 
genom att
• Avropa från Kammarkollegiets ramavtal
• Genomföra en egen upphandling
• Ansluta sig till ett av E-legitimationsnämndens 


valfrihetssystem


• Anslutning till eIDAS kommer i nästa pass







Vem riktar sig vägledningen till?


2017-06-2615


Offentlig sektor i första hand, 
men även privata aktörer


Hos en myndighet behövs 
samverkan
mellan olika kompetenser


Jurister, men även andra 
involverade, t.ex.:
• informationssäkerhetsansvariga
• verksamhetsutvecklare
• arkitekter
• arkivarier
• kommunikatörer
• upphandlare.







Definitioner behövs


2017-06-2616


För aktörerna (användare, förlitande part etc.)


Av åtgärder som de utför (e-legitimering, e-underskrift etc.)


Av funktioner som de använder (legitimeringsfunktion etc.)


För de dokumentslag som används (e-legitimation, identitetsintyg etc.)







Två centrala begrepp


2017-06-2617


Vid e-legitimering styrker 
personen sin identitet: 


En e-underskrift motsvarar det 
man gör när man skriver under 
dokument: 







Parter, tjänster och avtal


2017-06-26







Parter


2017-06-2619







Tjänster


2017-06-0120







Grundläggande typer av avtal


2017-06-2621


•E-legitimationsavtal
•Förlitandeavtal
•Avtal om underskriftstjänst


•Avtal om systemintegration (anpassning till egna 
system) 







Så fungerar e-legitimering


2017-06-26







Äldre system


2017-06-2623







Delvis ny rollfördelning


2017-06-2624


Utfärdare av e-leg förser användare med
• e-legitimation och en legitimeringsfunktion (jfr app för Mobilt BankID – styrs till en tjänst 


från e-tjänsten)


Leverantör av identitetsintyg
• gör kontroller i en identifierings- och intygsfunktion*
• förser förlitande part med identitetsintyg*


*Se vägledningen kapitel 4.9 och 4.10







Nuvarande e-legitimationssystem


2017-06-2625







En aktör eller flera


2017-06-2626


Direkt leverans Indirekt leverans
En aktör som kontrollerar och intygar (t.ex. 
en bank)
Förlitande myndighet använder materialet


Först en aktör som kontrollerar och intygar
(t.ex. en bank), därefter en annan aktör 
som kontrollerar och gör ett nytt intyg (t.ex. 
CGI, Visma och Cybercom)







Legitimering  - direkt leverans


2017-06-2627







Legitimering  - indirekt leverans


2017-06-2628







Så fungerar e-underskrift


2017-06-26







Nuvarande e-legitimationssystem – med 
underskrift 


2017-06-2630







Underskrift


2017-06-2631


Certifikat för 
legitimering


Certifikat för 
underskrift


Förändring till 
följd av eIDAS







Elektroniska underskrifter – olika sätt


2017-06-2632


1. Använder underskriftscertifikatet i e-legitimationen
2. Använder legitimeringscertifikatet i e-legitimationen
–Legitimering för underskrift startar process för att skapa ett tillfälligt 


– engångs - underskriftscertifikat







Direkt underskrift


2017-06-2633


legitimering


underskrift Underskriftstjänst


Dokument


Underskrift







Indirekt underskrift


2017-06-2634


legitimering


underskrift


Fristående 
underskrifts-
tjänst


Särskilt tillfälligt
underskrifts-
certifikat


Dokument


Underskrift







Civilrättsliga och straffrättsliga 
aspekter


2017-06-26







Att tänka på om civilrättsligt ansvar


2017-06-2636


Fördelas riskerna ändamålsenligt?
• En rad olika avtal mellan olika parter 
–Blir hela ansvarskedjan täckt (”back to back”)?
• Kombinationer av avtal – går det att utläsa vad som gäller i en 


viss del?
–Exempel: vem svarar för vad vid en indirekt underskrift?







Straffrättsligt skydd (kap 8)


2017-06-2637


Urkundsbrotten anpassades för e-leg 2013, bl.a. 
• Missbruk av urkund genom att ge sig ut för att vara någon annan 


(15 kap. 12 § BrB)
–rättsligt uttalande
• Förnekande av underskrift (15 kap. 13 § BrB)
• Dataintrång


• Viktigt att ta tillvara straffrättsliga skyddet pga nya missbruk







Nya missbruk av e-legitimationer – exempel 1


2017-06-2638


Lura innehavaren att logga in en fysisk person


säljare användare säljaren släpps in och agerar där
Logga 


in
OK


ifyllt av säljaren







Nya missbruk av e-legitimationer – exempel 2


2017-06-2639


Förmå innehavaren att logga in en robot


Logga in så vi 
kan hämta 
dina uppgifter


leverantör av e-tjänst användare


OK


fylls i av leverantör


robot släpps in och agerar där







Övrigt i vägledningen


2017-06-26







Avslutande kapitel


2017-06-2641


• Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete (kap. 9)
• Bevarande och gallring (kap. 10)
• Persondataskydd (kap. 11)
• eIDAS-förordningen (kap. 12)
• Checklistor (kap. 13)







eIDAS-förordningen ställer krav


2017-06-2642


Det är bråttom
Den 29 september 2018 krävs att svenska myndigheter 
erkänner utländska  e-legitimationer – men….
…redan nu måste ni acceptera e-underskrifter
www.elegnamnden.se







Tre checklistor (Kap.13)


2017-06-2643


1. Införande av e-legitimering
2. Införande av e-underskrifter
3.Hantering av bevarande och gallring







Slutord


2017-06-2644


• Etablera samverkan 


• Gör medvetna val


• Säkerställ tilliten







2017-11-22/23
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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







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 (SMIME)
incidentrapport@pts.se







Vilken vägledning finns?


• PTS.se/eIDAS
incidentrapportering


• eIDAS-förordningen artikel 19


• ENISAs vägledningar







Tillsyn
Av tillhandahållare av


betrodda tjänster







Tillsyn


Syftar till att etablera efterlevnad 
av förordningens regler


• På förekommen anledning
(samtliga tillhandahållare)


• Tematisk eller planlagd
(kvalificerade tillhandahållare)







Internationellt
Betrodda tjänster







• Uppdaterad Q&A om eIDAS


• TL-Browser lanserad
• Webbtjänst som visar trusted list
• Sök efter företag eller tjänst


• Inga genomförandeakter 
planerade i när framtid


eIDAS hösten 2017







eIDAS hösten 2017


• Vägledningar för 
implementering av eIDAS


• Säkerhetsvägledning för varje 
betrodd tjänst







Forum of European Supervisory 
Authorities (FESA)


För löpande dialog med EA om 
behovet av genomförandeakter 
inom området ackreditering.


Kommer att delges kommissionen 
som underlag för prioritering 
mellan olika genomförandeakter 


FESA








Välkomna
Leverantörsmöte och forum för betrodda tjänster


Måndagen den 27 november 2017





