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Inledning  

 

Emelie Björkegren Näslund hälsade alla välkomna till det första mötet i detta 
nya forum. PTS syfte med forumet är att gå igenom pågående och kommande 
arbete inom området betrodda tjänster. Hör gärna av er med tankar och 
funderingar kring vad som skulle kunna tas upp. En kort presentation av 
deltagarna följde.  

Regelverket kring betrodda tjänster, Ulrika de la Iglesia och Love de 
Besche, PTS  

 

Varför finns det en eIDAS förordning? För många år sedan kom ett 
signaturdirektiv om att införa e-legitimationer som skulle kunna användas över 
nationsgränserna i EU. De flesta medlemsstater gjorde dock inte e-
legitimationerna gränsöverskridande så att de kunde användas i fler än ett land, 
vilket var syftet med direktivet och därför kom Kommissionen en förordning 
som gäller direkt och där konsumentskyddet ska vara lika i alla medlemsstater.   
Hela grundtanken med eIDAS-förordningen är tanken om att kunna använda 
e-legitimationer över nationsgränserna. Det ska vara en legitimation som ska 
fungera i hela EU så vi kan börja göra affärer med varandra oavsett vilket EU-
land vi kommer ifrån. eIDAS-förordningen innehåller även regler om andra 
elektroniska tjänster där grundtanken är att det ska bli snurr på handeln inom 
EU och möjligheterna att söka vård i en annan medlemsstat i EU.  
 

De elektroniska signaturerna ska hålla i rätten som bevis och det ska finnas 
spårbarhet bakåt så att något som signeras elektroniskt idag kan bevisas flera år 
framåt i tiden. Det innebär att det finns tuffa krav på presumtiva 
tillhandahållare av betrodda tjänster. Det långa kravet på spårbarhet bakåt 
innebär bland annat att PTS tittar särskilt på hur planen för verksamhetens 
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upphörande ser ut då det finns mycket regler som man är tvungen att hålla när 
verksamheten upphör, vilket skiljer denna verksamhet från många andra. Det är 
mera vanligt att när en verksamhet upphör så upphör också många skyldigheter, 
men så är det inte när en kvalificerad tillhandahållare upphör med sin 
verksamhet. 
 

I eIDAS-förordningen står att medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
tillsynsorgan som ska samarbeta med dataskyddsmyndigheter. PTS samarbetar 
på europeisk nivå med andra tillsynsmyndigheter men även inom landet med 
bl.a. e-legitimationsnämnden, MSB, SWEDAC och ESV. eIDAS-förordningen 
har sex kapitel, varav e-legitimationsnämnden utgör ett. Det viktigaste för PTS 
är att säkerställa att tjänsterna är hållbara, varaktiga och kontinuerliga hos de 
som ansöker om att bli tillhandahållare. Anledningen till att kvalificerade 
betrodda tjänster inte har slagit så stort i Sverige beror på att vi hittills har klarat 
oss bra med bara en BankID som är både en e-legitimation och en elektronisk 
underskrift. Det som skiljer Sverige från många andra medlemsstater är att det i 
södra Europa finns väldigt många nationella krav i deras lagstiftning som skapar 
ett behov av de kvalificerade betrodda tjänsterna i eIDAS-förordningen.  
 

De olika betrodda tjänsterna finns listade i bifogad presentation. Bevarandet av 
underskrifter och stämplar är en viktig tjänst, det innebär att det finns bevis om 
att allt var ok vid avtalets ingående. Tidstämpling är en betrodd tjänst som PTS 
bedömer kommer bli allt viktigare. Autentiseringen av webbplatser är en 
möjlighet för besökare att försäkra sig att webbplatsen är riktig och utgiven av 
den som den säger sig representera. eIDAS-förordningen är dock inte tillämplig 
när det gäller betrodda tjänster i slutna system, utan det krävs att tredje man på 
något vis måste drabbas eller lita på någon av de betrodda tjänsterna som 
exempelvis att en elektronisk underskrift är riktig.  
 

eIDAS-förordningen kan många gånger illustreras som en Schweizerost med 
många hål i. Ofta är förordningar med hål i en lagstiftningsteknik för att texten 
inte ska bli föråldrad så fort det kommer ny teknik utan håller ett tag. 
Problemet är dock att många definitioner i eIDAS-förordningen inte är helt 
klara, vilket är utmanande även för PTS som tillsynsmyndighet då vi inte alltid 
får vägledning av ordalydelsen i förordningstexten och myndigheten har ett 
tillsynsansvar för betrodda tjänster som kanske inte är helt definierade. När PTS 
gör dessa analyser försöker vi att titta på förordningstexten, om det finns 
standarder eller övriga dokument, vad kommissionen har sagt tidigare och om 
det finns sådana tjänster sedan tidigare som är anmälda i EU. Kommissionen 
har för närvarande inte sett något behov av att utfärda implementationsakter 
vilka skulle kunna fylla i hålen lite och medlemsstaterna trycker på för att 
Kommissionen ska utfärda implementationsakter på de områden där behovet 
av vägledning är som störst. The European Union Agency for Network and 
Information Security (ENISA) har utfärdat en del vägledningar om eIDAS som 
tillsynsmyndigheterna hjälper till att granska. Vägledningar är dock endast 
rekommendationer och vissa medlemsstater tycker att det behövs kraftfullare 
verktyg. 
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Granskningen av ett ackrediterat certifieringsorgan är den mest kostsamma 
delen för den som vill bli kvalificerad betrodd tjänstetillhandahållare. SWEDAC 
ackrediterar de certifieringsorgan som sedan certifierar de som vill vara 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster. Det finns dock inget 
regelverk för hur ackrediteringen ska se ut och det finns heller inga 
ackrediterade certifieringsorgan i Sverige ännu. Att det inte finns regler om hur 
ackrediteringen ska vara kan detta innebär att de som granskar kvalificerade 
betrodda tjänstetillhandahållare är kompetensbedömda utifrån väldigt olika 
uppgifter. En del är ackrediterade för att granska tjänster, andra för 
ledningssystem m.m. PTS anser att det är särskilt viktigt att Kommissionen 
reglerar detta då det annars kan bli väldigt olika kontroll och kvalitet på de 
kvalificerade betrodda tjänstetillhandahållarna i EU.  
 
I bifogad presentation finns lästips för den som vill försöka förstå. 
 
Ansvariga myndigheter och deras ansvar för eIDAS förordningen 
  

a. e-legitimationsnämnden, Eva Sartorius  

 

eIDAS består av tre delar - elektronisk identifiering, rättslig ram för e-
underskrifter och betrodda tjänster som Ulrika och Love talade om.  

 

Elektronisk identifiering, som är ett av e-legitimationsnämndens uppdrag, är 
helt skild regleringsmässigt från betrodda tjänster. Man märker att det här är ett 
stort problem när vi ska implementera - vi talar förbi varandra. När det gäller 
elektronisk identifiering är det landet som ska gå i god för att det är den angivna 
personen som loggar in. Ingen tillsyn finns. 

  

E-legitimationsnämnden stödjer även kommuner och myndigheter i deras 
behov av e-underskrifter. Tidigare användes ordet signering men det har nu 
bytts ut mot underskrift och man har ändrat i alla svenska lagar.  Ett krav som 
redan trätt i kraft är skyldigheten att ta emot underskrifter enligt eIDAS och att 
inte diskriminera utländska e-legitimationer. Om det däremot står i svensk lag 
att underskrift ska vara på papper så går det före.  

 

E-legitimationsnämnden ska bygga upp den svenska noden för elektronisk 
identifiering och ansluta förlitande parter i Sverige. Tyskland har anmält två 
stycken eID system enligt eIDAS och i och med det är bl.a. svenska e-tjänster 
skyldiga att erkänna dessa eID från den 29 september 2018. 

 

E-legitimationsnämnden håller på med pilotverksamhet och alla ni som håller 
på med eIDAS kan gå in och koppla upp er och testa. I noden vi sätter upp 
tillåts både privat och offentlig inloggning.    

 

På frågan hur mycket som slår mot privata sektorn svarade Eva att obligatoriet 
finns på offentlig inloggning. Om privat kan landet vilja ha betalt för 
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inloggningen. Vi behöver fortsätta prata om vad Sverige ska göra för att hantera 
privat sektor.  

 

eSAM har tagit fram en vägledning om kommuners och myndigheters 
införande av e-legitimering och e-underskrifter. Den är främst riktad till jurister.  

 

Om ni har en fristående underskriftstjänst som ni vill ha granskad - kontakta e-
legitimationsnämnden. 

 

Se mer detaljer om ovanstående områden i bifogad presentation. 

 

b. MSB, Helena Andersson (Björn Scharin, PTS, var stand in) 

 

MSB har rätt att meddela föreskrifter och föreskriva om skyddsprofiler för 
bärare av privata nycklar i betrodda tjänster. Nycklarna ska vara skyddade, det 
ska finns hårdvaruskydd. MSB är idag aktiva inom standardiseringsorganet 
CEN och har valt att avvakta med att ta fram föreskrifter rörande 
säkerhetsegenskaper då de kan behöva upphävas samma sekund som EU-
kommissionen tar fram genomförandeakter på området. Detta beroende på att 
om kommissionen anger en utpekad standard i en genomförandeakt så ska den 
standarden användas för att möta kraven på säkra anordningar och ersätter då 
eventuella nationella regler på området. 

 

c. FMV/CSEC, Dag Ströman 

  

CSEC är en oberoende funktion etablerad inom Försvarets Materielverk som 
behandlar certifieringar enligt Common Criteria standarden. CSEC är medlem i 
flera internationella samarbeten och leverantörerna behöver bara granska sin 
produkt på ett ställe. I bifogad presentation finns en schematisk bild av hur 
certifiering går till. 

 

Kvalificerade tillhandahållare är de som ska uppfylla allas förväntningar och 
krav. Prylen som ska skapa den kvalificerade elektroniska underskriften är ett 
smartcard, men då det ska vara teknikneutralt skriver man inte det. Kraven är 
väldigt omfattande tekniskt sett och svårlästa. I bifogad presentation finns mer 
detaljer kring vad förordningen ställer krav på, vad certifiering ska bygga på och 
genomförandeakt om anordningar för underskrifter och stämplar som får 
användas. 

  

Inom CEN pågår arbeten med skyddsprofil för certifiering av anordning för 
signaturservrar. Sverige har haft mycket intresse i frågan och har påverkat 
standarden så våra lösningar ryms i kommande skyddsprofil.  

 

De smarta korten certifieras ibland liksom kryptomoduler och 
signeringsservrar. Det man vill skydda är kryptonycklar. Det finns 
förvånansvärt effektiva attacker och man kan t.ex. få fram kryptonyckeln 
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genom att analysera strömkonsumtionen. Det är enormt viktigt att man inte 
kan läsa ut nycklarna från korten.  

 

d. SWEDAC, Peter Askolin  

 

Ingen presentation från SWEDAC då Peter hade förhinder och inte deltog på 
mötet. 

 

e. ESV, Martin Völcker  
 

ESV är inte inne i processen med ackrediteringar utan håller på med tjänster för 
elektroniska rekommenderade leveranser. Det är mycket fokus på eIDAS och 
e- underskrift men det räcker inte för att skapa en inre digital marknad man 
måste också kunna skicka information på ett säkert sätt, eDelivery, och skapa 
en ökad konkurrenskraft och ökad service till medborgarna. ESV är involverade 
i uppdraget att få eDelivery att fungera. Vi jobbar ihop med andra länder i 
projektet, bygger nätverk och har även fått ett regeringsuppdrag kring 
eDelivery.  eDelivery kan användas nationellt, lokalt och internationellt och 
man kan skapa kvalificerade betrodda tjänster inom området för att behandla 
strukturerad, ostrukturerad och digital data. Ett antal tjänster är framtagna och 
man skickar via olika accesspunkter och har definierat hur det ska gå till 
(adressering, protokoll m.m.)  
  
Det krävs ett bra samarbete mellan den privata och offentliga sidan för att få 
det att fungera. Den privata sidan måste se till att det går att genomföra i 
verkligheten. Den här typen av infrastruktur är än så länge väldigt omogen i 
Sverige och vi måste höja upp kunskapen. Vi är i ett väldigt tidigt skede än så 
länge men det kommer mycket nu och det är bra att vara med på resan tidigt 
för att ha möjlighet att påverka. Mycket pengar delas ut kring infrastruktur så 
det är något för er från den privata sidan. Kontakta mig, Martin, om ni vill veta 
mera.  
 

I Europa finns några kompatibla tjänster. Arbete kring eDelivery pågår i både 
Tyskland och Holland. Italien har haft eDelivery väldigt länge så där finns ett 
antal leverantörer.  
 
Se bifogad presentation för mer detaljer kring ESV:s uppdrag och genomförda 
aktiviteter kring eDelivery.  
 
Uppdatering om internationellt arbete med förordningen, Björn Hesthamar, 
PTS  
 

a. EU-Kommissionen  
 

Björn berättade lite kring kommissionens aktiviteter. 
 
Den 12 maj var det ett möte i eIDAS expertgrupp. På webbplatsen eIDAS 
Observatory, håller EU-Kommissionen en uppdaterad lista över de organ som 

https://ec.europa.eu/futurium/en/eidas-observatory
https://ec.europa.eu/futurium/en/eidas-observatory
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation
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genomför bedömningar av överensstämmelser (CAB). Antalet CAB:ar som 
listas ökar allteftersom fler får kännedom om den och fler blir ackrediterade. 

ENISA har fått i uppdrag att ta fram icke-bindande riktlinjer för tillhandahållare 
av betrodda tjänster. Dessa kommer att publiceras hos ENISA när de är klara. 

EU Kommissionen publicerar olika programvaror som kan användas för att ta 
del av trusted list eller validera tjänster genom trusted list. Programvarorna är 
alltid öppen källkod och kan laddas ner och köras från egna system samt är i 
vissa fall driftsatta hos kommissionen som tjänster. Under hösten kommer en 
ny programvara TL Browser att lanseras för att kunna söka efter betrodda 
tjänster och tillhandahållare i trusted list. Denna programvara kommer att 
ersätta TL Manager som hädanefter endast blir tillgänglig för de myndigheter 
som administrerar trusted list. 

b. ENISA 
 

ENISA har tagit fram ett antal rekommendationer som handlar om hur man 
sätter igång en betrodd tjänst, hur den kan granskas, lista över standarder att 
följa, hur man bör tänka kring hela säkerhetsramverket och hur man kan 
implementera så det går smidigt. De har även tagit fram en rekommendation 
som handlar om avveckling av betrodd tjänst som nu är ute på remiss hos 
tillsynsmyndigheterna i Europa. 
 

c. Ackrediterade organ för överstämmelsebedömning i Europa  
 

I bifogad presentation finns en länk till EU kommissionens hemsida där man 
kan hitta en uppdaterad lista över ackrediterade organ för bedömning av 
överensstämmelse. 
 

Trusted list – vad är det? Björn Hesthamar, PTS  
 

Alla medlemsstater publicerar ett signerat dokument i XML-format där alla 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster presenteras. Listan är gjord 
för maskiner, inte för människor, och innehåller juridisk och teknisk 
information. Kommissionen kontrollerar att alla listor är korrekta och man får 
då använda symbolen lås med bock.  
 

På frågan om det finns möjlighet att lista även icke kvalificerade tjänster och 
vad statusen är där svarade Björn att frågan inte ställts på sin spets men PTS är 
lite tveksamma till att lista icke kvalificerade tjänster och ser inget behov av det. 
 

Bilden ”Tillitsmodell för betrodda tjänster” i bifogad presentation är ganska 
komplicerad. Den visar hur granskning, certifiering etc. går till. Det är på 
trusted list som det tekniska och juridiska länkas ihop.   
 

EU Trust Backbone utgörs av alla medlemsländers respektive trusted list och 
länkar samman alla medlemsländers trusted list. Första utgåvan signerades med 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/All+eSignature+services
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/All+eSignature+services
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ett certifikat som publicerades i EUs officiella tidning och man bygger sedan en 
kedja av listor som kan följas tillbaka till denna första publicering. 
 
I bifogad presentation finns angivet vad som ger tillit för en kvalificerad 
betrodd tjänst och vilka som tar hand om certifiering av olika saker.    
 
PTS bedriver planlagd och händelsestyrd tillsyn. Samtliga tillhandahållare av 
betrodda tjänster står under händelsestyrd tillsyn. Det innebär att när PTS får 
kännedom eller fattar misstanke om att förordningen inte följs kan 
myndigheten tillsyna betrodda tjänster och tillhandahållare. Kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster står även under planlagd tillsyn vilket 
innebär att PTS som tillsynsmyndighet kan under sin tillsynplanering bestämma 
sig för att tillsyna hela eller enskilda delar av en kvalificerad tillhandahållares 
verksamhet för att fastställa regelefterlevnad. 
 
Incidentrapportering, former för rapportering och hur PTS arbetar med 

incidentrapporter, Björn Scharin, PTS  
  

Art. 19 i förordningen anger att kvalificerade och icke kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster ska rapportera säkerhetsincidenter eller 
integritetsförluster av betydande omfattning till PTS och i vissa fall till MSB och 
Datainspektionen. Tredje man som drabbas ska också underrättas. ENISA har 
tagit fram en rekommendation som innehåller 64 scenarios över vad som är en 
incident av betydande omfattning. Tillhandahållaren behöver göra 
bedömningen vad som är en betydande omfattning. PTS har bl.a. identifierat 
integritetsbrister och otillgänglighet som indikatorer på att en incident är att se 
som av betydande omfattning. På frågan var vi står med kvantifieringen av 
otillgänglighet svarade Björn att det inte är så bekymrande om man inte kan 
utfärda certifikat men däremot är det allvarligt om spärrtjänsten eller 
motsvarande är otillgänglig. 
 

Vad gäller incidentrapporter så arbetar PTS med ett liknande regelverk inom 
LEK och har tänkt arbeta med samma metodik här. Rapporterna ska skickas in 
via e-post till en funktionsbrevlåda och tas där om hand av en handläggare för 
vidare behandling. PTS har tagit fram en mall för rapport som finns på vår 
webbplats. 
Se detaljer kring handläggning och vad rapporten ska innehålla i bifogad 
presentation.  
 
Diskussion, övriga frågor och tidpunkt för nästa möte  
 

- När blir en incident publikt tillgänglig? 
Det är en inkommen allmän handling och sekretessbedömning görs 
innan utlämnande. Incidenter ska rapporteras till ENISA men 
innehåller då inte företagsnamn, tidpunkter etc. för att man inte ska 
kunna se vilka som drabbats. Det var första året nu för denna typ av 
incidenter men ENISA fick inte in en enda incident från något 
medlemsland inom EU.  
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- Innebär certifiering av utrustning att man måste köpa ny utrustning för 

att uppfylla kraven i förordningen.  
Om kommissionen har pekat ut en skyddsprofil är det den som måste 
användas. I de fall kommissionen inte har pekat ut en skyddsprofil finns 
regler med alternativt förfarande enligt artikel 30 som ska följas. MSB är 
de som har rätt att utfärda föreskrifter på nationell nivå som sätter 
kravnivån. Skulle ni ha ett fall där ni vill ha en produkt godkänd och det 
inte finns standard för den gjord av kommissionen vänd er till MSB 
som sedan ska vända sig till mig, sa Dag.   

 

- Björn Scharin, PTS, sa att det finns det som kallas för övergångsregler 
som även gäller särskilda signaturanordningar , dvs sådana 
signaturanaordningar som använts inom samen för signaturdirektivet 
och som notifierats av något medlemsland till kommissionen är att ses 
som anordning för framställande av kvalificerade elektroniska 
underskrifter enligt eIDAS. Hur är det med FIPS 140 granskade HSM 
moduler? 
 

- Dag tycker att det är en central, säkerhetspolitisk, fråga om Europa för 
betrodda tjänster ska fordra att it-säk granskningen är gjord i Europa. 
Var MSB landar i det kan han inte förutse.  

 

Den beslutade genomförandeakten pekar ut att man ska använda de utpekade 
standarderna som alla är Common Criteria relaterade och inte FIPS 140 
relaterade.  
 

- Diskussion fördes på expertrådsmötet om anordningar för underskrift 
som omfattas av övergångsbestämmelser också ska kunna användas för 
att skapa stämplar.  Kan man glida på övergångsregeln vad gäller 
stämplar? Många menar att man inte borde behöva omcertifiera. 
Skillnaden är att en underskrift pekar på en fysik person och stämpeln 
på en juridisk person.   

 

- Mötesdeltagarna tillfrågades om det är intressant att ha detta forum för 
betrodda tjänster två gånger per år? Mejla gärna era synpunkter till oss 
på PTS.  

 
- Ett förslag som framfördes på mötet var att FAQ vore bra att 

sammanställa och presentera. 

  
- Ett annat förslag var att medlemmar ur gruppen kunde göra 

presentationer av sin del - vad de gör och de utmaningar de har. 
Möjlighet till detta kommer att finnas i samband med att PTS skickar ut 
förslag på nytt datum för nästa möte. 

 


