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

bra telefoni, bredband och post.



Forum för betrodda tjänster
18/5 2017



Agenda
• Inledning

• Regelverket kring betrodda tjänster

• Ansvariga myndigheter
• E-legitimationsnämnden, Eva Sartorius
• MSB
• FMV / CSEC, Dag Ströman
• SWEDAC
• ESV, Martin Völcker

• Kaffepaus

• Uppdatering kring internationellt 
arbete med förordningen
• EU Kommissionen
• ENISA
• Ackrediterade organ för 

överensstämmelsebedömning

• Trusted List – vad är det?

• Incidentrapportering

• Diskussion, övriga frågor och 
tidpunkt för nästa möte



En introduktion till 
eIDAS-förordningen
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Varför eIDAS?



eIDAS-förordningen

E-legitimationsnämnden

PTS



Betrodda tjänster

• Elektroniska tjänster

• Ekonomisk ersättning är vanligt 

• Säkerhet

• Kan medföra ett skadeståndsansvar
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Betrodda tjänster – vilka är de?

• Utfärdande av certifikat för elektroniska underskrifter och stämplar 

• Validering av underskrifter och stämplar 

• Bevarande av underskrifter och stämplar

• Tidsstämpling

• Elektronisk rekommenderad leverans

• Certifikat för autentisering av webbplatser



eIDAS-förordningen



Ackreditering

Certifieringsorgan

Tillhandahållare av 
betrodda tjänster
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Vad ska jag läsa?

EU:s förordning om elektronisk identifiering (910/2014) Genomförandeakter

Lag (2016:561) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om 

elektronisk identifiering

PTS vägledning

ENISA
Vägledningar

Europeiska
standarder

Förordning (2016:576) 
med kompletterande 

bestämmelser till EU:s 
förordning om 

elektronisk identifiering



Vad ska jag läsa?



Leverantörsmöte PTS - eIDAS
2017-05-18

eva.sartorius@elegnamnden.se



eIDAS-förordningen består av tre delar

1. Elektronisk identifiering (”e-legitimering”)
2. Betrodda tjänster
3. Rättslig ram för e-underskrifter



E-legitimationsnämndens eIDAS-uppdrag:
elektronisk identifiering (e-legitimering)

• Informera svenska myndigheter och kommuner om 
elektronisk identifiering enligt eIDAS

• Bygga upp den svenska eIDAS-noden för elektronisk 
identifiering och ansluta förlitande parter i Sverige, med 
särskilt fokus på offentliga myndigheter som har lagkrav på 
sig att tillåta utländska e-legitimationer i sina tjänster

• Hålla den svenska kontaktpunkten för incidentrapportering 
om elektronisk identifiering enligt eIDAS

• Företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk 
identifiering enligt eIDAS

• Läs mer på www.elegnamnden.se/eIDAS

http://www.elegnamnden.se/eidas.4.361dc8c15312eff6fdf6ef.html


…men vi stödjer även myndigheter i deras behov av e-
underskrifter

• Användare med utländska e-legitimationer måste också 
kunna skriva under inne i myndigheternas digitala 
tjänster

• E-legitimationsnämnden rekommenderar därför varje 
myndighet och kommun med behov av e-underskrifter att 
upphandla en från e-legitimationerna fristående 
underskrifttjänst

• De fristående underskrifttjänsterna agerar som (del av) 
förlitande part (d.v.s. som SP) i e-legitimeringsflödet

• Läs mer på www.elegnamnden.se
• Utöver detta myndigheter och kommuner även behöva 

hantera inkommande e-underskrivna handlingar (i 
enlighet med svensk lag och eIDAS)

http://www.elegnamnden.se/


Vissa frågor i pågående offentlig utredning

• Bedömning av vad skyldigheterna för svenska offentliga organ innebär
• Svenskars möjligheter utomlands
• Läs mer här

http://www.sou.gov.se/n-201601-utredningen-om-effektiv-styrning-av-nationella-digitala-tjanster-i-en-samverkande-forvaltning/


eSAM har tagit fram en vägledning

• Om myndigheters och kommuners införande av 
e-legitimering och e-underskrifter

• eIDAS ingår översiktligt i vägledningen
• Vägledningen framtagen i samverkan med 

E-legitimationsnämnden och MSB
• Läs mer på esamverka.se

http://esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar/juridisk-vagledning-for-e-legitimering-och-e-underskrifter.html


E-legitimationsnämnden arbetar med elektronisk 
identifiering enligt eIDAS



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
• Arbete pågår nu inom standardiseringsorganet CEN att ta fram standarder 

rörande krav på säkra anordningar, som rörande central signering.
• 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 deltar istället aktivt i standardiseringsarbetet i CEN.

• Kontaktperson, Kerstin Borg kerstin.borg@msb.se

mailto:kerstin.borg@msb.se
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

eIDAS och Certifiering av produkter
Dag Ströman, Verksamhetschef CSEC

2017-05-18
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

Kort om CSEC 1(2)

• Oberoende funktion etablerad inom Försvarets Materielverk.
• C:a 10 årsarbetskrafter.
• Två godkända evalueringsföretag:

– Atsec: SE/Danderyd, GE/München, US/Austin
– Combitech: SE/Solna, SE/Växjö, CA/Ottawa

• Vid slutet av 2016 pågick behandling av 18 certifieringar. 
– Exempel på uppdrag: Sony Smartphone, Oracle Databashanterare, Säkra skrivare, 

färdskrivarsensor. 
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

Kort om CSEC 2(2) - Certifieringsprocessen

Tillhandahåller
produkt och 

dokumentatio
n

Utvecklaren

Analyserar 
dokumentation 
och testar 
produkten 
gentemot 
ställda krav.

Evalueringsföretaget

CSEC 
granskar och 
övervakar 
evalueringsför
etaget, samt 
utfärdar ett 
certifikat.

FMV/CSEC
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FOR IT SECURITY

CSEC roll för hur man blir kvalificerad tillhandahållare
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

eIDAS och Common Criteria

• Förordningen ställer krav på:
– kvalificerad elektronisk underskrift: en avancerad elektronisk underskrift som skapas 

med hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftframställning och som är 
baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.

– använda tillförlitliga system och produkter som säkerställer den tekniska säkerheten 
och tillförlitligheten hos den process som stöds av dessa (art. 24 e och f)

– Anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter ska uppfylla 
kraven i bilaga II.  (art. 29)

• Certifiering ska bygga på något av följande: 
– a) Ett förfarande för säkerhetsutvärdering som utförts i enlighet med någon 

av de standarder för säkerhetsutvärdering av informationsteknikprodukter 
som finns med i den förteckning som fastställts av kommissionen. 

– b) Ett annat jämförbart förfarande, förutsatt att det omfattar jämförbara 
säkerhetsnivåer och att kommissionen underrättas om förfarandet. Detta 
förfarande får endast användas vid avsaknad av förtecknade standarder
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

Genomförandeakt om anordningar för underskrifter och 
stämplar

• ISO/IEC 15408 — Information technology —
Security techniques — Evaluation criteria for 
IT security, Parts 1 to 3 as listed below:

– ISO/IEC 15408-1:2009 — Information technology —
Security techniques — Evaluation criteria for IT security —
Part 1. ISO, 2009.

– ISO/IEC 15408-2:2008 — Information technology —
Security techniques — Evaluation criteria for IT security —
Part 2. ISO, 2008.

– ISO/IEC 15408-3:2008 — Information technology —
Security techniques — Evaluation criteria for IT security —
Part 3. ISO, 2008,

– ISO/IEC 18045:2008: Information technology — Security 
techniques — Methodology for IT security evaluation,

• EN 419 211 — Protection profiles for secure signature creation device, 
Parts 1 to 6 — as appropriate — as listed below:

– EN 419211-1:2014 — Protection profiles for secure signature creation device —
Part 1: Overview

– EN 419211-2:2013 — Protection profiles for secure signature creation device —
Part 2: Device with key generation

– EN 419211-3:2013 — Protection profiles for secure signature creation device —
Part 3: Device with key import

– EN 419211-4:2013 — Protection profiles for secure signature creation device —
Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to 
certificate generation application

– EN 419211-5:2013 — Protection profiles for secure signature creation device —
Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature 
creation application

– EN 419211-6:2014 — Protection profiles for secure signature creation device —
Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature 
creation application
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

Pågående arbete

• Certifiering av anordning för signaturservrar

– Arbete med skyddsprofil pågår inom CEN och 
beräknas ha en beslutad EN under detta år

• Svenskt intresse av att skyddsprofil finns och 
möjliggör tänkt svensk användning av ”federerade 
underskrifter”

– Bygger på att engångcertifikat utfärdas utifrån 
elektronisk identifiering

– Ett enkelt sätt att i en e-tjänst ta emot 
underskrifter från andra europeiska länder
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SWEDISH 
CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

Pågående arbete

• Certifiering av anordning för signaturservrar

– Arbete med skyddsprofil pågår inom CEN och beräknas ha en 
beslutad EN under detta år

• Svenskt intresse av att skyddsprofil finns och möjliggör tänkt svensk 
användning av ”federerade underskrifter”

– Bygger på att engångcertifikat utfärdas utifrån elektronisk identifiering

– Ett enkelt sätt att i en e-tjänst ta emot underskrifter från andra 
europeiska länder
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CERTIFICATION BODY 
FOR IT SECURITY

Frågor?

Mer info: www.csec.se



eDelivery

Martin Völcker





organisatio
n

Operator 1

Applicatio
n

organisatio
n

Applicatio
n

CEF eDelivery 

Adress 
register

gateway

gateway 

message

SMP Registry

Endpoint:
• gateway
• http://ap2.de/

Sender

Receiver
Function

Manager

encrypted

encrypted

encrypted

Automated 
certificate

connector

connector



Uppdrag eDelivery
– Analysera behov, nyttor och förutsättningar för eDelivery
– Ökad samordning nationella initiativ
– Expertstöd oavsett domän
– Riktade informationsinsatser till offentliga och privata aktörer
– Bevaka områdets utveckling och svenska intressen i EU och Nordiska 

samarbetsforum
– Bevaka stödja PTS för elektroniska tjänster för leverans
– Bistå med expertis och stöd gällande svenska ansökningar av EU medel 

(CEF) 
– Samordna med Bolagsverket, SKL, FörsäkringsKassan, PTS, 

Skatteverket, TVV, Åklagarmyndigheten



Aktiviteter som är gjorda

– Erfarenheter E-SENS
– SKL, (Kill faxmachine)
– Privata bolag
– Presentation ESAM
– Presentation Inera/SKL
– Samordning Kassan och Bolagsverket (ESSI, TOOP)
– Deltagit CEF eDelivery



Kaffepaus








Några av kommissionens
aktiviteter

• eIDAS Expert Group

• Har mandat att ta fram 
genomförandeakter som pekar på 
specifika standarder

• eIDAS Observatory

https://ec.europa.eu/futurium/en/eidas-observatory


Några av Kommissionens 
aktiviteter
• CEF Digital

• Standardisering genom ETSI

• Har givit ENISA i uppdrag att ta 
fram icke-bindande riktlinjer för 
tillhandahållare av betrodda 
tjänster



CEF Digital

• Digital service infrastructure

• CEF Digital eSignature Building Block
• DSS - Bibliotek för validering av

eIDAS-singaturer
• TL Browser (Q3 2017 - för allmänheten)
• TL Manager (för Trusted List operatörer)
• Alla programvaror är licensierade 

som öppen källkod

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/DSS+-+releases
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23003382








Trusted List

• Varje medlemsstat publicerar ett 
signerat dokument i XML-format

• Innehåller juridisk och teknisk 
information om:
• Tillsynsmyndigheten
• Kvalificerade tillhandahållare
• Kvalificerade betrodda tjänster

• https://trustedlist.pts.se/ Swedish TL Sn(16)
Signed with
notified cert

https://trustedlist.pts.se/


Tillitsmodell för kvalificerade betrodda tjänster

Tillsyns-
myndighet

Certifierings-
organ

Kvalificerad 
tillhandahållare 
av kvalificerad 
betrodd tjänst

List of
the lists

Trusted
List

Innehåller 
tillhandahållares 
publika nycklar 
och tjänsternas 
juridiska status

Rapport om 
överens-

stämmelse

EU-
KOMMISSIONEN

Europeiska
standarderEA

Ackrediterings-
myndighet



EU Trust Backbone

• EU List of the Trusted Lists
• Ett signerat XML-dokument
• Länkar samman alla medlemsländers

listor (LOTL)
• Första utgåvan signerades med ett 

certifikat publicerat i Europeiska unionens 
officiella tidning (O.J.)

• Innehåller framtida certifikat för att bilda 
en säker verifierbar kedja som kan följas 
tillbaka till första publiceringen

O.J.



Vad ger tillit för en kvalificerad betrodd tjänst?

Trusted List
Förmedlar aktuell teknisk 
och juridisk status i ett 
maskinläsbart format

Tillsyn
Tillhandahållare står 
under årlig tillsyn

• Planlagd

• Händelsestyrd

Certifiering
• IT-produkter

(CSEC)

• Bedömning av 
överensstämmelse 
(Swedac ackrediterar CAB som 
certifierar tillhandahållare och 
tjänst)

Tillsyn

Certifiering

Trusted List

Förordning och lag



Ackrediterade CAB:ar

EU kommissionen en uppdaterad lista över 
ackrediterade organ för bedömning av 
överenstämmelse: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list
-conformity-assessment-bodies-cabs-
accredited-against-requirements-eidas-
regulation

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/list-conformity-assessment-bodies-cabs-accredited-against-requirements-eidas-regulation


Incidentrapportering
Krav på incidentrapporter och hur PTS arbetar med 

inrapporterade incidenter



Krav på incidentrapportering

• Alla tillhandahållare av betrodda tjänster såväl kvalificerade som 
icke kvalificerade ska rapportera säkerhetsincidenter eller 
integritetsförluster av betydande omfattning inom 24 timmar efter 
upptäckt.
• Rapportering ska ske till PTS och i vissa fall till MSB och 

Datainspektionen

• När det är troligt att säkerhetsincidenten eller integritetsförlusten 
kommer att ha negativ inverkan på en fysisk eller juridisk person 
som använder tjänster ska tillhandahållaren utan onödigt dröjsmål 
även underrätta dem



Vad innebär betydande omfattning

• ENISA har arbetat med en rekommendation som innehåller ett antal 
scenarios (64 st) gällande vad som är en incident av betydande 
omfattning

• PTS har sett följande indikatorer som att det är en incident av 
betydande omfattning
• Otillgänglighet av betrodd tjänst eller för den betrodda tjänsten kritiska 

funktioner som till exempel revokeringsinformation
• Integritetsbrister som leder till felaktiga resultat, till exempel vid validering 

eller att certifikat utfärdats till fel person
• Oavsiktligt eller otillåtet avslöjande av personuppgifter



Hur arbetar PTS med incidentrapporter

• Stöd i eIDAS förordningen artikel 19

• Rapport inkommer via e-post till incidentrapport@pts.se det finns 
möjlighet att skicka krypterat med S/MIME nyckel finns på 
www.pts.se/eidas

• Samma metodik används som för incidenter enligt lagen om 
elektronisk kommunikation
• Fast handläggare (per vecka med rullande schema)
• Handläggaren kvitterar incidentrapport med signerat mail
• Korrespondens diarieförs löpnande
• Handläggare ansvarar för att ärendet tas upp till diskussion på veckovisa 

incident- och tillsynsmöten 

mailto:incidentrapport@pts.se
http://www.pts.se/eidas


Incidentrapporten

• Handläggare bedömer de uppgifter som inkommit och 
hanterar kontakt med tillhandahållare

• En incidentrapport ska innehålla
• Påverkade betrodda tjänster
• När incidenten inträffade och avslutades
• Konsekvenserna av incidenten för tillhandahållaren, användare och 

förlitande parter
• Beskrivning av incidenten 

• Grundorsak och eventuella andra underliggande orsaker
• Vilka tillgångar som påverkats av incidenten

• Vilka åtgärder som vidtagits för att hantera incidenten
• Åtgärder för att undvika att motsvarande incident inträffar igen
• Lärdomar och förbättringar efter inträffad incident



Diskussion och 
frågor



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/
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