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Elektroniska underskrifter
...det kan väl inte vara så svårt?

Erfarenheter, rekommendationer och vad återstår att 
arbeta med?

Gunnar Klintberg

4 Maj 2019
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för att lyckas med Digitaliseringen

E-underskrifter – Den sista pusselbiten
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Elektronisk underskrift – federativ underskrift
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Användarens Process vid underskrift

Logga In Arbeta
Begär 

underskrift
Granska

Bekräfta 

Skriva under
Skriva under

Se 

resultat

Skapa underskriftsförfrågan

Ta emot underskriftssvar

Foga samma en undertecknad e-handling

Jag vill skriva 

under….

Underskriftstjänst
• Skapa underskrifts nyckel och certifikat

• Signera dokument hash

Tjänst för identifiering Jag skriver 

under….

Jag 

legitimerar 

mig….
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Tjänst 2 för identifiering

Elektronisk underskrift – Direkt underskrift
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Användarens Process vid underskrift

Logga in Arbeta
Begär 

underskrift
Granska

Bekräfta 

Skriva under
Skriva under

Se 

resultat

Skapa underskriftsförfrågan

Ta emot underskriftssvar

Foga samma en undertecknad e-handling

Jag vill skriva 

under….

Underskriftstjänst 1

• Signera dokuments hash med 

användarens privata nyckel

Tjänst 1 för identifiering

Jag 

legitimerar 

mig….

Underskriftstjänst 2

• Signera dokuments hash med 

användarens privata nyckel

Jag skriver 

under….
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Erfarenheter

30 miljoner e-underskrifter med fristående 

underskriftstjänster.
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Erfarenheter
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Ha kontroll på
hela “operation 

Stack”

För att kunna leverera 
lösningen i enlighet 
med ETSI’s General 
Policy for Trusted
Service providers.

Underskriftstjänst är inte 
ett dokument- och 

flödeshanteringssystem. 

Informationsäkerheten viktigare

Kryptologi, e-
underskrifter och 

betrodda tjänster är 
komplext 

Slutanvändarna och kunder 
har svårt att förstå.

Svår att 
kravställa

korrekt

Tekniska delen i 
standarden för fristående 

underskriftstjänst är 
genialisk! Men mycket svår 

att göra korrekt 
kravställning i 

upphandlingarna för 
elektroniska underskrifter

Lätt för användaren, 
men svårt för dem att

förstå vad som
verkligen sker

Vilka underskriftslösningar
kan medborgarna lita på?
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Rekommendationer

7

• Sätt er in i ämnet både tekniskt och 

juridiskt! Ta in hjälp om det behövs!

• Inventera e-tjänsterna och kravställ på 

e-tjänsterna att följa rekommenderad 

process vid underskrift, och att detta 

loggas korrekt

• Var tydlig med att kravställ utifrån 

informationssäkerhet, samt om det 

klassas som samhällskritisk 

infrastruktur.

• Ska ni köpa drift av stödtjänsten eller 

ha drift på denna funktion själva?

• Om själva, har ni/er outsourcing-

kompetens att drifta en komponent 

som ingår i en TSP leverans?

• E-tjänst med underskriftsfunktion är 

en betrodd tjänst med 

underskriftsleverantören som 

underleverantör utifrån ett eIDAS

perspektiv!

• Analys av informationssäkerhet

• Samarbetsformer

• Personbiträdesavtalet blir komplext -

om det ens behövs?

• Förstå hela flödet (ax till limpa) 

• Få in kravställning gällande 

formaliserade samarbetsformer

Verksamheten Säkerhet/IT Kravställning
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Vad återstår att arbeta med?

Valideringsrapporter/Tjänster

• Vad ska valideras?

• Vad ska rapporten innehålla?

• Vilket format ska rapporten vara i?

• Ska den signeras eller ej?

Juridisk vägledning

• Långtidsbevaring, räcker bevisen 
som läggs in i e-underskriften + 
validerings rapport?

• Vilka bevis ska bevaras och hur 
länge?

• Hur ska personbiträdesavtalen 
utformas - om de behövs?

Kvalitetsmärke för e-underskrifter 
(AdES) 

• Testa hela lösningen! Att det signerade 
dokumentet blir rätt är det som är 
viktigast för medborgaren 

• Certifiering av lösningar direkt av DIGG. 
D.v.s. ha samma kvalitetsstämpel för e-
underskrifter som finns på e-identiteter.
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Hur var det nu, var det så svårt? 

Sårbarheter i PDF-validering
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Sårbarheter i PDF-validering
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Our commitment to you
We approach every engagement with one

objective in mind—to help clients succeed.
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Contact us to continue the conversation.

Gunnar Klintberg

Service Manager

Gunnar.Klintberg@cgi.com

+46 (0)8 - 671 0371
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