
Välkomna
Leverantörsmöte och forum för betrodda tjänster

Onsdagen den 21 november 2018



Agenda
9.10 presentation av DIGG- Inger Greve

9.25 Uppdatering från Finansdepartementet- Anneli Hagdahl

9.40 Standardisering av överstämmelsebedömning- Björn Scharin

10.10 BENSTRÄCKARE

10.25 Andra betaltjänstdirektivet- Pasel Assalum

10.40 Remote signing status - Stefan Santesson samt Anders Thörnqvist, Comfact

11.20 Behov av åtgärder efter ROCA- Björn Scharin

11.30 Frågestund om avtalsläget kring e-legitimering nationellt.- Roger Fagerud

12.00-13.00 LUNCH på egen hand



Agenda
13.00 Vad händer internationellt- DIGG och PTS

13.20 Tillitsnivåer nationellt och eIDAS- Roger Fagerud

13.30 Uppdatering kopplingsregistret- Eva Ekenberg

13.50-14.10 KAFFE

14.10 Incidentrapportering – PTS och DIGG

14.20 Vad händer inom eDelivery?- Sören Pedersen

14.50 Frågestund om anslutningsläget- Roger Fagerud

15.10-15.40 Avslutning och diskussion





Snabbfakta
• Invigning 3 september 2018

• Huvudkontor i Sundsvall 

• Generaldirektör: Anna Eriksson

• Ca 45 medarbetare just nu bla

• personal och verksamhet från fd
E-legitimationsnämnden

• personal och verksamhet från fd
enheten för införande och 
försörjning av administrativa 
system, IFAS på ESV, 
Ekonomistyrningsverket



Vi från DIGG 
som är här idag

Inger Greve

Annika Bränström

Sören Pedersen

Roger Fagerud
Pia Ohlén

Stefan 
Santesson



Samordning behövs
1. Digitaliseringen inom offentlig sektor går långsamt

2. Organisationernas förutsättningar att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter är väldigt olika. 

3. Sverige har halkat efter jämförbara länder

4. 1 av 4 medborgare tycker att kommunsektorn lever 
upp till förväntningar på digital service. 

5. Människors förväntningar på välfärden stiger



Uppgifter - instruktionen

”Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och 
stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i 
syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv 
och ändamålsenlig.”



För att klara uppdraget 
– Våra förmågor

Driver digitaliseringen

Ansvarar för en 
förvaltningsgemensam 

infrastruktur

Samordnar offentlig 
förvaltning



Driver digitaliseringen framåt
• Analyserar omvärlden

• Visa möjligheterna med data

• Inspirera och sprida goda exempel

• Vi stöttar, ger råd  och utbildar



Samordnar offentlig sektor
• Analysera gemensamma behov

• Projektledning 

• Jobba för en förvaltningsgemensam arkitektur

• Beskriva, verifiera och utforma standarder, 
vägledningar och gemensamma begrepp



Ansvara för en 
förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur

• Skapa en gemensam infrastruktur för 
tjänster 
som berör alla (ex. E-leg, Mina 
Meddelanden)

• Identifiera nya gemensamma tjänster



Stimulera
digital 

transformation

Tillhandahålla 
förvaltningsgemensam 

digital infrastruktur 
och tjänster

Analysera & 
utveckla digital 
transformation



Stimulera
digital 

transformation

Användardriven verksamhetsutveckling
Webbtillgänglighet
Öppna data
Datadriven innovation 

Två regeringsuppdrag:
Säker och effektiv tillgång till grunddata
Säkert och effektiv elektroniskt informationsutbyte



Tillhandahålla digital 
infrastruktur och gemensamma 

digitala tjänster för offentlig 
sektor

Mina Meddelanden & 
Min Myndighetspost

E-legitimering & 
e-underskrift 

Kvalitetsmärket 
Svensk e-legitimation

Sweden Connect

e-legitimation.se

E-handel
E-faktura
PEPPOL



Analysera & 
utveckla digital 
transformation

Expertgrupp för digitala 
investeringar

Lämna underlag till regering
-analysera, följa upp och 

omvärldsbevaka 



Verktyg
• Utbildning & Information

• Juridik

• Tillsyn

• Föreskriftsrätt

• Samverkan

• Stöd

• Samordning

• Standardisering

• Riktlinjer 

Informationssäkerheten måste fungera till 100%



Senior kompetens inom
• Digital arkitektur

• Digitala tjänster

• Analys

• Omvärldsbevakning

• Juridik

• Human Resources 

• Samverkan

• Kommunikation

• Förändringsledning 

• Projektledning



Kontakta oss

info@digg.se

tfn: 0771-11 44 00

www.digg.se



Uppdatering från 
Finansdepartementet
Anneli Hagdahl
Enheten för digital förvaltning
2018-11-21
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DIGG – instruktion om eID

Finansdepartementet 23

3 § Myndigheten ska 

•1.ansvara för den 
offentliga förvaltningens 
tillgång till infrastruktur och 
tjänster för elektronisk 
identifiering och 
underskrift 

•2.främja användningen av 
elektronisk identifiering 
och underskrift

3 § Myndigheten ska 

•3.tillhandahålla och 
administrera 
valfrihetssystem enligt 
lagen (2013:311)om 
valfrihetssystem i fråga om 
tjänster för elektronisk 
identifiering, samt

•4.ansvara för de svenska 
förbindelsepunkterna 
(noderna) för 
gränsöverskridande 
elektronisk identifiering i 
enlighet med […] eIDAS-
förordningen samt 
rättsakter som har 
meddelats med stöd av 
förordningen.

7 § Myndigheten ska 
dessutom 

•1.uppfylla de 
samarbetsskyldigheter 
som gäller för Sverige som 
medlemsstat enligt artikel 
12 i eIDAS-förordningen 
samt enligt rättsakter som 
har meddelats med stöd 
av den artikeln och vara 
gemensam kontaktpunkt 
för samarbetet, samt

•2.företräda Sverige i 
övriga frågor som rör 
gränsöverskridande 
elektronisk identifiering 
enligt eIDAS-förordningen 
samt lämna stöd och 
information till 
myndigheter i sådana 
frågor. 



DIGG – Instruktionsenliga uppgifter med bäring på digital identitet
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4 § Myndigheten ska 
vidare 

•2.samordna frågor om 
gemensamma 
standarder, format, 
specifikationer och 
liknande krav för den 
offentliga 
förvaltningens 
elektroniska 
informationsutbyte

6 § Myndigheten ska 
också 

•1. delta i och främja 
nationellt och 
internationellt 
standardiseringsarbete 
inom sitt 
verksamhetsområde

•3.främja att det vid 
förvaltningsgemensam 
utveckling av digitala 
tjänster tas hänsyn till 
användares behov

8 § Myndigheten ska 

•bedriva arbetet med 
digitalisering av den 
offentliga förvaltningen 
på ett sätt som 
säkerställer skyddet av 
säkerhetskänslig 
verksamhet och 
informationssäkerhet i 
övrigt samt skyddet av 
den personliga 
integriteten

•10 § Myndigheten ska

• i syfte att främja 
utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde, 
samverka med den 
offentliga förvaltningen 
och enskilda samt 
stödja samverkan 
inom den offentliga 
förvaltningen

18 § Myndigheten får 

• ta ut avgifter av de 
myndigheter som har 
anslutit sig till 
valfrihetssystem för 
säker elektronisk 
identifiering enligt 3 §
3 och för 
utbildningsverksamhet



Digital North – Nordic/Baltic ministerial declaration
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We shall:
• Develop close cooperation between our 

administrations to establish cross-border 
digital service infrastructures or integrate 
the relevant national infrastructures, with the 
aim to support free movement of people, 
goods, services, capital and data in our 
region. The work shall focus on removing 
technical and legal barriers, particularly in 
the following areas: 

• Enabling unique identity number 
usage across borders and facilitating 
cooperation between national 
infrastructures for the use of electronic 
authentication (eID) in accordance with 
the eIDAS-regulation. 



EU: Ministerial declaration on e-government

For the principle of trustworthiness and security, we will:
• […]
• work to increase the uptake of national eID schemes, 

including to make them more userfriendly and 
especially more suitable for mobile platforms, while 
ensuring their appropriate security levels;

Ministry of Finance 26



“With eIDAS, we have created common rules on 
eID across the EU – to cut red tape, to save 
money.

But Europe needs to speed up on making use of 
this. Only 6 EU countries have finished national 
preparations and 3 are in progress. Where are the 
rest??”

Andrus Ansip, vice-ordförande i EU-kommissionen på Twitter 181015

Finansdepartementet 27



eIDAS i annan EU-lagstiftning

• AMLD5 – Directive (EU) 2018/843
• Payment Service Directive 2 – Directive (EU) 

2015/2366
• Once-Only Principle cross-border
• Digital on-boarding and portability of KYC
• Company law
• Tackling online disinformation / Fighting fake 

news
• GDPR compliance
• Audiovisual Media Service Directive

Finansdepartementet 28
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Standardisering av 
överstämmelsebedömning

Björn Scharin



PTS roll
• Tillsynsmyndighet för betrodda tjänster

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

• Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare

• Ta emot incidentrapporter

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

• Vid behov ta fram föreskrifter

• Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar



Vad är en betrodd tjänst?

Utfärdande av certifikat
(Privata + publika nycklar)

Elektroniska 
underskrifter

Elektroniska
stämplar

Validering Bevarande Tidsstämpling

Autentisering
av webbplatser

(HTTPS)

Elektronisk tjänst för  
rekommenderad 

leverans
(Meddelade tjänster)

Två tillitsnivåer: Betrodd tjänst samt kvalificerad betrodd tjänst



Hur blir man kvalificerad tillhandahållare



Bakgrund till standardiseringsbehovet

• Det finns ingen genomförandeakt avseende 
överensstämmelsebedömning

• De facto arbetar alla CABar efter EN 319 403

• Rapporterna från överensstämmelsebedömningar (CAR) ser väldigt 
olika ut

• Från några sidor till hundratals sidor



Organ för överenstämmelse bedömning (CAB) –
styrande standarder

• Ackrediterade av nationellt ackrediteringsorgan, i Sverige 
SWEDAC

• ISO/IEC 17065 generella krav för överenstämmelsebedömning av 
produkter, processer och tjänster – generell för flera branscher

• ETSI EN 319 403-1 för att möta krav på tillit och förtroende i 
elektroniska transaktioner för bl.a. eIDAS-förordningen och CAB-
forum (EN 319 403-2)
• Stöd för EU-förordning om ackreditering 765/2008 och baserad på ISO/IEC 

17065 på denna sektor



ETSI TS 119 403-3

• Bidrar med kompletterande krav på CAB:ar
• Certifiering av kvalificerade betrodda tjänstetillhandahållare och tjänster
• Stödja ackrediteringsorganen

• Syftar i första hand till att specificera hur en rapport från en 
överensstämmelsebedömning ska utformas och vad den ska 
innehålla



För den intresserade 

• Finns ett slutligt utkast innan godkännande publicerat här:

https://docbox.etsi.org/esi/Open/Latest_Drafts/ESI-0019403-
3v007-for-public.pdf

Tiden för att kommentera utkastet slutade sista oktober

Planeras att publiceras i januari 2019

Lista över ackrediterade organ för överensstämmelsebedömning i EU: 

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



Nytt på 
standardiseringsområdet



© ETSI 2018

Signature 
Validation
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Signature Validation

• Standards Published:
• TS 119 102-2 (2018-08): Validation Report

(corrections to the xml schema under production)

• TS 119 441 (2018-08): Policy Requirements for TSPs Providing Signature Validation 
Services (including annex for qualified service)

Standards being developed:
• TS 119 442: Protocol for Signature Validation Services
• TS 119 172-4: Signature Validation Policy for European Qualified Electronic 

Signatures/Seals Using Trusted Lists



© ETSI 2018 41

Signature Validation Protocol

• Protocol features:
• Supports both XML and JSON exchanges
• Aligned with OASIS DSS V2.0

• Timescale
• Publication: January 2019 (delayed to align with OASIS DSS v2 publication)



© ETSI 2018

Electronic 
Registered 
Delivery 
& REM
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Electronic Registered Delivery
and Registered Electronic Mail

• Published standards:
• EN 319 522 (2018-09): Electronic Registered Delivery Services
• EN 319 532 (2018-09): Registered Electronic Mail (REM) Services

• Supersedes ETSI TS 102 640

• Standards for approval (on ENAP – European Standard Approval 
Procedure):
• EN 319 521: Policy and Security Requirements for Electronic Registered Delivery 

Service Providers
• EN 319 531: Policy and Security Requirements for Registered Electronic Mail 

Service Providers
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Electronic Registered Delivery 
and Registered Electronic Mail

• Standards under development
• TS 119 524: Testing Conformance and Interoperability of Electronic Registered 

Delivery Services
• TS 119 534: Testing Conformance and Interoperability of Registered Electronic 

Mail Services
• TR 119 500: Business Driven Guidance for Trust Application Service Providers

• Timescale
• End of ENAP’s Public Enquiry: End August 2018
• ENAP’s Weighted National Vote: From end November 2018 to end of January 

2019
• ENs & TS & TR published: End February 2019
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Electronic Registered Delivery 
and Registered Electronic Mail - Liaison

• ESI has liaised with CEN TC 331/WG2 for properly dealing with CEN 
TS 16326 specifications on Postal Registered Electronic Mail (PrEM).

• ESI has liaised with UPU (Universal Postal Union), as its S52 
specification is the basis for CEN TS 16326, for properly dealing with 
the three sets of specifications.

• ESI has liaised with CEF Digital, responsible for the eDelivery building 
block resulting from the EU large-scale pilots. ETSI standards have a 
broader scope but the CEF eDelivery building block may be used to 
implement services that conform to the ETSI standards.
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Electronic Mail: deliverables and their 
relationships

Policy and security requirements Technical specifications

TS 119 524 Testing Conformance and Interoperability of Electronic Registered Delivery Services
TS 119 534 Testing Conformance and Interoperability of Registered Electronic Mail Services
TR 119 500 Business Driven Guidance for Trust Application Service Providers

Denotes a path from general requirements, common to any ERDS, to requirements that are 
specific ONLY to REM services and REM services providers.

EN 319 521
General policy & 
security
requirements

ERDS

REM

EN 319 531
REM specific policy & 
security requirements

EN 319 522
General ERDS evidences

+ ebMS/AS4 
binding

+ SML/SMP 
binding for 

common 
services
EN 319 532
SMTP binding



© ETSI 2018

Preservation
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Long-Term (Signature) Preservation

• Work started:
• TS 119 511 Policy and security requirements for trust service providers providing 

long-term preservation of digital signatures or general data using digital signature 
techniques

• TS 119 512 Protocols for trust service providers providing long-term data 
preservation services

• Time scale:
• Stable draft for review end of 2018
• Publication: Beginning of 2019



© ETSI 2018

New Activities
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Machine-processable signature policy formats

• TS 119 172-2:  XML format for signature policies
• TS 119 172-3:  ASN.1 format for signature policies

Timescale:
• Drafts for public review: June 2019
• Published: End November 2019
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Global acceptance of European Trust 
Services

Study report on Global Acceptance of EU Trust Services
• Analysis  of  international, regional and sector specific communities 

adopting Public Key Infrastructure technology

International co-hosted workshops: 
• Target regions; Japan, North America, South America, Africa



Paus



Nya betaltjänstlagen (PSD 2)
Tillämpningspraxis

Pasel Assalum, Finansinspektör
pasel.assalum@fi.se
2018-11-21



Nytt direktiv –
Varför PSD 2?



Syftet med direktivet
Göra det enklare och säkrare att använda internetbaserade betaltjänster.

Bättre konsumentskydd vid bedrägeri, missbruk och betalningsproblem. 

Främja innovativa mobila och internetbaserade betaltjänster.







Identifiering
Kraven för certifiering regleras i RTS artikel 34

ETSI standarden och eIDAS förordningen

Förhållandet till Finansinspektionen

Reglerat hur och när instituten måste släppa in TPP





Remote signing status
Stefan Santesson



Remote Signing Status
Stefan Santesson (stefan@idsec.se)



Varför Remote Signing

• Dyrt – Att sprida verktyg för att skapa underskrift till 
alla användare

• Svårt – Att upprätthålla en enhetlig standard för hur 
elektroniska dokument skall undertecknas vid lokal 
underskrift

• Orealistiskt – Att skapa förutsättningar för att verifiera 
lokalt underskrivna handlingar i en öppen 
internationell infrastruktur

• Möjliggör – Remote Signing öppnar möjligheter för att 
skapa Federated Signing, en fungerande model för 
underskrifter inom eIDAS.



Utmaningen – Gränsöverskridande 
underskrift

E-Tjänst

eIDAS 
Connecto

r

SE 
attribut

PRID/PNR

eIDAS 
Proxy 

Service eID
Service

Legitimering

Underskriven handling

Betrodda tjänster TSL



Federerad Underskrift

E-Tjänst

eIDAS 
Connecto

r

SE 
attribut

PRID/PNR

eIDAS 
Proxy 

Service eID
Service

Legitimering

Underskriven handling

Federated
Signing



Kvalificerad underskrift

• Kvalificerat certifikat
• eIDAS Bilaga I (Krav på innehåll)
• Artikel 24 (Bl.a. krav på registrering/Identitetskontroll)

• 24 b) På distans med elektronisk legitimering som uppfyller eIDAS väsentlig eller 
hög.

• QSCD (Kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska 
underskrifter) Bilaga II

• Skydda underskriftsnycklar från användning av annan än undertecknaren
• CEN 419 241 (Protection Profile)

• Part 1 (General System Security Requirements) Godkänd
• Part 2 (Protection Profile for QSCD for Server Signing) Under godkännande



CEN 419 241 SCD protection
profile



Identifierare

Grundläggande specifikationer

Attribut 
specifikatio

n

Entitets-
kategorier

Signature 
Activation 
Protocol

PRID 
Algoritmer

Underskrift 
DSS 

extension

Profiler
Legitimering Underskrift

Deployment 
profil

Underskrift 
profil

Bank ID
profil

Certifikat 
profil

Sweden Connect – Tekniskt ramverk



Sweden Connect – Nationell 
Infrastruktur

Metadata
IdP

- eIDAS Connector
- Nationella IdP:er

SP
- eIDAS Proxy Service
- Nationell e-tjänst
- Underskrift

Kopplings-
register

Personnummer/
samordningsnummer

eIDAS-noder

Nationell infrastrukturNationella tjänster

eIDAS
Connector

Användare med
utländskt eID

eIDAS
Proxy 

Service

Utländska e-tjänster

SP

tjänst
tjänst
E-tjänst

Underskrif
t

Underskrif
t

tjänst

IdP

jänst
änstIdP

Valfrihetssysteme
t

Underskrif
tProxy IdP

BankID m.fl.

PRID
Generator



DEMO
Cross Border Signing i eIDAS



Remote signing Demo
Anders Thörnqvist



Behov av åtgärder efter ROCA
- intitiala tankar

Björn Scharin



Bättre fungerande incidentrapportering

• Rapporteringen har inte fungerat bra

• Synen på hur en sårbarhet ska hanteras
• Några har synen ”ROCA är en sårbarhet ej konstaterat att det missbrukats och 

därav ingen incident”



Hantering av utfärdade CC certifikat i konstaterat 
sårbar produkt

• Produkten certifierad enligt en skyddsprofil som pekas ut av EU-
kommissionen i genomförandeakten i eIDAS

• Hur ska skyddsprofilen hanteras framgent
• Åtminstone behov av att uppdatera skyddsprofilen så att slumptalsgenerering 

och algoritmer för nyckelgenerering granskas



Godkännande och tillbakadragande av QSCD

• EU-kommissionen har en lista över anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska underskrifter (QCSD)

• På listan har länderna notifierat granskade QSCD och de 
signaturanordningar som granskats inom ramen för signaturdirektivet 
(SSCD)

• Vilket ansvar tar medlemsland respektive kommissionen för att listan är 
komplett och vilken status har den
• Vilken historiska information behöver finnas?

• Behöver det finnas en tydligare koppling QSCD – enskild kvalificerad 
underskrift



Frågestund om avtalsläget 
kring e-legitimering nationellt

Roger Fagerud och Inger Greve



Avtalsläget nationellt 



Valfrihetssystem 

• Den mest effektiva upphandlingsformen 
• Offentliga aktörer med behov av e-legitimering sluter avtal 

med leverantörer av e-legitimation utan kostsam upphandling
• Fler parter kan ingå och komma till över tid  

• Ger alla inom offentlig sektor enkel tillgång till säker 
och prisvärd e-legitimering 

• Villkor och prisbild är transparanta och stabila över tid 

• Avtalsform som rekommenderas för hela offentlig 
sektor

• Hindrar er inte från att arbeta med en leverantör



Två valfrihetssystem som tillsammans 
täcker det nationella e-leg behovet 

1. Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

• Freja eID+ är första godkända leverantör 

• AB Svenska Pass har ansökt – granskning pågår  

2.    Valfrihetssystem 2018 E-legitimering 

• BankID är godkänd som leverantör

• Telia är på väg in  

• Priset per transaktion är lika i båda  
• Den tekniska metoden och vissa andra krav på 

utfärdarna skiljer sig något åt  



E-legitimering 2018 – Skillnad mot 2016

• Samma pris, 17 öre, både för underskrift och 
legitimering

• Krav att använda BankIDs underskriftsfunktionalitet

• Möjlighet att använda Tekniskt ramverk
• Idag inte aktuellt för BankID men andra leverantörer 

överväger



Anslutna i valfrihetssystemen 2017 
och 2018 E-legitimering

 

Organisation
2017 2018

Arbetsförmedlingen ✔ ✔

Bolagsverket ✔ ✔

Centrala studiestödsnämnden ✔

Hammarö kommun ✔

Havs- och vattenmyndigheten ✔ ✔

Kronofogdemyndigheten ✔

Tullverket ✔ ✔

Umeå kommun ✔

Ängelholms kommun ✔



Sweden Connect

Avtalet ger

• Tillgång till utländska e-legitimationer enligt eIDAS

• Förenklad administration av metadata 
• Ett och samma register både för nationell och internationell 

e-legitimering

• Förenklad kravställning mot era leverantörer
• Ett krav i er upphandling – leverantören ska vara ansluten
• DIGG kontrollerar att leverantören uppfyller kraven



Frågor som kommit upp
Går valfrihetssystemen att använda för den som vill 
arbeta med en leverantör som tar helhetsansvar?

- Ja!
• Avtalen är konstruerade för att både ID-utfärdare och 

Myndighet/Kommun ska kunna ha underleverantörer
• Det är bara rätten att begära e-legitimering och e-

underskrift som avtalas via valfrihetssystem

Ska man välja mellan Valfrihetssystemen?

- Nej!
• De är gjorda för att tecknas parallellt
• Tillsammans täcks hela behovet



När kan/ska avtalen tecknas?

• För Myndigheter/Kommuner som har 2016 
Övergångstjänst

• Teckna valfrihetssystem så snart som möjligt, riskera inte 
störningar efter årsskiftet

• För Myndigheter/Kommuner som har andra typer av 
avtal

• Teckna valfrihetssystem så snart det går, utan att det 
uppstår parallella avtal

• Teckna Sweden Connect direkt!!!
• Lagbrott att inte ansluta till eIDAS
• Valfritt om det även ska användas för nationell trafik



Vad krävs mer utöver att skriva 
på avtalen?
• Valfrihetssystemen ska kompletteras med en 

anmälan/avtal som knyter samman förlitande part och 
ID-utfärdare

• Sweden Connect-avtalet ska fullföljas med att anmäla 
metadata 

• Kan bara göras av en person som pekats ut som företrädare 
för myndigheten 



Lunch



Vad händer internationellt- PTS och 
DIGG

Björn Scharin och Roger Fagerud



PTS bevakar och deltar

• EU-kommissionens expertgrupp, inget möte senaste året
• Förbereder genomförandeakter inför beslut av kommittén

• ENISA artikel 19 om rekommendationer för incidentrapportering för 
betrodda tjänster

• FESA – forum för tillsynsmyndigheter som tar upp gemensamma 
frågeställningar



Aktuella frågeställningar

• ENISA sammanställning över rapporterade incidenter från 
medlemsländerna år 2017

• FESA – samarbete om påtryckning mot EU-kommissionen gällande 
behov av genomförande akter
• För jämförbarhet avseende ackreditering och överensstämmelsebedömning
• Innehåll och detaljer i rapporten från överensstämmelsebedömningen (CAR)



ENISAs sammanställning incidentrapporter 2017

• Fler rapporter, 13 stycken än 2016 (då det var 0)

• Certifikat för underskrifter och stämplar mest påverkade

• En tredjedel ROCA relaterade

• Hela rapporten finns på: 
https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-report-trust-
services-security-incidents-2017











Anmäld e-leg som vi är 
skyldiga att erkänna 
enligt eIDAS

E-leg som är anmälda 
men som vi ännu inte är 
skyldiga att erkänna

Anmälda e-leg där 
processen pågår 

Status eID
21 nov 2018:

9 länder är 
på väg att 
ansluta sina 
eID 



eIDAS – var står vi inom Sverige

• Den svenska landsnoden är driftsatt
• Även om vi inte godkänt koppling till något land

• Flera offentliga e-tjänster är anslutna 
• Vi rekommenderar att alla slutför sin uppkoppling 

utan att vänta på att andra länder blir klara

• Kopplingsregisterfrågan utreds vidare av 
Skatteverket

• Digg förbereder anmälan av svenska eID
• Omfattande dokumentations arbete eftersom vi 

måste beskriva även det som är självklart för oss



När ansluter Sverige de andra 
länderna?

• Tyskland ansluts så snart som möjligt
• Driftsättning stoppades efter att vi upptäckt allvarliga 

säkerhetsbrister i deras programvara
• Vi har själva utvecklat en version av programvaran som 

löser problemen men hoppas på en officiell version från 
Tyskland

• Andra anmälda länder
• Så snart vi verifierat att de är redo att sända



Avancerade/Kvalificerade betrodda 
tjänster
• Några länder kräver kvalificerade betrodda tjänster

• Men osäkert hur mycket de används i praktiken

• Återkommande frågor från företag
• Anbud som ska vara undertecknade med kvalificerad 

elektronisk underskrift och eller validerade med en 
valideringstjänst



Användargränssnitt
• Väl sen insikt från kommissionen att teknik och juridik inte 

räcker för att få eID att nå bred acceptans 
• Användargränssnitten är för spretiga – både noder och e-

tjänster
• Arbetsgrupp för användarupplevelse har lämnat en rapport med 

rekommendationer för hela processen, från grundidentifiering till e-
tjänster

• DIGG avvaktar
• Har idag inget uppdrag att styra enskilda myndigheters 

användargränssnitt (föreslaget i Reboot)
• Tillsyn enligt webtillgänglighetsdirektivet från 2019

• Svårt det är att få acceptans för enhetliga användargränssnitt



Prestige att nå LoA High
• De flesta länder som anmält har gjort det på LoA High

• Även när deras eID inte skulle nå upp till svensk LoA 3 (OTP via 
SMS, SHA1 och utan fysiskt möte)

• ”politiskt” spel för att få dem godkända ändå
• Förordningen ger avsändande land rätt att tolka reglerna

• Osäkert vad det leder till
• Eroderar kraven för LoA-nivåerna?
• Frågor lyfts till regeringsnivå för påtryckningar mot de länder 

som står för de allvarligaste avvikelserna eftersom de riskerar 
tilliten till hela eIDAS-systemet



Kamp mellan pragmatism och 
idealism
• Vissa länder vägrar benhårt att rucka på krav på 

kvalificerade tjänster, de starkaste 
krypteringsalgoritmerna, långa nycklar mm

• Även när de praktiska implementationerna ännu saknas 
”när vi bygger nytt ska vi inte införa teknik som redan är föråldrad”

• Andra prioriterar att det ska fungera i praktiken
”Det är bättre att använda tekniker som fungerar idag, så länge 
ingen visat att teoretiska sårbarheter går att utnyttja”



Oklar ambition kring privat sektor

• Kommissionens ambition är tydlig
• eIDAS är viktigt för den inre marknaden

• Sekundärt i de flesta länder
• Så låg användning att man fokuserar på offentliga e-tjänster 

• Tveksamt om intresset finns hos företagen
• Stort intresse för e-underskrift men få talar om eID



Revidering av eIDAS-förordningen 
2020
• Ännu inget formellt revideringsarbete men det är nu vi 

måste börja påverka
• När förslagen presenteras är det för sent

• Viktigt att identifiera de förändringar Sverige vill se
• Berätta era önskemål för oss
• Identifiera era kanaler för informella inspel



Tillitsnivåer nationellt och eIDAS
Roger Fagerud



Tillitsnivåer nationellt och eIDAS



eIDAS-förordningen är 
överordnad svensk lag
Behöver/kommer vi ha skilda regler?



Ingen översättning av LoA
• Små skillnader men inte obetydliga
• Vi vet inte hur eIDAS-kraven utvecklas 

• politisk prestige att få eID godkänt på LoA High
• Viktigt att ha kvar en högre svensk LoA-nivå om kraven 

eroderar
• Svensk LoA (1-4) när svenskt eID används i svensk 

e-tjänst
• Internationell LoA (Low, Substantial & High) vid 

gränsöverskridande e-legitimering



Gäller även andra svenska 
regelverk
• Inte aktuellt att ersätta tekniskt ramverk med eIDAS

interoperabilitetsramverk
• Det berör bara den svenska eIDAS-nodens kommunikation med 

andra landsnoder
• Det svenska ramverket gäller i Sverige och tar hänsyn till kraven 

för gränsöverskridande användning
• Inte aktuellt att ersätta de svenska kraven på 

underskriftstjänster
• Lagkraven beskrivs i eIDAS, dvs överordnade DIGGs specar
• DIGGs specar och granskning avser en typ av underskriftstjänst 

men utesluter inte andra underskriftstjänster



Uppdatering kopplingsregistret
Skatteverket



eIDAS kopplingsregister
Fördjupat utredningsuppdrag
2018-11-21



Svenska personnummer och eIDAS?

• Under 2016 utredde Skatteverket behovet av att få tillgång till personnummer (eller 
styrkt samordningsnummer) vid eIDAS-inloggning

• Behovet av personnummer ansågs stort
– Lagkrav

– ”Av gammal vana”(?). Vi har ju faktiskt redan en unik identifierar.

• Resultatet av utredningen blev ett förslag på ett ”kopplingsregister” där 
identitetsbegrepp från eIDAS (eller motsvarande) kopplas till svenska personnummer

• I förslaget slår den svenska eIDAS-noden (Sweden Connect) upp personnummer i 
kopplingsregistret ”på vägen in” och berikar det identitetsintyg som skickas vidare 
med extra attribut

– Alternativ skulle vara att myndigheter/e-tjänster ges möjlighet att själva slå upp i registret



eIDAS – attribut

eIDAS ”standardutbud”
• För- och efternamn (translittererat vid behov)

• Födelsedatum

• eIDAS Person Identifier (mer eller mindre beständig)

Sweden Connects obligatoriska tillägg
• PRID (beräknat ur eIDAS Person Identifier)

• PRID Persistence (uppskattning av identifierarens beständighet)

• (Transaction ID (identifierare för autentiseringstillfället, för att underlätta felsökning m.m.))

(Några av) Sweden Connects möjliga tillägg
• Svenskt personnummer

• Personnummer ”binding” (”hur har kopplingen till personnumret gått till?”/säkerhetsnivå)



eIDAS Person Identifier

• ”Så beständigt som möjligt”

• Unikt inom eIDAS

• Samma person kan (i alla fall teoretiskt) ha flera eIDAS-identifierare 
genom flera eIDAS-legitimationer från ett eller flera länder (men bara 
ett svenskt personnummer)

• Varje land specificerar själva (inom givna format-ramar) hur attributet 
byggs upp och vilken koppling som finns till ”personen bakom”

• Sweden Connect anpassar attributet till ett Provisional ID, PRID, samt 
graderar beständigheten baserat på land, PRID Persistence



Mer från rapporten 2016

• Skatteverket föreslog att myndigheten skulle ansvara för en 
kopplingstjänst med ett register över godkända kopplingar.

• Tre sätt att registrera koppling:

1. Bilaterala avtal.

2. ID-koppling.

3. Fysisk inställelse.

Skatteverket skulle enligt förslaget ansvara för registret samt 1-2 och 
polisen för 3.



eIDAS-legitimering (med 
kopplingsregister)

Myndighet (inkl. 
ev. proxy) (SP)
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Nytt uppdrag till Skatteverket

• Rapporteras den 31 januari 2019.

• Utgångspunkt i Skatteverkets rapport om kopplingsregister från 2016.

• Register över kopplingar mellan europeiska eID-handlingar och 
svenska identitetsbeteckningar.

• Syftet med kopplingsregistret är att användare ska få tillgång till 
svenska myndigheters digitala tjänster och för att svenska myndigheter
ska kunna lita på att den utländska eID-handlingen tillhör samma 
person som den svenska identitetsbeteckningen.



Höstens frågor

• Riskanalys för angrepp och nyttjande i missbrukssyfte.

• Riskhantering för att förhindra missbruk av identitetshandlingar och 
förebygga bedrägerier och brott mot välfärden.

• Åtgärder för att säkerställa god informationssäkerhet.

• Koppling mellan europeisk eID och styrkt samordningsnummer.

• Sekretessbestämmelser samt GDPR-bedömning.

• Fysisk inställelse vid vissa utlandsmyndigheter.



Utredningen om nationella digitala 
tjänster, SOU 2017:114

• Uppmanade svenska myndigheter att ”skynda 
långsamt”.

• Ansåg att styrkta samordningsnummer inte ännu 
bör kopplas samman med europeiska eID.

• Föreslog lagstiftning för noden.

• Föreslog att teknisk säkerhetsgranskning ska 
utföras av FRA innan noden tas i bruk.



Kopplingsregister för vem? (1 av 2)

• Innehavare av svenskt personnummer (styrkt samordningsnummer?)

• Vilka grupper vi främst inriktar oss mot kan påverkar vilken sekvens för 
att etablera koppling som vi utvecklar i första hand

• ”Utlandssvensken” som vill byta ut sin svenska e-legitimation
– I många fall har användaren troligtvis redan en svensk e-legitimation där 

personnummer är identifierare, men kanske vill hen låta den förfalla t.ex. vid 
utlandsflytt



Kopplingsregister för vem? (2 av 2)

• Grupper som ”går åt andra hållet”, dvs. har utländsk e-legitimation 
sedan gammalt och erhåller person-nummer (och inte skaffar svensk 
e-legitimation)
– Tillfälligt gästande arbetskraft, eller t.ex. forskare eller studenter? Med 

personnummer men utan relation till svensk bank (eller annan svensk e-
legitimationsutfärdare).

– Nya beteenden där användare behåller sin e-legitimation (oavsett kort- eller 
långsiktig flytt) om nationella respektive eIDAS-legitimationer blir mer likställda. 
Men i och med det blir kanske kopplingsregistertanken uttjänt, eller är 
kopplingsregistret faktiskt en förutsättning för detta…



Paus



Incidentrapportering
Björn Scharin och Roger Fagerud



Incidentrapportering betrodda tjänster

• En del av tilliten till den betrodda tjänsten

• Incidenter rapporteras till PTS och om relevant till annan myndighet 
(DI, MSB)

• 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 ellerutfärdande av certifikat 

till fel person
• Oavsiktligt eller otillåtet avslöjande 



Vilken vägledning finns?

• PTS.se/eIDAS incidentrapportering

• eIDAS-förordningen artikel 19

• ENISAs vägledning



Incidentrapportering eID

• Inga förändringar nationellt

• eIDAS-förordningens regler och rutiner är 
ofullständiga

• En säkerhetslucka Sverige hittade i Tysk MW gjorde 
bristerna tydliga

• Förordningen reglerar främst fallet när en IdP själv upptäcker ett 
problem och informerar andra länder

• IT-Stöd saknas för krypterad trafik, snabb informationsspridning i 
det akuta läget och information till indirekt påverkade

• Flera förslag till förändringar diskuteras
• Ännu diskuteras bara informationen mellan ländernas spocar



Vad händer inom eDelivery? 
Sören Pedersen





soren.pedersen@digg.se



Agenda – Vad händer inom eDelivery?

• Introduktion till CEF eDelivery

• Ett exempel – PEPPOL

• Frågor



Introduktion till CEF eDelivery



CEF eDelivery

Företag A
Företag B

Operatör 1

Operatör 2

Operatör 1

Företag C

Operatör 2

CEF eDeliveryAccesspunkt 1, 
Operatör 1

Accesspunkt 2, 
Operatör 2

Faktura

Myndighet D



CEF eDelivery is not a one-size fits all solution

EXCHANGE 
MODEL

TOPOLOGY 4-corner model 4-corner model Your choice

PROTOCOL PEPPOL AS2 profile e-SENS AS4 profile e-SENS AS4 profile 
recommended

INTEGRATION 
APPROACH

Service Providers 
(Market) Specific Connector Your choice

DISCOVERY 
MODEL Dynamic Static Your choice

SECURITY 
MODEL

TRUST CIRCLE PKI Mutual trust Your choice

SECURITY CONTROL Liberal inner security Inner security with 
connector Your choice

Your CEF eDelivery 
implementation

S
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Vad gör vi i Sverige angående 
eDelivery?
• Öka kunskapen i offentlig sektor

• Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt 
informationsutbyte

• Strategi för SMP, SML

• ”standard konfigurering” Accespunkt

• Förvaltningsmodell

• Organisation

• Testmiljö

• Stödja till enskilda projekt (SDK, Utdata, Mina 
meddelanden)



Status projekt

• SDK – Inera driver eDelivery-projekt för Säker Digital 
Kommunikation (SDK)

• TOOP – första testtransaktionen skickad mellan 
Sverige - Grekland

• EESSI

• E-Codex



Vad gör andra länder inom 
eDelivery

• Nederländerna

• Danmark

• Norge



Budskap till leverantörer

• CEF eDelivery kommer att användas brett inom 
EU och EES

• Fundera på hur ni kan engagera er i arbetet

• PEPPOL expanderar snabbt

• Kommer nya användningsområden för eDelivery

• Bevaka digg.se för mera information



Vi som jobbar här

• Kommunikation & 
Samverkan

• Utveckling & Främjande

• Digitala tjänster

• Digital arkitektur

• Analys & Omvärld

• Medarbetare & Kultur

• Ledning & 
Verksamhetsstöd



Ett exempel – PEPPOL



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

The PEPPOL Vision
“To enable businesses to communicate electronically with any 
European government institution in the procurement process, 
increasing efficiencies and reducing costs.”



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

PEPPOL idag

200+ certifierade Accesspunkter i 20+ europeiska
länder samt Kanada, USA och Singapore

12 PEPPOL-myndigheter
Agency for Digital Italy (AgID) (Italy)
Agency for Public Management and eGovernment (Difi) (Norway)
Danish Business Authority (Denmark)
Department of Health (UK)
Department of Public Expenditure and Reform (Ireland)
Federal Public Service Policy and Support (BOSA) (Belgium) 
Financial Management Authority (ESV) (Sweden)
Free Hanseatic City of Bremen – KoSIT (Germany)
Ministry of Economic Development (Poland)
SimplerInvoicing (Netherlands)
Info-communications Media Development Authority (IMDA)  
(Singapore)
OpenPEPPOL AISBL

Mer än 150.000 företag och offentliga organisationer som
kan ta emot elektroniska meddelanden

Ca 300 OpenPEPPOL-medlemmar 31 länder

Över 60 miljoner e-fakturor mellan APs under 2017



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

Exempel på principer i ett e-delivery-
nätvärk- compliance

1. Connect once – serve all

2. Mandatory support for Business Interoperability Specifications

3. Only valid documents are to be exchanged over the network

4. E-delivery technical standards and service specifications are baseline for 
interoperability

5. Different domains may have different service level requirements

6. Service provider freedom to choose a PEPPOL Authority 

7. Know your customer

Page 141



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

OpenPEPPOL Organisation
André Hoddevik

(difi)
Lafteris Leontaridis ( Netsmart) – Operations Manager 
Anna-Lis Berg ( DIFI)
Mairi Hayworth (penmarin) - BOM
Clara Møller-Nielsen (Drop Byrden) - BAM
Jostein Frømyr ( DIFI) – Agreement Coordinator 

André Hoddevik (difi) SC
Sören Pedersen (DIGG) POACC
Hans Berg (Tickstar) TICC
Isabella Rapisarda (Consip) PRACC
Niels Pagh-Rasmussen (IBM)
Steve Graham ( NHS) 

All Members



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

MINOR RELEASE -
Fall and spring release cycle

Page 143

Maintenance cycle for existing mandatory specifcations
Description Assigned to Weeks Days Start date Weekday End date Start date Weekday End date
Release initiated Poacc mgr 0 0 27- nov 17 28- maj 18
Release planning and startup OO/RM 1 7 27- nov 17 mån 04- dec 17 28- maj 18 mån 04- jun 18
Collecting rfc and CMB processing OO/RM 10 70 04- dec 17 mån 12- feb 18 04- jun 18 mån 13- aug 18
Anounce cut off date OO/RM 0 0 05- feb 18 06- aug 18
Cut off for rfc OO/RM 0 0 12- feb 18 13- aug 18
CMB processing of rfc CMB 2 14 12- feb 18 mån 26- feb 18 13- aug 18 mån 27- aug 18
Development of changes Dev team 2 14 26- feb 18 mån 12- mar 18 27- aug 18 mån 10- sep 18
Anounce review period OO/RM 0 0 12- mar 18 10- sep 18
Testing Test team 2 14 12- mar 18 mån 26- mar 18 10- sep 18 mån 24- sep 18
Initiate review OO/RM 0 0 26- mar 18 24- sep 18
Review OO/RM 2 14 26- mar 18 mån 09- apr 18 24- sep 18 mån 08- okt 18
Comment approval CMB 1 7 09- apr 18 mån 16- apr 18 08- okt 18 mån 15- okt 18
Development of approved comments Dev team 1 7 16- apr 18 mån 23- apr 18 15- okt 18 mån 22- okt 18
Release testing Test team 1 7 23- apr 18 mån 30- apr 18 22- okt 18 mån 29- okt 18
Approval of release CMB 1 7 30- apr 18 mån 07- maj 18 29- okt 18 mån 05- nov 18
Publication RM 0 0 07- maj 18 05- nov 18
Adoption Members 1 7 07- maj 18 mån 14- maj 18 05- nov 18 mån 12- nov 18
Mandatory use / closing cycle RM 0 0 14- maj 18 12- nov 18
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C. All sending APs SHOULD/MUST 

support AS2 (sending) latest 
at this point 

MAJOR RELEASE -
Migration from START to AS2

In use - optionalIn use - optional

Phase out - optionalPhase out - optionalIn use - MandatoryIn use - Mandatory

AS2AS2

STARTSTART

In use - MandatoryIn use - Mandatory

Policy for transport profile

Participants/
End users
(recipients)

A. 2014-MM-DD B. 2014-MM-DD

End user Service Metadata with START transport profile only

End user Service Metadata with both START and AS2 transport profiles

End user Service Metadata with AS2 transport profile only

Obsolete - optionalObsolete - optional

Change of protocol for a SMP-entry
Green = Ok
Red = Not Ok

!!

! = New

!!

!!

!!



Validering

XML Schema
XML Invoice Standard (UBL/CII)

XML Well-formedness
Basic XML

CEN TC/434
EN + Syntax specific rules

PEPPOL CIUS General Rules

Country 
Specific

Country 
Specific

Country 
Specific

Country 
Specific

Compliant! Compliant!

PEPPOL fakturan

Landsspecifika regler



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

I PEPPOL litar operatörerna på 
varandra genom användning av PKI 
och gemensam avtalsstruktur

146

?

Traditionellt etablerar 
operatörerna bilaterala 
samtrafikavtal



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

Scalability of the infrastructure

The discovery mechanism is using DNS, well 
known for stability and performance

The only central service, the SML, is for 
administration of the participants, not the 
message flow itself

2017 Q1:  85.000 registered receivers!
2017 Q3: 100.000 registered receivers!

Total number of organizations capable
of receiving eInvoices in PEPPOL



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL



Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

Strategic direction for growth

Page 149

New industries/domains and use outside Europe
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Det går inte  
att v isa bilden.

PEPPOL is owned by OpenPEPPOL AISBL

Scope definition 
examples

TERRITORIAL INDUSTRY BUSINESS 
PROCESS AREA

(SECTOR) (BIS)

ENGLAND                   HEALTHCA RE POST AWARD PUBLIC INVOICE, ORDER

SWEDEN ANY POST AWARD PUBLIC, PRIVATE INVOICE, ORDER, 
CATALOGUE

SWEDEN CONSTRUCTION LOGISTICS

POST AWARD

PRIVATE TRANSPORT

INVOICE, ORDER, 
CATALOGUE

NORWAY ANY PRE AWARD

POST AWARD

PUBLIC, PRIVATE TENDERING

INVOICE, ORDER, 
CATALOGUE

NORWAY FINANCE PAYMENTS PUBLIC, PRIVATE PAYMENT 
INSTRUCTION

PUBLIC=B2G,G2G,G2
B
PRIVATE=B2B



Frågor
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Kontakta oss

• info@digg.se

• Tfn: 0771-11 44 00

• www.digg.se



Frågestund om anslutningsläget
Roger Fagerud



Anslutningsläget eIDAS

• 120 avtal påskrivna
• det borde vara 500
• Påminn era kunder eller fråga om de räknar med att ni gör 

anmälan

• Andra personer än de som är behöriga enligt avtalet 
försöker registrera metadata

• Hjälp kunderna förstå att avtalet är en fullmakt att företräda 
dem, ni kan inte hjälpa dem om de inte anger rätt person



Missförstånd så här långt



Avslutning
Frågor och funderingar?



För mer information om betrodda tjänster och eID

https://pts.se/eidas

https://trustedlist.pts.se/

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/eidas-och-sweden-connect



Tack för idag!
Nästa möte maj 2019


