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Abstract 
 

Open systems (notably the Internet) are increasingly used by government bodies in 
communication with the public, with companies and with other government bodies. This 
increases the demands for security and reliability in the transmission processes. 
The augmented use of electronic communication poses new problems, such as; we cannot 
know for certain who we are communicating with and who is using the services we are 
providing. Neither can we know for sure that the information is sent to the right person and 
that it is not manipulated on the way. The tools currently used in solving these problems are 
digital signatures and electronic identification.  
 
With this as a background we posed ourselves the following questions: What are the technical 
solutions appropriate for electronic identification and digital signatures? What are the 
technical solutions appropriate for secure electronic transmission? Is it possible for 
government bodies to replace traditional signatures with qualified electronic ones? 
 
To obtain knowledge concerning technical solutions and areas of use for digital signatures we 
engaged ourselves in studies of technical literature. We describe these solutions and by doing 
so we give our readers an introduction to the subject. 
 
In order to get an overview of how government bodies are planning to replace traditional 
signatures and how they intend to provide the public with electronic identification tools 
usable to obtain access to their e-services, we conducted a number of interviews. From these 
interviews emerged the fact that there are legal requirements for Public Key Infrastructure 
(PKI) as the technical solution for electronic signatures. This is consequently the solution 
chosen by government bodies. 
 
To find out to what extent government bodies, in reality, have replaced traditional signatures 
with electronic ones and how the demands for secure electronic identification and 
transmission are being fulfilled, we have done a case study at Riksskatteverket (RSV). This 
included interviews with a project manager at RSV (the IT-department) and a director at 
Statskontoret who is responsible for the IT infrastructure. We found that RSV has provided 
companies with electronic identification tools. Using these tools the companies can deliver 
their monthly tax declaration via the Internet. 
 
PKI gives government bodies the techniques and methods required for electronic 
identification, electronic signatures, encryption and secure electronic transmission. With PKI 
government bodies should be able to replace traditional signatures with qualified electronic 
ones. But, in spite of the fact that all ingredients are available – government bodies cannot 
today attain the high security level required to completely replace traditional signatures with 
qualified electronic signatures. 
 
Key words: Digital signatures, electronic signatures, electronic identification, encryption, 
Public Key Infrastructure, qualified electronic signatures 
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Sammanfattning 
 

Statliga myndigheter använder i allt större utsträckning öppna system, så som Internet, i sin 
kommunikation med medborgare, företag och andra myndigheter, därmed ställs allt högre 
krav på säkerhet och tillit. I takt med den ökade användningen av elektronisk kommunikation 
uppstår nya problem. Några av dessa är att vi inte med säkerhet vet vem vi kommunicerar 
med, vem som beställer tjänster och att vi inte kan vara säkra på att information kommer till 
rätt person eller har ändrats på vägen. Verktyg som finns för att lösa dessa problem och öka 
säkerheten är digitala signaturer och elektronisk identifiering. 
 
Med detta som bakgrund ställde vi oss följande frågor, vilken teknik ska statliga myndigheter 
använda för elektronisk identifiering och signering? Vilken teknik ska användas för att 
uppfylla kraven på säker elektronisk överföring? Kan statliga myndigheter ersätta traditionella 
namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska signaturer? Syftet med vår uppsats blir 
därför att i första hand redogöra för hur statliga myndigheter avser att ersätta traditionella 
namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska signaturer. 
  
Genom litteraturstudierna skaffade vi oss kunskaper om både teknik och användningsområden 
för digitala signaturer och genom att beskriva dessa tekniker får läsarna en introduktion i 
ämnet.  
 
Våra intervjuer gav oss en övergripande bild av hur statliga myndigheter avser att ersätta 
traditionella namnunderskrifter och hur de tänker förse medborgare med elektroniska 
identitetshandlingar så att myndigheternas e-tjänster kan användas. Vid intervjuerna framkom 
också att lagen om kvalificerade elektroniska signaturer föreskriver Public Key Infrastructure, 
PKI, och inte accepterar några andra tekniska lösningar, därför har myndigheterna valt denna 
teknik.  
 
För att se hur statliga myndigheter, i verkligheten, har ersatt traditionella namnunderskrifter 
med kvalificerade elektroniska signaturer och hur kraven på säker elektronisk identifiering 
och överföring uppfylls har vi gjort en fallstudie på Riksskatteverket, RSV. Vi intervjuade en 
projektledare på RSVs IT- enhet och ansvarig på statskontorets enhet för IT- infrastruktur och 
såg att RSV har försett företag med elektroniska identitetshandlingar. Med hjälp av dessa 
handlingar kan företag lämna sin månatliga skattedeklaration, via Internet.  
 
Genom PKI har myndigheterna de tekniker och metoder som behövs för elektronisk 
identifiering, signering, kryptering och säker elektronisk överföring. Med PKI kan 
myndigheterna med säkerhet identifiera avsändare, signera elektroniskt, kryptera dokument 
och ersätta traditionella namnunderskrifter med elektroniska signaturer. Trots att alla 
ingredienser finns så kan myndigheterna i dagsläget inte nå den höga säkerhetsnivån som 
krävs för att kunna ersätta traditionella namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska 
signaturer.  
 
Nyckelord: Digitala signaturer, elektroniska signaturer, elektronisk identifiering, kryptering, 
kvalificerade elektroniska signaturer, Public Key Infrastructure 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Flera av de mest intressanta tillämpningarna av ny teknik bygger på öppna system och redan 
nu används Internet för kommunikation i form av informationsutbyte, service, elektroniska 
tjänster (e-tjänster), elektroniska affärer mm. För att en utveckling av dessa tjänster skall 
kunna fortsätta krävs säkerhet och tillit. Några av problemen med öppna system är att vi inte 
med säkerhet vet vem vi kommunicerar med och vem som beställer varor och tjänster. Vi kan 
inte heller vara säkra på att rätt information kommer till rätt person och att den inte har 
förändrats på vägen till mottagaren. Vi måste kunna avgöra när ett elektroniskt dokument 
skapades, modifierades senast och vem som har skrivit dokumentet. Digitala signaturer och 
elektronisk identifiering är några av de verktyg som krävs för att lösa dessa problem och 
skapa förutsättningar för säkra överföringar och tillit till elektroniska tjänster. 
 

1.2 Problemområde 
 

Digitala signaturer som teknik håller på att få genomslagskraft inom ett antal olika områden 
och det finns behov för både myndigheter, medborgare och företag att traditionella 
namnunderskrifter ersätts med elektroniska signaturer. Några av problemen med överföring 
via Internet är att: 
 

• vi inte med säkerhet vet vem vi kommunicerar med, 
• vi inte vet vem som beställer tjänster, 
• vi inte heller kan vara säkra på att rätt information kommer till rätt person,  
• vi inte vet om informationen har ändrats på vägen till mottagaren, samt 
• vi inte vem som har skrivit dokumentet. 

 

1.3 Frågeställning 
 

• Vilken teknik ska statliga myndigheter använda för elektroniska signaturer och 
identifiering?  

• Vilken teknik ska statliga myndigheter använda för att uppfylla kraven på säker 
elektronisk överföring? 

• Kan statliga myndigheter ersätta traditionella namnunderskrifter med kvalificerade 
elektroniska signaturer? 

 

1.4 Hypotes 
 

Om kraven på säker elektronisk identifiering och överföring uppfylls så kan statliga 
myndigheter ersätta traditionella namnunderskrifter, för sina elektroniska tjänster, med 
kvalificerade elektroniska signaturer. 
 
För att förtydliga vår hypotes förklarar vi här vad vi menar med kvalificerade elektroniska 
signaturer.  
En kvalificerad elektronisk signatur är motsvarigheten till vår traditionella namnunderskrift 
och ska ha samma rättsliga status som vår traditionella namnunderskrift.  
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1.4.1 Variabler, oberoende (input)  
 

• Teknik för elektroniska signaturer 
• Teknik för säker elektronisk identifiering och överföring  
• E-tjänster, e-blanketter 

 

1.4.2 Variabler, beroende (output) 
 

• Statliga myndigheters val av teknik för elektroniska signaturer 
• Statliga myndigheters val av teknik för säker elektronisk identifiering och överföring  
• Statliga myndigheters e-tjänster som kräver elektroniska signaturer och identifiering 

 

1.4.3 Relationer mellan variabler 
 

Statliga myndigheters möjlighet att ersätta traditionella namnunderskrifter med elektroniska 
signaturer är beroende av teknik och säkerhet. 
 

1.5 Syfte/ Mål 
 

Våra syften och mål med examensarbetet är att: 
 

• redogöra för hur statliga myndigheter avser att ersätta traditionella namnunderskrifter 
med kvalificerade elektroniska signaturer, 

• få svar på de frågor som återfinns i vår frågeställning, samt  
• verifiera eller falsifiera vår hypotes 

 

1.6 Målgrupp 
 

Denna uppsats är tänkt att nå ut till studenter och lärare på Blekinge Tekniska Högskola och 
andra intresserade av ämnet. 
 

1.7 Avgränsningar 
 

I vår uppsats fokuserar vi på att behandla de funktioner som ger säker identifiering, 
förvanskningsskydd av överförda dokument och funktioner för kryptering som ger 
insynsskydd vid elektronisk överföring. Vidare behandlar vi myndigheternas möjlighet att 
kunna knyta en person till ett dokument så att han/ hon i efterhand inte kan förneka 
dokumentet, åstadkomma oavvislighet, och hur myndigheterna avser att ersätta traditionella 
namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska signaturer.  
 
Den tekniska frågeställningen är avgränsad till säker identifiering, oavvislighet, insynsskydd 
och förvanskningsskydd, det vill säga till de säkerhetsfunktioner som löses med tekniska 
metoder för kryptering, certifikat som intygar identitet och Public Key Infrastructure, PKI.  
 
Vi kommer endast att ta upp de problem med att kunna arkivera elektroniska signaturer och 
de juridiska problem som är relevanta i sammanhanget. Vi kommer inte att behandla de 
ekonomiska aspekterna om det inte är nödvändigt för att förtydliga vissa sammanhang. 
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Vi kommer inte heller att skriva om brandväggar och virusskydd, som visserligen är viktiga 
säkerhetsfunktioner, men då tiden är begränsad får vi avstå från denna del. Frågor som berör 
kapacitet i överföring, tillgänglighet och tillförlitlighet kommer inte att tas upp i denna 
uppsats. 
 

1.8 Metod 

1.8.1 Litteraturstudier 
 

Vi har studerat aktuella böcker, myndigheternas utredningar, artiklar och Internetsidor i ämnet 
i syfte att skaffa oss kunskap om både teknik och användningsområden för digitala signaturer 
och för att kunna förstå och beskriva den teknik som statliga myndigheter har valt för sina  
e-tjänster.  
 

1.8.2 Beskrivning 
 

För att förstå vad som ligger bakom användningen av traditionella namnunderskrifter och den 
betydelse vi tillskriver den personliga namnteckningen har vi i första delen av vår uppsats, 
gett en kort historisk överblick. Genom att beskriva de olika teknikerna för elektronisk 
identifiering, elektroniska signaturer och kryptering, ger vi läsarna en introduktion i ämnet. 
Metoden är helt enkelt till för att beskriva kända fakta och vilka tekniker som finns eller 
kommer att finnas på marknaden. 
 

1.8.3 Intervju 
 

Då vår undersökning bygger på att ta reda på hur statliga myndigheter avser att ersätta 
traditionella namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska signaturer, har vi valt 
intervjumetoden. Vi anser att denna metod är den som passar bäst, då vår undersökning är 
kvalitativ. Enkätmetoden är ingen bra metod för vår undersökning, då den passar bättre vid 
kvantitativa undersökningar.  
 
För att få övergripande information om hur myndigheterna tänker ersätta traditionella 
namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska signaturer, intervjuade vi Björn Scharin på 
enheten för statskontorets IT- infrastruktur. Intervjun1 inleddes med en presentation av den 
utredning som gjorts rörande statsförvaltningens infrastruktur för säker elektronisk 
överföring, vilket gav en övergripande bild av myndigheternas planer på e-tjänster som kräver 
säker identifiering. Björn redogjorde också för den upphandling statskontoret gjort av 
certifikat och tillhörande tjänster för myndigheterna. Därefter kunde vi ställa våra frågor. 
 
För att få reda på hur Riksskatteverket (RSV) i sin försöksverksamhet har realiserat 
infrastrukturen för säker elektronisk överföring, har vi intervjuat Dag Osterman, projektledare 
på Riksskatteverkets IT- enhet. Vid vår djupintervju2 med Dag Osterman berättade han om 
försöksverksamheten med elektronisk företagsdeklaration (eSKD) och den teknik RSV har 
använt. Därefter fanns det plats att ställa de frågor vi förberett och få uttömmande svar från 
denna stora kunskapskälla. Syftet med denna intervju var bland annat att få svar på vår 
frågeställning. 

1 Genomfördes i Statskontorets vackra lokaler 2002-02-28 
2 Genomfördes på Riksskatteverkets IT- enhet 2002-04-15 
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1.8.4 Fallstudie 
 

Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort sammanhang och med hjälp av den 
beskriva verkligheten. I vårt fall motsvarar den lilla delen den specifika myndigheten och det 
stora sammanhanget de statliga myndigheterna, vilka har planer på e-tjänster som kräver säker 
identifiering. I vår fallstudie har vi studerat RSVs pågående försöksverksamhet gällande den 
månatliga skattedeklarationen som företag lämnar. Syftet är att utforska hur en statlig 
myndighet, i verkligheten, har ersatt traditionella namnunderskrifter, för en e-tjänst, med 
kvalificerade elektroniska signaturer och hur kraven på säker elektronisk identifiering och 
överföring uppfylls. 
 

1.8.5 Hypotesprövning 
 

Vår hypotes är ett antagande. Genom att studera försöksverksamheten med skattedeklaration 
via Internet, där elektroniska signaturer används och där myndigheternas val av teknik och 
säkerhetslösningar testas, avser vi att antingen verifiera eller falsifiera antagandet. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
2.1 Historik 
 

IT kommer troligen att förändra de mest personliga och grundläggande saker vi har i vårt 
samhälle, det vill säga hur vi bevisar vår identitet och hur vi styrker vår närvaro och våra 
avsikter. En namnunderskrift kan verifiera en människas existens, på ett födelsebevis eller 
avsluta den på en dödsattest, vilket kan få förödande effekter vid missbruk. För att förstå vad 
som ligger bakom vår användning av namnunderskriften och den betydelse vi ger den 
personliga namnteckningen vill vi försöka att ge en kort historisk överblick. 
 
Utvecklingen av skriftkonsten började för mer än fem tusen år sedan och det var bland annat 
behovet av att kunna dokumentera handel, ägande och ekonomiska och administrativa 
förhållanden som tvingade fram utvecklingen. Det blev lika viktigt att kunna bestämma vem 
som utfärdat ett dokument som att kunna dokumentera hur saker och ting förhöll sig. Långt 
innan vikingarna, på 1000- talet, började använda signaturer på runstenar skrevs den första 
lagen gällande signaturer. Lagen skrevs av romarna år 539 före Kristus, som då hade använt 
signaturer i cirka 100 år3.  
 
I det gamla Mesopotamien kan man hitta lertavlor som är tidiga exempel på dokument som är 
signerade med sigillstampar4. På andra ställen i världen användes skarabén5 eller en kortfattad 
mening i slutet av ett dokument för att fastställa vem som skrivit det och för att garantera 
äktheten i det. Metoden har senare fått stor betydelse för västvärlden. På 400- talet efter 
Kristus användes, i Talmud, signaturer med komplett säkerhetsmekanism för att dokument 
inte skulle kunna ändras efter att det signerats6. 
 
När Samuel Morse introducerade telegrafen och den för första gången användes 1844 blev det 
även nödvändigt att kunna garantera äktheten i meddelanden som skickades elektroniskt. I ett 
domstolsbeslut 1867 fastställdes det att samma krav skulle gälla för signaturer som 
telegraferades som för handskrivna. 
 
Användandet av datorer i nätverk började breda ut sig ordentligt på 1960-talet och från början 
användes de för att man skulle kunna flytta data inom företag och organisationer. Då var det 
fortfarande så att när ett avtal ingicks fick det skrivas ut och skrivas under för hand. I och med 
Internet och globaliseringen av handeln har det blivit svårare och svårare att använda 
traditionellt underskrivna dokument och därför krävs det att dokument nu mera ska kunna 
signeras elektroniskt7. 
 

3 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 14 – 15  
4 Se ordlista, bilaga 1 
5 Se ordlista, bilaga 1 
6 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 14 – 15 
7 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 14 – 15 
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2.2 Grundfunktioner för säker elektronisk kommunikation 
 

Grundfunktioner för säker elektronisk kommunikation är identifiering, signering och 
kryptering. Identifiering används för att man med säkerhet skall veta vem avsändare och 
mottagare är. Signering används för att skydda dokument från förändring/förvanskning och 
för att kunna binda dokumentinnehåll juridiskt till en person, på samma sätt som ett 
traditionellt underskrivet dokument. För att det ska vara möjligt att skicka känslig data 
skyddad från insyn, via osäkra nät som t.ex. Internet, och ändå kunna bestämma vem/vilka 
som ska få ta del av informationen används kryptering8.  
 

2.3 Public Key Infrastructure (PKI) 
 

Den teknik som används för att åstadkomma säkerhet i användningen av elektroniska 
signaturer, innehåller olika delar som brukar samlas under begreppet Public Key 
Infrastructure eller PKI9. PKI står för den infrastruktur som ska stödja användningen av 
digitala signaturer där man med hjälp av asymmetrisk kryptering skapar system för att 
framställa, kontrollera och återkalla certifikat. Systemet består av avancerad säkerhetsteknik 
och regelverk som är anpassade för särskilda användningsområden. Regelverket styr 
verksamheten i de olika organisationer som har hand om kontrollfunktionerna. Tekniken är 
flexibel, skalbar, och innehåller säkerhetsfunktioner som är likformiga, vilket gör att PKI kan 
införas i liten skala för att successivt byggas på10. 
 
PKI har funktioner som11: 

• certifiering, certifikat kan skapas, 
• verifiering, certifikat kan kontrolleras och 
• revokering12, certifikat kan återkallas 

 

2.3.1 Certifiering  
 

För att använda elektroniska signaturer behövs ett certifikat. Till detta behövs en organisation 
som ger ut certifikaten, en betrodd tredje part dvs. en certifikatutfärdare som det finns 
förtroende för. Certification Authority (CA) är en betrodd tredje part som utfärdar certifikat 
och ansvarar för dessa under dess giltighetstid, certifikat är alltid tidsbegränsade. Certifikatet 
binder samman ett nyckelpar och en person, ett företag eller datorsystem13.  
 

2.3.2 Verifiering 
 

Då användaren skickar sitt certifikat, med den publika nyckeln, till mottagaren kan han/hon 
kontrollera att certifikatet är giltigt genom så kallade spärrlistor, Certificate Revocation Lists 
(CRLs)14. 

8 SWEDAC, Elektroniska signaturer, 2001, sidan 15 
9 Grant, Gail, L, Understanding digital signatures, 1998, sidan 41 
10 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 34  
11 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 34 
12 Se ordlista, bilaga 1 
13 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 34 och 
www.intranetica.com/intranetica/kds/cert.shtml 
14 Grant, Gail, L, Understanding digital signatures, 1998, sidan 51-52 
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2.3.3 Revokering  
 

Certifikatutfärdaren kan revokera en certifiering om certifikatet har förlorats, eller på något 
annat sätt har blivit ogiltigt. CA sprider informationen om återkallning genom spärrlistor, 
detta för att ingen mottagare ska acceptera de spärrade certifikaten15. 
 
 

 
 
Bild 1. Komponenter i PKI16 

2.4 Elektronisk identifiering 
 

Certifikaten i en PKI är den elektroniska motsvarigheten till fysiska identitetshandlingar som  
ID- kort, körkort etc17. 
 

2.4.1 Identifiering  
 

Ett sätt att identifiera sig på i den fysiska världen är att skriva sin namnteckning som jämförs 
med namnteckningen på din identitetshandling. Det handlar då om ditt utseende, 
personnummer och din förmåga att skriva din namnteckning. Det går också bra att identifiera 
dig genom att en person legitimerar sig och intygar att du är du eller om du är en känd person 
och känns igen av motparten18. Det som gäller för certifikat är att en person har tillgång till sin 
privata nyckel vilket är beviset på att de uppgifter som finns på certifikatet, den elektroniska 
identitetshandlingen, avser just den personen19.  
 

15 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 34 – 35 
16 Statskontoret, Säkerhet med elektronisk identifiering, 1999:30, sidan 16 
17 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 36 
18 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 35 – 37 
19 SWEDAC, Elektroniska signaturer, 2001, sidan 18 – 19  
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2.4.2 Certifikatutfärdare/Certification Authority  
 

CA är den organisation som utfärdar certifikat. Genom att signera certifikatet intygar CA 
trovärdigheten i den publika nyckeln. Det krävs dock att det finns förtroende för 
certifikatutfärdarens signatur för att detta skall fungera. Certifikatutfärdaren måste också ha 
ett signerat certifikat. CA kan själv signera sitt certifikat eller låta någon annan CA göra det, 
vilket då kallas korscertifiering. Vid korscertifiering ger man även andra certifikatutfärdares 
kunder möjligheten att verifiera de certifikat man utfärdat20. 
 
Registreringstjänst/Registration Authority (RA) är en juridisk person som är underställd 
certifikatutfärdaren. När certifikat och privata nycklar ska lämnas ut är det RA som gör det 
och samtidigt identifierar individen21.  
 
Ett certifikat är en slags datafil, ett intyg på att det finns en bindning mellan en nyckel och en 
person, alternativt ett företag. Certifikatet innehåller personuppgifter såsom namn, adress, 
annan nödvändig administrativ information samt certifikatets giltighetstid. Dessutom 
innehåller certifikatet användarens publika nyckel. Certifikatet är signerat av 
certifikatutfärdaren som utfärdat certifikatet, vilket gör att certifikatet är godkänt22. 
 
Certifikaten delas in i hårda certifikat och mjuka certifikat. 
Det hårda certifikatet är en elektronisk identitetshandling där den privata nyckeln lagras i ett 
chip på ett smartkort. Med certifikatet kan du bekräfta din identitet, ett åtagande, erhålla 
oavvislighet och signera ett dokument och på så sätt säkerställa att innehållet inte ändras. Du 
kan även kryptera, t.ex. ett dokument, så att obehöriga inte kan ta del av innehållet23.  
 
Det som i första hand skiljer ett mjukt certifikat från ett hårt är lagring av nycklar. Ett mjukt 
certifikat lagras i en fil på en diskett eller hårddisk och applikationen ersätter då kortet. 
Nackdelen med mjuka kort är säkerheten. En privat nyckel som lagras i en krypterad datafil är 
inte lika skyddad mot insyn som den som lagras på ett smartkort24.  
 
Certifieringspolicy (CPS) är det dokument som beskriver hur certifieringen går till, vilka 
rutiner som används och hur nycklar ska hanteras. Detta dokument som alltså innehåller 
certifieringsrutiner kallas på engelska för certification practise statement, därav förkortningen 
CPS25. 

20  www.intranetica.com/intranetica/kds/cert.shtml  
21 Grant, Gail, L, Understanding digital signatures, 1998, sidan 129 
22 Grant, Gail, L, Understanding digital signatures, 1998, sidan 36  
23 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 41 – 42 
24 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 41 – 42 
25 Grant, Gail, L, Understanding digital signatures, 1998, sidan 53 
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2.5 Elektronisk signering 

2.5.1 Elektronisk signatur 
 

En traditionell namnunderskrift som används för att intyga tillförlitlighet eller äkthet av 
dokument och binder undertecknaren till innehållet, kallas signatur. Elektroniskt sigill, 
elektronisk signatur, e-signatur, elektronisk namnteckning, elektronisk underskrift, digital 
signatur och digital namnteckning är bara ett fåtal av alla de uttryck för elektroniska 
motsvarigheter som finns till vår traditionella namnunderskrift. Digital signatur och 
elektronisk signatur är två begrepp som ofta blandas ihop men faktum är att det är två skilda 
områden26.  
 
Digital signatur är en teknologi som ofta används för att framställa en elektronisk signatur. 
Till detta hör också den teknik där två olika krypteringsnycklar, som hör ihop, används för 
identifiering, kryptering och signering. Området elektronisk signatur skiljer sig från digital 
signatur på så sätt att man här fokuserar på att en digital namnteckning ska få samma status 
som en traditionell namnunderskrift. Den lösning som ska kunna ersätta juridiskt bindande 
traditionella namnunderskrifter digitalt är elektroniska signaturer27. 
 

2.5.2 Hur elektronisk signering går till  
 

Avsändarens program gör med hjälp av en algoritm en matematisk beräkning och skapar, på 
dokumentinnehållet, en kontrollsumma som ska signeras. Då kontrollsumman krypteras med 
den privata nyckeln skapas en digital signatur. När sedan dokumentet sänds iväg består det av 
själva dokumentet och den digitala signaturen, som fungerar som ett lås. Framme hos 
mottagaren dekrypteras, med motsvarande publika nyckel, kontrollsumman och jämförs med 
den kontrollsumma mottagaren själv räknat fram. Överensstämmer kontrollsummorna vet 
mottagaren dels att dokumentet inte har förvanskats och dels att det var innehavaren av den 
privata nyckeln som signerade dokumentet. Denna tekniska metod kallas digital signering28.  
 
Operativsystemet och program i datorn hanterar signeringen och har det övergripande 
ansvaret för att signeringen går till på rätt sätt. Ett sätt att göra programvaran säker är att 
certifiera den och därmed låsa programkod med en signatur, på samma sätt som när en 
signatur skapas för ett dokument. När avsändaren signerar dokumentet signerar han/ hon 
oftast, förutom det som syns på skärmen, styrinformation29 som är osynlig och inte känd för 
avsändaren. Detta problem kan lösas genom system där avsändaren själv väljer ut en del av 
texten, som finns på bildskärmen, och signerar enbart denna del. Det som avsändaren då 
signerar är endast den struktur av punkter som han/ hon har valt ut och är därmed medveten 
om vad han/ hon signerar.  
 
 
 

26 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 19 
27 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 19 – 20  
28 Grant, Gail, L, Understanding digital signatures, 1998, sidan 30 – 39  
29 Se ordlista, bilaga 1 
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Bild 2. Elektronisk signering30 

2.6 Kryptering  
 

Kryptering innebär att man genom att använda en matematisk algoritm omvandlar en läsbar 
text till en oläsbar, en så kallad kryptotext. Denna kryptotext kan sedan lagras eller skickas 
utan att obehöriga kan ta del av innehållet. För att sedan avsändaren eller mottagare skall 
kunna omvandla kryptotexten till klartext krävs att han/hon har rätt nyckel. När det gäller 
krypteringsmetoder så har alla metoder en sak gemensamt, de har en hemlig nyckel som delas 
mellan avsändare och mottagare. Vid kryptering är säkerheten viktig och hålls inte nyckeln 
hemlig så är inte krypteringen heller säker. Detta gäller även om den matematiska algoritmen 
är för ”enkel” och på så sätt kan gissas eller räknas ut31. 
 

2.6.1 Asymmetrisk kryptering  
 

PKI- tekniken baseras på asymmetrisk kryptering vilket innebär att krypteringsnycklarna 
består av ett så kallat nyckelpar. Ett nyckelpar innehåller två stycken nycklar, en ”privat” och 
en ”publik”. Dessa två nycklar ska endast kunna användas tillsammans och därför används 
samma krypteringsalgoritmer men olika krypteringsnycklar vid kryptering respektive 
dekryptering32. 
 

30 Bild utarbetad från Power presentation som visades vid intervjun med Björn Scharin 
31 Singh, Simon, Kodboken, 1999, sidan 26, och 
Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 47 – 50  
32 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 49 – 50  
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Då kryptering sker med den privata nyckeln, motsvarande ett sigill eller en stämpel, medför 
detta att de som har tillgång till den publika nyckeln kan vara säkra på att informationen 
kommer från innehavaren av den privata nyckeln. Tillsammans med information om 
innehavaren, vilken återfinns i tillhörande certifikat, ligger detta till grund för den digitala 
signaturen. Den privata nyckeln måste skyddas på ett säkert sätt och lagras så att den blir 
oåtkomlig för obehöriga, detta för att enbart nyckelinnehavaren skall kunna framställa sin 
digitala signatur. Ett säkert sätt att skydda nyckeln på är att antingen lagra den på en skyddad 
hårddisk, där lösenord krävs för att komma åt den, eller på ett smartkort. Via elektroniska 
kataloger, nyckeldatabaser eller genom att bifogas meddelandet sprids den publika nyckeln 
till alla33. 
 

2.6.2 Symmetrisk kryptering 
 

Symmetrisk kryptering skiljer sig från asymmetrisk på så sätt att det endast behövs en nyckel 
för kryptering respektive dekryptering. Detta förutsätter att både sändare och mottagare 
känner till vilken nyckel som skall användas och kräver därför kommunikation vid sidan om, 
för att nyckeln ska kunna hållas hemlig. Om en tredje person skall vara med och 
kommunicera behövs ytterligare en nyckel för detta. Ju fler som skall vara med och 
kommunicera desto fler nycklar krävs och detta leder till att administrationen av olika nycklar 
i slutändan kan bli ohållbar. Detta gör att symmetrisk kryptering nästan bara används i 
militära sammanhang34. 
 

2.7 Biometriteknik som alternativ lösning för säker identifiering 
 

Biometriteknik innebär att kroppen och dess egenskaper används i samband med identifiering. 
Inom den moderna biometrin analyseras bland annat data om ansiktet, DNA, handens form, 
rösten, och ögats iris i ett mikrochip för att identifiera en person. Biometriska särdrag är 
omöjliga att förlägga eller glömma, näst intill omöjliga att stjäla eller kopiera och är enkla att 
använda. Detta ger biometritekniken stora fördelar när det gäller säker identifiering35. 
 

2.7.1 Fingeravtryck 
 

Att identifiera en person genom fingeravtryck är idag det populäraste sättet. Genom att 
använda ditt tumavtryck kan du bekräfta din identitet. Det går till på så sätt att fingermönstret 
registreras via en sensor och lagras i en minnesenhet som din biometriska identitet. När du 
sedan ska logga in lägger du återigen fingret på sensorn som då känner av fingermönstret och 
jämför det med det som finns lagrat. För att stärka säkerheten ytterligare kan fingeravtrycket 
lagras krypterat på ett smartkort. Det är en snabb metod och verifieringen tar inte mer än en 
sekund36. 

33 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 49 – 50  
34 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 48 
35 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 80 – 81  
36 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 80 
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2.7.2 Ögonigenkänning 
 

Att scanna iris för att säkerställa en persons identitet är troligtvis den vetenskapligt säkraste 
metoden just nu. En algoritm, iris- algoritm, utnyttjar nyansskillnader i ögat för att kunna 
bestämma en människas identitet på någon kort sekund. Det enda som behövs för att 
analysera ögats och iris sammansättning är en ljusstråle och en videokamera. Ögats iris är 
unik, det finns inte två människor med identiska iris, och då det är mönstret som läses av 
resulterar det i att det inte spelar någon roll om färgen bleknar eller om glasögon används. 
Tester har visat att denna metod är bland de säkraste för identifiering37. 
 

2.7.3 Röstigenkänning 
 

En säker metod som inte har slagit igenom ännu är att använda sin röst för att bekräfta sin 
identitet. En av fördelarna med metoden är att det är omöjligt att ta sig in i ett system som är 
röstbevakat, genom att imitera en behörig persons röst. Givetvis finns det nackdelar med 
metoden, bland annat så kan rösten ändras på grund av diverse orsaker, tillexempel vid 
förkylningar, vilket kan leda till nekad access.  
 
Dessa tekniker har ännu inte fått någon stor spridning inom området elektronisk signatur, men 
inom en snar framtid kommer troligtvis tekniken och metoderna för identifiering, signering 
och kryptering röra sig mot mer bärbara lösningar. Kan det då finnas något som är lättare att 
bära med sig överallt än den egna kroppen? Biometritekniken bevisar din identitet men kan 
idag inte användas för att signera dokument eller för att säkerställa dess äkthet över Internet38. 
 

2.8 E-tjänster 
 

E-tjänster är tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Några exempel på 
användningsområden är elektronisk betalning, elektronisk attestering, elektronisk blankett, 
elektronisk ärendehantering, arkivhantering och elektronisk beställning. 
 

2.8.1 Elektroniska blanketter 
 

En elektronisk blankett är en blankett som kan fyllas i från tangentbordet och läsas direkt på 
datorskärmen. Vid övergången till elektroniska rutiner uppstår ett behov av elektroniska 
blanketter som på motsvarande sätt som traditionella blanketter kan fånga upp elektroniskt 
inmatad data på ett fullständigt och entydigt sätt. Istället för den traditionella underskriften 
bör en elektronisk signatur kunna godtas39.  

37 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 81 
38 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 81 – 82  
39 Halvarsson, Andreas, Morin, Tommy, Elektroniska signaturer, 2000, sidan 18 
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3 Statliga myndigheter 
 
 

Som myndighet räknas ett statligt eller kommunalt organ med undantag av riksdagen och de 
kommunalt beslutande församlingarna. Det finns idag mer än 300 myndigheter och statliga 
bolag, i Sverige, som lyder under regeringen och är placerade under de olika departementen40. 
I dag ansvarar varje myndighet själv för utvecklingen av sina verksamhetssystem och varje 
myndighet väljer fritt när och hur man samverkar. För att kunna ge medborgare och företag 
bättre service, förenkla handläggningen och förkorta tiden till beslut finns nu samverkans 
planer hos myndigheterna. Uppgiften för myndigheter och bolag är att verkställa de beslut 
som regering och riksdag har fattat41.  
 

3.1 Regeringsuppdrag  
 

Enligt regeringsbeslut, Ju 2000/493942, ska Riksskatteverket i ett inledande skede ha det 
samordnande ansvaret för administrationen av certifikat för elektronisk identifiering och 
elektroniska signaturer, inom statsförvaltningen. Ett av skälen till uppdraget är att RSV sedan 
länge har en omfattande kompetens kring registerhållning då det är den myndighet som 
handhar folkbokföringen. Det är också den myndighet som har kommit längst i sina planer 
vad gäller elektronisk kommunikation med medborgare och myndigheter via Internet. Genom 
detta anses RSV också vara den myndighet som har den kompetens kring IT som krävs för 
uppdraget. 
 
I uppdraget från Regeringen ingår att: 

• utarbeta riktlinjer och rutiner för certifikathanteringen som ska vara gemensamma för 
hela statsförvaltningen, 

• samordna statsförvaltningens krav och behov av certifikat och tillhörande tjänster för 
elektronisk identifiering och elektroniska signaturer, 

• samordna de myndighetsgemensamma tjänsterna som krävs för en väl fungerande 
infrastruktur för användningen av elektroniska signaturer i statliga verksamheter, och 

• svara för information och vägledning till alla myndigheter i dessa frågor. 
 
Meningen med arbetet är att medborgare, företag och myndighet ska kunna använda en 
elektronisk identitetshandling och samma tekniska hjälpmedel för att kommunicera med olika 
myndigheter43.  
 

3.2 Varför behövs säker kommunikation? 
 

Internet ger myndigheterna goda möjligheter till ökad service och är en viktig kanal för 
informationsutbyte mellan medborgare, företag och myndigheter. Det kan dock medföra 
större risker om kommunikationen sker över Internet än på traditionellt sätt, genom att hot 
ofta är osynliga och intrång svåra att spåra. Då dokument skickas över osäkra nät krävs också 
kryptering, för att dokument inte skall kunna läsas, och signering för att identiteten ska kunna 
styrkas. Känsliga uppgifter ska inte heller vara åtkomliga och kunna användas av vem som 
helst44. 

40 http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/lanksamling/myndigheter_bolag.asp   
41 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
42 För uppdraget Ju 2000/4939 i sin helhet  
http://justitie.regeringen.se/justitiesfragor/statligforvaltningspolitik/pdf/uppdragrsv.pdf     
43 Ju 2000/4939     
44 Statskontoret, Infrastruktur för säker elektronisk överföring till, från och inom statsförvaltningen, 2000:7 
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Målsättningen med att åstadkomma säker elektronisk kommunikation är att statliga 
myndigheter ska tillfredsställa företagens och medborgarnas krav på tillgänglighet och 
förbättrad service, behålla medborgarnas tilltro samt öka deras vilja att använda myndigheters 
e-tjänster. Regeringen framhåller i sin proposition, 1999/2000:8645, att myndigheterna bör 
vara ett föredöme som aktiv användare av informationsteknik i den egna verksamheten och i 
samverkan med sina kunder dvs. andra myndigheter, företag och medborgare. Detta är också 
ett led i Statens ambition att utveckla 24- timmars myndigheter, som är elektroniskt 
tillgängliga för informationshämtning och ärendehantering dygnet runt46. 
 

3.2.1 Hur säker kommunikation ska tillhandahållas 
 

För att elektronisk identifiering av hög kvalitet ska kunna åstadkommas och för att inte olika 
certifikat ska behövas, för olika myndigheter, ska alla myndigheter använda samma format på 
certifikaten. Certifikat som inte har samma format som myndigheternas kommer därför inte 
att kunna användas. Säkerhetsfunktioner, i första hand avsedda för säker identifiering och 
användning av elektroniska signaturer, ska i alla myndigheters verksamheter, där höga krav 
ställs, motsvara kraven på säkerhet enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska 
signaturer47. 
 

3.3 Planer på och behov av e-tjänster som kräver säker identifiering 
 

En kartläggning av myndigheternas behov visar att de flesta större myndigheter har olika 
långt framskridna planer på att kommunicera över Internet, direkt med medborgare och 
företag i samband med de ärenden de har hand om48. Kartläggningen visar också att det finns 
ett stort behov av stöd till framförallt mindre myndigheter, för att välja lämplig säkerhetsnivå 
för olika säkerhetslösningar49.   
 

3.3.1 Krav på samordning 
 

Det samordnade området avgränsas till rutiner och säkerhetskrav i PKI- systemet för att 
utfärda och använda certifikat med tillhörande nycklar samt för spärr av certifikat och kontroll 
av spärr50. 
 
Gemensamma tjänster för bedömning av vilka lösningar som tillgodoser olika myndigheters 
säkerhetskrav ska finnas. Dessa rutiner gör det möjligt att hantera information smidigt både 
internt och externt. De allmänna riktlinjer som utarbetats är en vägledning och ett stöd till de 
myndigheter som vill utnyttja elektroniska signaturer och certifikattjänster i sin verksamhet. 
Riktlinjerna är också en sammanställning av de minimikrav som rekommenderas för 
myndigheternas e-tjänster51. 

45 För propositionen i sin helhet, 
http://naring.regeringen.se/propositioner_mm/propositioner/pdf/it/p19992000_86a.pdf  
46 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
47 För lagen (2000:832) i sin helhet, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000832.HTM  
48 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
49 Samset, Myndigheternas planer på e- tjänster som kräver säker identifiering, 2001 
50 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 och RSV M 2001:35 
51 Riktlinjerna finns att läsa på Riksskatteverkets hemsida www.rsv.se under rättsinformation/meddelanden  
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Gemensamma tjänster som kommer att kunna användas: 
 

• identifiering av fysisk person, 
• identifiering av myndigheter som tillhandahåller elektroniska tjänster, 
• signering och verifiering av signerade elektroniska handlingar, 
• stämpling och verifiering av stämplade elektroniska handlingar och 
• kryptering för insynsskydd och dekryptering av insynsskyddad information. 

 
Syftet är att skapa och upprätthålla en hög nivå på informationssäkerheten och att möjliggöra 
säkra rutiner för dokument- och ärendeshantering52. 
 

3.3.2 Tekniska krav 
 

Myndigheternas tekniska lösningar ska baseras på PKI, vara kompatibla med befintliga 
system och använda standardprodukter så långt som möjligt. Att de tekniska lösningarna ska 
ha sin utgångspunkt i PKI är främst på grund av att gällande lagstiftning baseras på denna 
teknik. Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer föreskriver PKI och ger 
inga alternativa lösningar. PKI bedöms just nu också som den säkraste metoden för att skapa 
elektroniska signaturer53.  
 

3.3.3 Juridiska krav 
 

Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer har till syfte att underlätta 
användningen av elektroniska signaturer, genom bestämmelser om säkra anordningar för 
signaturframställning, om kvalificerade certifikat för elektroniska signaturer och om 
utfärdande av sådana certifikat. I lagens innehåll finns bland annat regler för den som utfärdar 
certifikat, etablerad i Sverige, för elektroniska signaturer till allmänheten, förutsatt att 
certifikaten har en viss säkerhetsnivå. Det är dessa certifikat som i lagen kallas för 
kvalificerade certifikat. När det gäller kvalificerade elektroniska signaturer menas avancerade 
elektroniska signaturer som skapats av en säker anordning för signaturframställning54 och 
bygger på kvalificerade certifikat, hårda certifikat55.  
 

52 Samset, Myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. – En vägledning 
från SAMSET (2002) 
53 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
54 Se ordlista, bilaga 1 
55 Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 
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För att ett certifikat ska betraktas som kvalificerat måste det innehålla följande: 
 

• uppgifter om att det utfärdats som ett kvalificerat certifikat, 
• certifikatutfärdarens namn, adress och etableringsland, 
• undertecknarens namn, 
• särskilda uppgifter om undertecknaren om de är relevanta för certifikatet, 
• signaturverifieringsdata56 som motsvarar de signaturframställningsdata som 

undertecknaren vid tidpunkten för utfärdandet har kontroll över, 
• uppgift om certifikatets giltighetstid, 
• certifikatets identifieringskod, 
• certifikatutfärdarens elektroniska signatur, och 
• uppgifter om eventuella begränsningar av certifikatets användningsområde  

 
Många av de elektroniska tjänster som myndigheterna planerar att införa kräver en elektronisk 
signatur och hänsyn måste då tas till gällande lagstiftning57. 
 

3.3.4 Krav på säkerhetsnivåer för myndigheternas elektroniska tjänster 
 

Följande indelning i säkerhetsnivåer används i myndigheternas verksamhet och baseras på 
gällande lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. 
 

• Hög nivå – kraven på säkerhet för kvalificerade elektroniska signaturer ska motsvara 
ovanstående lag och kräver en kortbaserad lösning, där privata nycklar lagras i ett chip 
på ett smartkort.  

• Medelhög nivå – tillåter lagring av privata nycklar på hårddisk eller diskett  om 
systemlösningarna är säkra, privata nycklar hanteras ansvarsfullt. Ger enligt 
ovanstående lag en avancerad elektronisk signatur. 

• Låg nivå – kan vara identifiering som baseras på PIN- kod58 eller liknande.  
 
Myndigheters e-tjänster ska, i situationer där informationen bedöms som känslig, bygga på 
hög eller medelhög säkerhetsnivå59.  
 
Statliga myndigheters e-tjänster som kräver elektroniska signaturer och/ eller identifiering är 
av följande typ60: 
 

• elektroniska tjänster där en elektronisk signatur ska ersätta en namnunderskrift, 
• elektroniska tjänster där underskrift inte krävs men dock en säker identifiering, 
• elektroniska tjänster där känsliga uppgifter lämnas ut till identifierad person, och 
• elektroniska tjänster där det finns små risker med en felaktig identifiering och att 

signaturen är falsk, eller där felaktigheter går att rätta till i efterhand. 

56 Se ordlista, bilaga 1 
57 Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 
58 Se ordlista, bilaga 1 
59 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 och RSV Rapport 2000:15 
60 Statskontoret, Elektroniska signaturer och elektronisk identifiering för myndigheters e- tjänster, 2000:40 
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3.3.5 Krav på kvalificerade elektroniska signaturer 
 

Krav som ställs på elektroniska signaturer för att de ska betraktas som kvalificerade 
elektroniska signaturer, vilka ska ersätta traditionella namnunderskrifter och användas i 
samband med myndigheternas e-tjänster: 
 

• bygga på kvalificerade certifikat  
• använda en säker algoritm och säkra nycklar 
• dokument som signeras får inte förändras och undertecknaren måste vara medveten 

om vad det är han/ hon signerar samt att han/ hon signerar och 
• den privata nyckeln måste kontrolleras och förvaras på ett säkert sätt av innehavaren. 

 
Dessa punkter motsvarar i princip det som står i lagen (2000:832) om kvalificerade 
elektroniska signaturer61. 
 

3.3.6 Krav på arkivering/ lagring 
 

Det signerade dokumentet måste kunna lagras, det måste gå att fastställa att certifikatet är 
giltigt då dokumentet tas emot och att certifikatutfärdarens certifikat är giltigt. Det måste även 
gå att aktivera dokumentet och verifiera informationen under dokumentets livstid. 
Dokumentet ska arkiveras i minst tio år från det att det skapades och det ska kunna tas fram i 
läsbar form under hela arkiveringstiden. Hur dokument som inte längre är giltiga och 
dokument som är giltiga men arkiverade, t.ex. lagfarter, ska hanteras under ett längre 
tidsperspektiv är inte tillräckligt utrett. Riksarkivet har fått till uppgift att utreda arkivering62.  
 
Certifikatutfärdaren bör arkivera63: 
 

• ansökningshandlingar, 
• handlingar rörande utlämnande och mottagande av nycklar och certifikat, 
• anmälan om spärr av certifikat samt information om spärrade certifikat som 

tillhandahållits av certifikatutfärdaren, 
• avtal rörande produkter och tjänster, 
• policydokument och utfärdardeklarationer samt 
• övriga handlingar och uppgifter som kan behövas för att verifiera elektroniska 

signaturer och stämplar, identifiera fysiska personer eller myndigheter och hantera 
insynsskydd för PKI- system. 

 

3.4 Statskontoret 
 

Statskontoret är stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet och har till uppgift att utreda 
och utvärdera regeringens uppdrag. Statskontoret ska även bidra till att utveckla 
infrastrukturen inom den offentliga sektorn så att den blir öppen och säker och förnya 
statsförvaltningen med hjälp av IT64. 

61 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
62 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 och Statskontoret, Infrastruktur för säker elektronisk överföring till, från 
och inom statsförvaltningen, 2000:7 
63 Statskontoret, Infrastruktur för säker elektronisk överföring till, från och inom statsförvaltningen, 2000:7 
64 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 och http://www.statskontoret.se/  
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3.5 Statskontorets upphandling 
 

Statskontoret har tecknat ramavtal med leverantörer som uppfyller myndigheternas kriterier 
gällande certifikat och som kan tillhandahålla tjänster för elektronisk identifiering av 
medborgare, företag och anställda inom den egna organisationen65. Dessa tjänster bygger på 
PKI och använder certifikat med publika och privata nycklar. Ramavtalen innebär att 
leverantören står som ansvarig för de säkra lösningarna och har det totala ansvaret för 
CA-verksamheten66. Tanken är att en myndighet som vill införa elektronisk identifiering och 
signering ska beställa certifikat och tillhörande tjänster som omfattas av de ramavtal som 
upphandlats, av  Statskontoret. Upphandlingen säkerställer tillgången till certifikat och 
fungerande tjänster för spärr och spärrkontroll och genom sin omfattning ger det ekonomiska 
fördelar. I upphandlingen ingår tjänster för identifiering av medborgare och anställda vid 
myndigheterna samt server- och stämpelcertifikat67. 
 

3.5.1 Ramavtal 
Följande ramavtal har tecknats: 
 

Medborgarcertifikat:  
 

Föreningssparbanken AB 
Nordea AB 
Svenska handelsbanken AB 
 

Medborgarcertifikat och tjänstecertifikat: 
 

Posten AB 
Telia AB 
 

Tjänstecertifikat mm 
 

Steria, tidigare namn Integris AB 
 

3.5.2 Medborgarcertifikat 
 

Medborgarcertifikatet erbjuder individen en personlig elektronisk identitet vilken ger tillgång 
till myndigheternas elektroniska tjänster. Myndigheternas e-tjänster hanteras via deras server- 
och stämpelcertifikat. 
 

3.5.3 Tjänstecertifikat 
 

Tjänstecertifikat innebär att anställda inom myndigheten i rollen som handläggare/anställd, 
förses med en elektroniskt identitetshandling. Om handläggaren redan har en elektronisk 
identitet, medborgarcertifikat, läggs tjänstecertifikatet som ett sekundärcertifikat till 
medborgarcertifikatet. De olika myndigheterna har möjligheten att välja mellan att själva ha 
hand om CA- funktionen, Organisations CA, eller som för medborgarcertifikatet, låta 
leverantören vara ansvarig, publik CA. Andra funktioner som de själva kan ansvara för är 
registrering av certifikatinformation revokering och distribution av spärrlista68. 

65 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
66 Statskontoret, Vägledning - Ramavtal för elektronisk identifiering, 2001:32 
67 Statskontoret, Vägledning - Ramavtal för elektronisk identifiering, 2001:32 
68 Statskontoret, Vägledning - Ramavtal för elektronisk identifiering, 2001:32 
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3.5.4 Klientprogramvara 
För att medborgarna ska kunna använda sitt certifikat mot myndigheternas elektroniska 
tjänster erhålls en klientprogramvara69. Denna programvara och datorn den finns installerad 
på måste skyddas från att användas av obehöriga, så att ingen elektroniskt kan signera i någon 
annans namn. Hårda certifikat kräver i allmänhet mer programvara än lösningar som bygger 
på mjuka certifikat70.  
 

3.6 Certifikatutfärdare  
För att använda elektroniska signaturer behövs en elektronisk identitetshandling, certifikat, 
och till detta behövs en instans som ger ut certifikat, en så kallad CA. För att bli godkänd som 
certifikatutfärdare, av myndigheterna, ska certifikaten motsvara de krav och den 
certifikatpolicy som myndigheterna bestämt. CA måste även ta hänsyn till den praxis som 
utvecklats inom området71.  
 
CA åtar sig enligt de rutiner som beskrivs i certifikatpolicyn att: 
• tillhandahålla certifikat och tillhörande tjänster som uppfyller kraven i certifikatpolicyn, 
• se till att identifiering utförs enligt föreskriven policy, 
• se till att kontrollåtgärder utförs enligt föreskriven policy, 
• tillhandahålla teknisk kundsupport, och 
• tillhandahålla tjänst för spärr av certifikat. Spärrtjänsten skall vara öppen dygnet runt. CA 

ska löpande skapa signerade listor över spärrade certifikat, CRL, varav den senaste lagras 
publikt tillgänglig i CA:s spärrlista. Spärrlistorna ska vara tillgängliga så att det är möjligt 
att på ett säkert och effektivt sätt kontrollera att ett certifikat är giltigt. I CRL finns 
information om alla spärrade certifikat där giltighetstiden inte gått ut.  

 
Certifikatutfärdaren skall se till att RA utför: 
• registrering och kontroll av åtgärder enligt föreskriven policy och  
• identifiering enligt föreskriven policy 
 

3.6.1 Registration Authority 
RA har avtal med certifikatutfärdaren och åtar sig därmed att följa certifikatpolicyn.  
I samband med ansökan om certifikat lämnar sökanden de uppgifter som står angivna i 
certifikatpolicyn. RA har till uppgift att kontrollera och registrera uppgifterna som sökanden 
lämnar72. 
 

3.6.2 Tillit 
Hanteringen av nycklar och certifikat är viktig för att skapa tillit så att en PKI kan fungera.  
Denna tillit skapas i första hand genom certifikatutfärdaren som hanterar certifikat och 
nycklar på ett säkert sätt. Då certifikatutfärdaren sätter sin signatur på det utfärdade 
certifikatet binder han uppgifterna om medborgaren/ företaget till den publika nyckeln73.  

69 Se ordlista, bilaga 1 
70 Samset, Myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (2002) 
71 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
72 Intervju med Björn Scharin, bilaga 2 
73 Samset, Myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (2002) 
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4 FALLSTUDIE 
4.1 Bakgrund 
 

Elektroniska signaturer håller på att få genomslagskraft inom ett antal olika områden och det 
finns behov för både myndigheter, företag och medborgare att ersätta traditionella 
namnunderskrifter med elektroniska signaturer. Regeringen har uttryckt en ”önskan” om att 
alla statliga myndigheter i större utsträckning ska övergå till elektroniska metoder i sin 
kommunikation med andra myndigheter, företag och medborgare.  
 
Många av oss medborgare som varit i kontakt med någon myndighet upplever att det både tar 
tid och är krångligt att få något ärende behandlat. Idag behöver t.ex. en som söker tillstånd för 
yrkestrafik ta kontakt med sex olika myndigheter, vilket borde kunna förenklas med dagens 
tekniska möjligheter74. 
 

4.2 Försöksverksamhet 
 

Riksskatteverket är en av de myndigheter som har de mest omfattande kontakterna med 
medborgare, företag och andra myndigheter. Där finns också de mest konkreta planerna på 
e-tjänster med stora krav på säker identifikation. RSV har utifrån tidigare beskriven kravbild 
utvecklat en e-tjänst för elektronisk skattedeklarationen för företag. I samband med detta har 
RSV för att testa tekniken, en försöksverksamhet där det finns plats för 15000 företag att 
lämna sin månatliga skattedeklaration elektroniskt. För närvarande är det ca 8000 som genom 
att fylla i en ansökan deltar i försöksverksamheten, som pågått sedan mars 2001. Dessa har 
utan kostnad fått mjuka certifikat för identifiering och signering vilka motsvarar en 
identitetshandling. Skattedeklaration75 för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt kan 
därmed lämnas via Internet76.  
 

4.2.1 Vilka får delta i försöksverksamheten? 
 

Nästan alla företagare och arbetsgivare kan använda eSKD, men det finns fortfarande 
begränsningar. De viktigaste begränsningarna är att77: 
 

• enligt lag kan inte ett ombud få certifikat för att deklarera åt klienter, 
• du för att få säkerhetscertifikat måste ha svensk adress och svenskt personnummer, 
• du inte kan använda eSKD om du ska lämna specifikation till skattedeklarationen, 
• du som har s.k. säsongsregistrering och bara deklarerar någon gång per år inte kan 

använda eSKD, samt 
• de företag som har mer än en firmatecknare inte kan använda eSKD. 

 

4.3 Teknik 
 

Den teknik som använts för att åstadkomma önskvärd säkerhet i bland annat användningen av 
elektroniska signaturer är den tidigare beskrivna PKI- tekniken, byggd på komponenter, 
gränssnitt, ansvar och förtroende, där man med hjälp av privata och publika nycklar bygger 

74 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3  
75 För demonstration av försöksverksamheten, http://www1.rsv.se/demoeskd/demoinfo.html     
76 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 
77 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 och http://www.rsv.se/ - elektronisk skattedeklaration 
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upp funktioner för identifiering, signering och skydd mot obehörig insyn, allt baserat på 
krypteringsmetoder. Myndigheterna övergår till en komponentbaserad arkitektur med 
befintliga systemdelar som kapslas in. Genom att PKI är flexibel och innehåller 
säkerhetsfunktioner som är likformiga, kan myndigheterna införa tekniken i liten skala och 
successivt bygga på sitt koncept78. 
 

4.3.1 Certifikat/ Elektroniska handlingar för identifiering och signering 
 

Företagen har av myndigheten försetts med certifikat för identifiering och signering. Dessa 
elektroniska handlingar är mjuka certifikat som lagras i en krypterad fil, normalt på en 
hårddisk eller på diskett. När ett företag har tillgång till de privata nycklarna är detta beviset 
för att de uppgifter som finns i certifikaten gäller företaget. Detta förutsätter att de privata 
nycklarna skyddas väl mot obehörig åtkomst. För att få tillgång till nycklarna måste 
innehavaren ange en PIN- kod79. 
 

4.3.2 Teknik för elektronisk signering 
 

Företaget får en programvara av myndigheten, som knyts till firmatecknaren, och med hjälp 
av programvaran kan han/hon skapa digitala signaturer. Den digitala signaturen för en 
datamängd, ett elektroniskt dokument, framställs med hjälp av programvaran som räknar ut 
kontrollsumman för datamängden (dokumentet). Denna kontrollsumma brukar kallas digital 
signatur eller hashsumma. En hashfunktion är i princip bara en funktion som från ett indata 
matematiskt beräknar ett unikt nummer. I signeringssammanhang är detta nummer runt 100 
bytes långt. En digital signatur beräknas genom att applicera en hashalgoritm över det 
dokument som skall signeras80.  
 
Så här fungerar det81: 
• På dokumentet som skall signeras appliceras en hashalgoritm, SHA182 med en privat 

nyckel. Av resultatet skapar man en digital signatur, som innehåller både den beräknade 
hashkoden (ett antal bytes), den publika dekrypteringsnyckeln, dvs. vilken 
krypteringsalgoritm som använts. Det certifikat som användaren har beskriver både den 
algoritm och publika nyckel som kan användas för att verifiera att ett signerat dokument 
inte har förvanskats/ ändrats.  

 

• När myndigheten vill kontrollera att dokumentet inte har ändrats sedan det signerats tar 
handläggaren, genom certifikatet, reda på den publika dekrypteringsnyckeln och vilken 
algoritm som använts. Därefter tar han/hon mottaget dokument och applicerar samma 
hash funktion (samma algoritm, samma data) på datamängden och får på så sätt fram en 
kontrollsumma. Denna kontrollsumma jämförs sedan med den mottagna signaturen och 
dessa skall stämma överens till 100%. Förändringar av datamängden kommer att märkas 
genom att kontrollsumman (digitala signaturen) inte stämmer. 

 

78 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 
79 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 
80 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 
81 Morten Larsen, IT- tekniker 
82 Se ordlista, bilaga 1 
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För att den metod (matematiska algoritm) som RSV använder ska vara säker83 och intolerant84 
har hashalgoritmen, för digital signering, följande egenskaper85:  
 
• dokumentet som skall signeras har variabel längd,  
• signaturen som beräknas av hashalgoritmen har fix längd,  
• hashalgoritmerna är av typen "one way hash", dvs. det är totalt omöjligt att få fram 

originaldokumentet från beräknad hash,  
• hashalgoritmerna är i allt väsentligt kollisionsfria, vilket innebär att det i stort sett är 

omöjligt att hitta två olika dokument som genererar samma hash, och 
• den beräknade kontrollsumman är i regel betydligt mindre än det dokument den signerar. 
 
Det enklaste sättet att föreställa sig dessa hashalgoritmer är att betrakta dem som mycket 
tillförlitliga kontrollsummor. Algoritmerna tar en privat krypteringsnyckel plus dokumentet 
som indata, och producerar en hash av detta. Denna hash kan betraktas som en kontrollsumma 
på t.ex. 100 bytes, och har beräknats på varenda byte i den datamängd som matats in. Denna 
kontrollsumma krypteras sedan med den privata krypteringsnyckeln. Krypterings algoritmen 
är alltid av typen publikt/privat nyckelpar, vilket innebär att en nyckel används för att 
kryptera åt ena hållet, och en annan för att kryptera åt andra hållet. Den publika nyckeln 
publiceras i ett certifikat som kan användas av alla, i detta fall myndigheten, som vill 
kontrollera att det som signerats med den privata nyckeln inte har ändrats. På så sätt kan man 
verifiera att det signerade dokumentet inte har förvanskats. Krypteringen är högst viktig för 
att förhindra att någon annan manipulerar signerade dokument, och sedan skapar en ny 
signatur för detta. Eftersom den privata nyckeln är okänd för alla utom den som signerat 
dokumentet, kan ingen falsk signatur skapas86. 
 

4.3.3 Teknik för säker identifiering och överföring 
 

För att undvika att företaget, firmatecknaren, blandar ihop signering och identifiering används 
olika certifikat, nycklar och aktiveringsdata87 för signering respektive identifiering och 
insynsskydd.  
 
PKI används för att identifiera, s.k. stark autenticering, den firmatecknare som vill nyttja 
RSVs e-tjänst. Detta innebär att RSV skickar ett slumptal till användaren som denne krypterar 
med sin privata nyckel, för identifiering. Det krypterade slumptalet skickas tillbaka till 
myndigheten tillsammans med certifikatet för identifiering. RSV använder företagets publika 
nyckel i certifikatet för att dekryptera det returnerade slumptalet. Resultatet jämförs med det 
ursprungliga slumptalet. Om dessa är lika kan RSV utgå från att företaget är det som anges i 
certifikatet. Motsvarande identifiering görs när firmatecknaren lämnar uppgifter till 
myndigheten och då krävs även att de uppgifter som lämnas signeras. Vid signering måste 
signeringsprogramvaran kunna välja rätt certifikat och som stöd för detta finns information 
som anger användningsområde inlagt på certifikatet. 
 

83 Med säker avses här att det inte ska vara möjligt att räkna ut vilka förändringar, i dokumentet, som ger en 
oförändrad kontrollsumma 
84 Med intolerant menas här att varje förändring av dokumentet medför att en helt annan kontrollsumma 
genereras 
85 Morten Larsen, IT- tekniker 
86 Morten Larsen, IT- tekniker 
87 Se ordlista, bilaga 1 
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Identifiering av myndighet används för att företaget ska kunna kontrollera till vilken 
myndighets e-tjänst som de har anslutit. Då används samma teknik som beskrivits ovan fast i 
omvänd ordning. Firmatecknaren kan därefter ta fram myndighetens certifikat i sin dator. 
Detta sker genom att klicka på det ”hänglås” som visas i bildskärmens nedre högra hörn.  
 
Kraven på säker överföring uppfylls med hjälp av att den digitala signaturen krypteras innan 
den skickas iväg. Genom att kryptera dokument skyddas information mot insyn, avlyssning 
och förändring vid överföring, via Internet. Kryptering innebär att information kodas innan 
den sänds eller lagras och att informationen endast kan göras läsbar av mottagaren under 
förutsättning att denne innehar rätt dekrypteringsnyckel.  
 
I en typisk säkerhetslösning ingår ett säkerhetsprotokoll88 som erbjuder en eller flera 
säkerhetstjänster. Dessa tjänster består av ett antal mekanismer och i botten ett antal 
algoritmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Mekanismer och algoritmer i en säkerhetslösning89 
 
 
Med oavvislighet menas, i det här fallet, att företag som sänder sin månatliga 
skattedeklarationen inte i efterhand ska kunna förneka lämnade uppgifter. Firmatecknaren ska 
inte heller långt senare kunna överklaga ett skattebeslut under påstående att han/hon aldrig 
fått del av beslutet, som har mottagits elektroniskt. Handläggaren, på RSV, som tar emot 
deklarationen ska kunna lita på att den har signerats av den som framstår som undertecknare 
och är firmatecknare. Oavvislighet kan även innebära att handläggaren som mottagit 
deklarationen inte i efterhand ska kunna neka till att ha tagit emot den90.  
 

4.4 Spärr av företags certifikat 
 

RA, annan behörig representant eller den certifierade firmatecknaren kan begära revokering 
av certifikat. CA kan dock besluta om spärr som ett resultat av uppgifter som lämnats av 
annan part om detta utgör skälig grund för att misstänka t.ex. att91:  
 

• det skett en ändring av någon av de uppgifter eller förhållande som certifierats i det 
utfärdade certifikatet som exempelvis en ändring av firmatecknare eller 
ägandeförhållanden, 

88 Secure Socket Layer (SSL) Standard som används för att se till att www trafik inte kan avlyssnas och för att 
intyga att servern är den som den utger sig för att vara. 
89 Statskontoret, Säkerhet med elektronisk identifiering, 1999:30, sidan 12 
90 Delgivningslagen (1970:428)  
91 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 och Riksskatteverkets riktlinjer.  
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• den privata nyckeln används av annan än firmatecknaren, eller   
• den elektroniska identitetshandlingen inte längre kontrolleras av rätt firmatecknare. 

4.4.1 Hur går det till att spärra certifikat 
 

En till CA tjänsten kopplad kundtjänst tar emot begäran om spärrning via telefonsamtal eller 
via e-post. Vid telefonsamtal tillämpas ett frågeformulär med ett antal kontrollfrågor för att 
minimera risken för spärrning på felaktiga grunder. Spärrningsbegäran som inkommer via  
e-post ska vara signerad av certifierad firmatecknare, RA eller behörig representant. 
 
Samtliga mottagna spärrningsbegäran arkiveras tillsammans med information om: 
• hur och när begäran kom in, 
• varför certifikatet ska spärras, 
• hur den som begärde spärrningen identifierats, 
• resultatet av begäran (spärrning eller ej spärrning), 
• tidpunkten för publicering i spärrlista, samt 
• loggnummer 
 
Relevant information om spärr av ett certifikat publiceras i spärrlistan senast en timme efter 
att beslut om spärr tagits. Beslut om spärr fattas normalt i direkt anslutning till mottagandet av 
spärrningsbegäran. Vid tveksamma fall kan dock beslut dröja tills spärrtjänsten undersökt 
riktigheten i spärrningsbegäran92.  
 

4.5 Kommande försöksverksamhet 
 

Riksförsäkringsverket (RFV) kommer att tillhandahålla e-tjänster gällande 
föräldraförsäkringen. Både föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning kommer att kunna 
hanteras via Internet inom kort. Ambitionen är att man ska kunna expandera 
Internetanvändningen så att man mot slutet av 2003 täcker 200.000 av de 1 miljon föräldrar 
som har barn mellan 0 och 12 år. Ytterligare e-tjänster kommer inom folkbokföringen. Under 
hösten 2002 kommer det erbjudas flyttningsanmälan elektroniskt. Vidare ska medborgarna 
nästa år kunna göra sin inkomstdeklaration via nätet, oavsett vilken typ av självdeklaration, 
medborgaren har. 
 
Planer på ytterligare e-tjänster som kräver säker identifiering finns hos nästan alla större 
myndigheter, så som AMS, CSN, Tullverket, SCB, Vägverket, LMV m.fl. Hos flera av de 
övriga myndigheter finns en mer avvaktande inställning och innan de inför e-tjänster, vill de 
se hur det går för de större aktörerna för att på så sätt kunna dra nytta av erfarenheterna som 
fåtts genom försöken93. 

92 Intervju med Dag Osterman, bilaga 3 
93 Samset, Myndigheternas planer på e- tjänster som kräver säker identifiering, 2001 
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5 RESULTAT 
 

Vi har genom vår fallstudie och tidigare beskrivna kravbild undersökt vilka tekniker 
myndigheterna har valt för säker identifiering och säker överföring samt hur de har ersatt  
traditionella namnunderskrifter med elektroniska signaturer. 
 
Myndigheternas avsikt med att åstadkomma säker elektronisk kommunikation är att 
tillfredsställa företagens och medborgarnas krav på tillgänglighet och förbättrad service, 
behålla medborgarnas tillit samt öka deras vilja att använda myndigheters e-tjänster.  
 

5.1 Samordningen 
 

Genom en tydlig kravbild skapar myndigheterna en gemensam infrastruktur för elektronisk 
överföring till, från och inom myndigheterna. Tanken är att den egna verksamheten ska 
effektiviseras, servicen till medborgare och företag förbättras, tilliten till myndigheterna  
bibehållas och tilltro till myndigheternas e-tjänster skapas. Riktlinjer har utarbetats som stöd 
och hjälp för de myndigheter, som vill införa e-tjänster.  
 
De gemensamma tjänster som ska finns för säkra rutiner för ärendehantering och för att  
upprätthålla en hög nivå på informationssäkerheten är följande: 
 

• identifiering av fysisk person, 
• identifiering av myndigheter som tillhandahåller elektroniska tjänster, 
• signering och verifiering av signerade elektroniska handlingar, 
• stämpling och verifiering av stämplade elektroniska handlingar och 
• kryptering för insynsskydd och dekryptering av insynsskyddad information. 

 
De elektroniska tjänster som, myndigheterna bedömer, kräver elektroniska signaturer och/ 
eller identifiering är av följande typ: 
 

• elektroniska tjänster där myndigheten behöver ersätta en traditionell underskrift med 
en elektronisk signatur, 

• elektroniska tjänster där myndigheten behöver en säker identifiering, men där 
underskrift inte krävs,  

• elektroniska tjänster där känsliga uppgifter lämnas ut till identifierad person, samt 
• elektroniska tjänster där det finns små risker med en felaktig identifiering och att 

signaturen är falsk, eller där felaktigheter går att rätta till i efterhand. 
 

5.2 Tekniken 
 

Utgångspunkten ska vara PKI, Public Key Infrastructure, som omfattar både teknik och 
metoder för att bygga säkerhetsfunktioner. Då myndigheterna övergår till denna 
komponentbaserade arkitektur kapslas befintliga systemdelar in och myndigheternas olika 
system kan säkert kommunicera med varandra och klara den informationshantering som är 
nödvändig.  
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För att klara denna kommunikation över Internet behövs säkerhetsfunktioner som, elektronisk 
identifiering, signering och asymmetrisk kryptering vilka resulterar i att: 
 

• myndigheterna med säkerhet kan identifiera avsändaren – myndigheterna vet med 
säkerhet vem de kommunicerar med, 

• myndigheterna kan signera och kryptera dokument – dokument kan elektroniskt 
signeras, skyddas mot förvanskning och insyn – myndigheten kan skicka/ ta emot 
känsliga dokument och vara säker på att ingen obehörig kan ta del av dokumenten 
eller ändra dem, och  

• myndigheterna kan ersätta den traditionella namnunderskriften med en elektronisk 
signatur – myndigheterna kan binda avsändaren vid dokumentet. 

 
För att undvika att signering och identifiering blandas ihop används olika certifikat, nycklar 
och aktiveringsdata för signering respektive identifiering och insynsskydd. Vid signering 
måste signeringsprogramvaran kunna välja rätt certifikat och som stöd finns information som 
anger användningsområde inlagda på certifikaten. 
 

5.3 Upphandlingen 
 

Myndigheterna har valt att upphandla certifikat och tillhörande tjänster som ger medborgare, 
företag och anställda vid myndigheterna en elektronisk identitet.  
 

• Medborgarcertifikaten – gör att medborgare och företag kan använda myndigheters   
e-tjänster som kräver säker elektronisk identifiering och/ eller signering och kryptera 
dokument.  

• Tjänstecertifikat – gör att myndigheternas anställda kan identifiera sig och signera 
elektroniskt 

 
Därmed kan både medborgare, företag och myndighet vara säkra på vem de kommunicerar 
med.  
 
Genom upphandlingen kan myndigheter som inför rutiner för elektronisk identifiering och 
signering, beställa certifikat och certifikattjänster som omfattas av ramavtalen. 
Upphandlingen säkerställer tillgången till certifikat och fungerande tjänster för spärr och 
spärrkontroll. 
 

5.4 Säkerhetsnivåerna 
 

Myndigheters e-tjänster ska bygga på hög eller medelhög säkerhetsnivå där informationen av 
myndigheten bedöms som känslig. I myndigheternas försöksverksamhet, med e-tjänster, finns 
det för närvarande lösningar med medelhög säkerhetsnivå, vilka endast ger en avancerad 
elektronisk signatur och lösningar med låg nivå vilka motsvarar inloggning med  PIN-koder. 
De privata nycklarna lagras på en hårddisk eller på diskett, så kallade mjuka certifikat, och 
kan inte användas för e-tjänster som kräver kvalificerade elektroniska signaturer. 
Kvalificerade elektroniska signaturer förutsätter kvalificerade certifikat, så kallade hårda 
certifikat, som lagras i ett chip på ett smartkort. 
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5.5 Arkiveringen 
 

Det signerade dokumentet måste kunna lagras, det måste gå att fastställa att certifikatet gäller 
då dokumentet tas emot och att certifikatutfärdarens certifikat är giltigt. Det måste även gå att 
aktivera dokumentet och verifiera informationen under dokumentets livstid. Arkiveringstiden 
för dokument ska vara minst tio år och arkiverat material ska kunna hämtas och vara läsbart 
under hela lagringen. 
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6 ANALYS 
6.1 Samordningen 
 

Idag finns det ett par hundra myndigheter som visserligen lyder under regeringen men som 
själva ansvarar för sin utveckling av verksamheten och fritt kan välja när och hur de ska 
samverka med andra myndigheter. För att upprätthålla en hög nivå på informationssäkerhet 
måste myndigheterna samverka och skapa en gemensam grund för bedömning av 
säkerhetsnivåer, för e-tjänster. Det är viktigt att samma krav på säkerhet ska gälla för samma 
typ av tjänst hos samtliga myndigheter, så att rutiner för ärendehantering blir gemensamma 
och säkra. Genom de riktlinjer som finns får myndigheter, som vill införa e-tjänster, 
vägledning i bedömningen av säkerhetsnivåer.  
 
Ska samverkan kring en gemensam infrastruktur för ärendehantering, på Internet, tvingas 
fram eller ska detta ske på frivillig basis? Fördelarna med en gemensam infrastruktur för 
ärendehantering, på Internet, är så stora att det borde ligga i samtliga myndigheters eget 
intresse att medverka till utvecklingen. Dessutom har regeringen uttryckt ett önskemål om att 
alla myndigheter ska använda elektroniska metoder i sin kommunikation med andra 
myndigheter, företag och medborgare. För att ambitionen att ge medborgare och företag bättre 
service och förenklad handläggning, ska kunna förverkligas vill det till att alla större 
myndigheter deltar i utvecklingen. Genom samverkan kan förbättrad service ges till de 
medborgare och företag som har tillgång till Internet.  
 

6.2 Tekniken 
 

PKI, som myndigheterna har valt som teknisk lösning, är flexibel och innehåller 
säkerhetsfunktioner, för elektronisk identifiering, signering och kryptering, som är likformiga, 
vilket gör att myndigheterna kan införa PKI i liten skala för att successivt bygga på konceptet. 
Visserligen är tekniken flexibel men genom RSVs försöksverksamhet har svårigheterna med 
de tekniska lösningarna blivit mer uppenbara.  
 
Det har visat sig att det krävs stor kompetens för att välja komponenter och produkter som är 
kompatibla med de befintliga systemdelarna och som kan användas för myndigheternas        
e-tjänster. Denna kompetens finns hos de större myndigheterna, men frågan är om både 
drivkraft och kompetens finns i tillräckligt stor utsträckning hos de mindre myndigheterna.  
Försöksverksamheten ger också myndigheterna både underlag för utvärdering och erfarenhet 
som kan användas för en fortsatt utbyggnad av deras e-tjänster 
 
Anledningarna till att myndigheterna har valt just PKI som teknisk lösning är att lagen 
(2000:832) inte ger några andra alternativ för kvalificerade elektroniska signaturer och att det 
är den teknik som för närvarande anses som säkrast.  
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6.3 Upphandlingen 
 

RSV är den myndighet som sedan länge har en omfattande kompetens kring registerhållning 
och som handhar folkbokföringen. Det är också den myndighet som är längst framme när det 
gäller elektronisk kommunikation och har på så sätt den kompetens kring IT som krävs för att 
handha certifikattjänster. Trots det har myndigheterna valt att upphandla certifikat med 
tillhörande tjänster. Då administrationen av certifikat inte bara innebär att utfärda certifikat 
utan också att tillhandahålla tjänster för revokering, spärrlistor och tillhörande support, 
bedömer myndigheterna att hanteringen är både för komplicerad och resurskrävande för att de 
själva ska fungera som certifikatutfärdare. 
 

6.4 Säkerhetsnivåerna 
 

Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska underlätta användningen av 
elektroniska signaturer. Då RSVs försöksverksamhet idag endast har lösningar med medelhög 
säkerhetsnivå, som bygger på mjuka certifikat och ger avancerade elektroniska signaturer, är 
det frågan om inte lagen snarare stjälper än underlättar användningen. Myndigheterna 
eftersträvar en hög nivå för sina e-tjänster och för detta behövs hårda certifikat, vilket också 
skulle ge en lösning som är hållbar och långsiktig. För att kunna tillhandahålla en hög nivå på 
säkerheten måste det till hårda certifikat och då behövs kortläsare.   
 

6.5 Arkiveringen 
 

Riksarkivet har fått till uppgift att framförallt utreda den arkiveringen av elektroniska 
dokument och signaturer. Utredningen behövs därför att det efter 10 år fortfarande måste vara 
möjligt att ta fram och läsa arkiverade dokument. 
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7 SLUTSATS/ DISKUSSION 
 

7.1 Reflektion över vårt eget arbete 
 

De intervjuer vi har gjort är med ansvariga för IT- infrastrukturen och försöksverksamheten 
med e-tjänster, dvs. myndighetsrepresentanter. Dessa talar visserligen i egen sak, men är 
onekligen de personer som har den största kunskapen då det gäller myndigheternas avsikter 
med digitala signaturer. Vi har under intervjuerna och arbetets fortskridande inte haft någon 
anledning att betvivla riktigheten i svaren och anser att resultatet inte påverkats nämnvärt av 
att det är myndighetsrepresentanter vi valt att intervjua. Vi har inte heller funnit några 
motsägelser i de fakta vi fått fram genom våra intervjuer och de faktakunskaper vi hämtat från 
litteratur inom området.  
 
Vår fallstudie däremot kanske skulle ha kompletterats med företagsbesök för att undersöka att 
den implementerade e-tjänsten i verkligheten fungerar på samma sätt som RSVs demoversion 
och på så sätt få större kunskap om hur användningen av certifikat och nycklar går till. Detta 
försökte vi genom att ringa runt till flera företag. Då inget av företagen ens kände till 
e-tjänsten, eSKD, bedömde vi att en undersökning genom företagsbesök inte skulle gå att 
genomföra inom tidsramen för vår uppsats. 
 
Då det gäller avgränsningarna i vår uppsats bestämde vi tidigt att avgränsa de juridiska och 
ekonomiska aspekterna, eftersom dessa områden är gigantiska och inte i vårt tycke 
datavetenskapliga. Under arbetets gång visade det sig dock vara svårt att helt och hållet bortse 
från de juridiska aspekterna, då dessa var av stor betydelse för myndigheternas val av teknik 
och förmåga att ersätta traditionella namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska 
signaturer. Vi beslöt därmed att ta upp de juridiska problem som var relevanta för vår uppsats 
och som skulle kunna påverka resultatet. 
 
Under arbetets gång uppstod många och intressant frågor, men då tiden för uppsatsen är 
begränsad fick dessa bli underlag för våra förslag till vidare forskning inom områdena digitala 
och elektroniska signaturer, vilka redovisas under rubriken Förslag till vidare forskning.  
 

7.2 Slutsats och diskussion 
 

Vid våra intervjuer har det framkommit att myndigheternas behov av att kunna ersätta 
traditionella namnunderskrifter är stort. Behovet är stort därför att myndigheterna behöver 
kunna utveckla sina e-tjänster, effektivisera den egna verksamheten och ge medborgare och 
företag bättre service. De förväntade resultaten skulle då bli att tilliten till myndigheterna 
behålls och göra att medborgarna använder deras e-tjänster. Genom att regeringen framhållit 
att myndigheterna ska vara ett föredöme i användning av informationsteknik och övergå till 
elektronisk kommunikation, har behovet också blivit akut. 
 
För att myndigheterna ska kunna tillhandahålla säkra e-tjänster via Internet, där den 
traditionella namnunderskriften kan ersättas med en kvalificerad elektronisk signatur, behöver 
de information om sambandet mellan signaturen och undertecknaren, med andra ord kunna 
fastställa medborgarens identitet. 
 

36 



Blekinge Tekniska Högskola 
Digitala signaturer – ett verktyg för säkerhet? 

 
Genom vår fallstudie har vi dragit följande slutsatser:  
 

• Genom att förse medborgare och företag med en elektronisk identitetshandling, 
medborgarcertifikat, kan myndigheterna identifiera medborgaren. 

• Genom att förse sina anställda  med tjänstecertifikat kan myndigheterna identifiera 
sig själva. 

• Både myndigheternas och medborgarnas identiteterna kan verifieras genom ett 
elektroniskt intyg, certifikat, från en betrodd tredje part, certifikatutfärdare. 

• Myndigheterna kan ersätta de traditionella namnunderskrifterna med 
elektroniska signaturer. 

• Medborgaren kan signera dokument genom att använda certifikat med tillhörande 
nycklar, vilket innehåller uppgifter om vem innehavaren av den elektroniska 
signaturen är. 

• Myndigheterna kan med den elektroniska signaturen säkerställa att elektronisk 
överförd information inte har förändrats och att sänd information blir oavvislig, inte 
senare kan förnekas. 

• Genom asymmetrisk kryptering kan myndigheterna skicka och ta emot känsliga 
uppgifter som obehöriga inte ska få ta del av. 

• Certifikatutfärdaren kan genom begäran från myndigheterna, medborgarna eller 
Registration Authority revokera, återkalla, certifikat. 

 
Public Key Infrastructure, PKI, binder på ett säkert sätt samman den publika nyckeln med 
uppgifter som unikt identifierar innehavaren av den privata nyckeln och används för att 
säkerställa identiteter och signaturer. Genom PKI  kan också dokument, som överförs via 
Internet, krypteras så att de skyddas från insyn. 
 
Vi konstaterar därmed att myndigheterna, i och med att PKI införs, har både teknik och 
metoder för att nå en hög säkerhetsnivå och på ett säkert sätt kunna identifiera, signera och 
kryptera elektroniska dokument som överförs via Internet.  
 
Även om förutsättningarna finns för att nå en hög säkerhetsnivå med kvalificerade 
elektroniska signaturer som följd, kan myndigheterna idag bara tillhandahålla en medelhög 
säkerhetsnivå vilket endast ger avancerade elektroniska signaturer. Visserligen anser 
myndigheterna att en medelhög säkerhetsnivå räcker för många av deras e-tjänster men för att 
e-tjänster som innehåller dokument som anses som mycket känsliga ska kunna användas 
krävs en hög säkerhetsnivå. För att myndigheterna överhuvudtaget ska kunna nå en hög 
säkerhetsnivå behövs hårda certifikat vilket i sin tur kräver kortläsare.  
 
När kortläsare blir allt vanligare och mer eller mindre standard i hemdatorer, borde 
myndigheterna kunna ersätta traditionella namnunderskrifter med kvalificerade elektroniska 
signaturer. Men hur lång tid tar det? Hur kan myndigheterna införa e-tjänster när de inte ens 
vet hur stor marknaden är eller om det överhuvudtaget finns någon? I våra intervjuer anade vi 
en viss osäkerhet hos myndigheterna vad gäller marknaden för e-tjänster, vilken efterfrågan 
som verkligen finns hos medborgare och företag, samt vilket besvär och vilka kostnader 
medborgarna och företagen är beredda att betala för att kunna använda myndigheternas  
e-tjänster.  Vi drar utifrån detta slutsatsen att marknaden är osäker. 
 

37 



Blekinge Tekniska Högskola 
Digitala signaturer – ett verktyg för säkerhet? 

 
RSVs försöksverksamhet med elektronisk skattedeklaration för företag ska visa vägen och 
utvärderingen vara underlag för andra myndigheters implementering av e-tjänster. 
Försöksverksamheten har pågått sedan mars 2001 och har plats för 15000 företag, men för 
närvarande är det endast 8000 som nyttjar denna tjänst. Är deltagarkriterierna för snäva, har 
myndigheterna inte lyckats sälja in sitt koncept eller har försöksverksamheten pågått för kort 
tid för att företagen ska känna till den? Vid våra intervjuer framkom det att myndigheterna har 
planer på att marknadsföra sina e-tjänster via TV. Är detta ett tecken på att myndigheterna 
själva anser att deltagandet är för lågt?  
 
E-tjänsternas vara eller icke vara handlar om i vilken omfattning certifikaten kan spridas. Här 
kommer vi åter igen in på osäkerheten kring marknaden för e-tjänster. Medborgare och 
företag verkar inte vara beredda på att skaffa certifikat så länge det inte finns fler e-tjänster att 
använda. Myndigheterna i sin tur är troligtvis inte redo att utveckla fler e-tjänster så länge 
medborgare och företag inte har certifikat. Vi anser därför att det i slutändan blir en fråga om 
vem som ska stå för kostnaderna. 
 
När det gäller certifikat har det visat sig att RSV har den kompetens kring IT som behövs för 
att fungera som CA ändå har de valt att upphandla CA funktionen. Slutsatsen vi drar är att det 
är resursbesparande och i längden mer ekonomiskt lönsamt att överlåta CA funktionen till 
externa företag som dessutom redan är etablerade på marknaden och har erfarenhet inom 
området. 
 
Myndigheternas ambitioner med e-tjänsterna är bland annat att tillfredställa medborgarnas 
och företagens krav på tillgänglighet och bättre service. Vid införandet av e-tjänster ökar 
säkerligen tillgängligheten och servicen blir bättre för de med tillgång till Internet. Men hur 
får de utan tillgång till Internet del av dessa förbättringar? Slutsatsen blir därför att 
myndigheternas förbättrade service och ökade tillgänglighet till största del gagnar de 
medborgare och företag som har tillgång till Internet. 
 
Då utvecklingen på sikt kommer att leda till ökad användning av elektronisk identifiering som 
bygger på en säkerhetsnivå som motsvarar hög nivå, kommer e-tjänster som ställer mycket 
höga krav på säkerhet och som kräver kvalificerade elektroniska signaturer, att kunna  
tillhandahållas.  
 
Statliga myndigheters förmåga att ersätta traditionella namnunderskrifter med kvalificerade 
elektroniska signaturer är beroende av säkerhet och förmågan att skapa tillit. Förmågan att 
sprida certifikat är beroende av den tillit som medborgare och företag har till myndigheternas 
e-tjänster. 
 
Ur medborgarnas perspektiv är det självklart att tillgången till god och tillgänglig 
myndighetsservice ska finnas, för att kontakten med myndigheterna ska bli så enkel som 
möjlig. Alla medborgare, inte bara de med tillgång till Internet, ska bara behöva vända sig till 
en myndighet för att få sitt ärende behandlat. Med andra ord en e-tjänst där det både går att 
identifiera sig, signera och lämna känsliga uppgifter på ett säkert sätt.  
 
Slutligen konstaterar vi att myndigheterna har satt säkerhetslås på sina e-tjänster, vad som nu 
återstår verkar vara att dela ut nycklarna 
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7.3 Hypotesprövning 
 

I vår hypotes har vi gjort följande antagande: 
 
Om kraven på säker elektronisk identifiering och överföring uppfylls så kan statliga 
myndigheter ersätta traditionella namnunderskrifter, för sina e-tjänster, med kvalificerade 
elektroniska signaturer. 
 
Ett av våra syften med att studera RSVs försöksverksamhet var att antingen verifiera eller 
falsifiera vår hypotes. Försöksverksamheten visade att myndigheterna har kompetens, teknik 
och metoder för att ersätta den traditionella namnunderskriften med en kvalificerade 
elektronisk signatur. Trots att alla ingredienser finns för att uppfylla kraven på säker 
elektronisk identifiering och överföring så kan myndigheterna, för sina e-tjänster, för 
närvarande inte ersätta den traditionella namnunderskriften med en kvalificerad elektronisk 
signatur. Därmed kan vi falsifiera vår hypotes.  
 
Så länge myndigheterna endast tillhandahåller mjuka certifikat och nycklar, kan de inte ersätta 
den traditionella namnunderskriften med en kvalificerad elektronisk signatur. Anledningen är 
att den kvalificerade elektroniska signaturen kräver ett kvalificerat certifikat, hårt certifikat. 
När myndigheterna däremot går över till hårda certifikat kan de ersätta den traditionella 
namnunderskriften med en kvalificerad elektronisk signatur. 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 

Efter att ha avslutat vår undersökning och färdigställt vår uppsats finns det många nya frågor 
att besvara. Statliga myndigheters förmåga att ersätta traditionella namnunderskrifter med 
kvalificerade elektroniska signaturer är beroende av teknik, säkerhet och förmågan att skapa 
tillit till sina e-tjänster. Möjligheten att sprida certifikat blir därför beroende av den tillit som 
medborgare och företag har till myndigheternas e-tjänster. En fortsättning av vårt arbete 
skulle kunna vara en undersökning som kartlägger hur myndigheterna lyckats realisera sina  
e-tjänster som kräver kvalificerade elektroniska signaturer och sprida kvalificerade certifikat. 
  
Vidare kan det vara intressant att undersöka hur ärendemappar, som är väldigt omfattande 
med bilagor och bifogade dokument, ska signeras. Ska varje enskilt dokument ha en egen 
signatur eller finns det någon signatur som kan omfatta hela akten? Hur ska signeringen gå till 
då flera dokumenten, som skrivits av olika handläggare, ska sättas samman till en akt?  
 
I undersökningsarbetet fann vi att ett av de stora problemen med digitalt signerade dokument 
var hur arkiveringen av dessa ska gå till. Följande frågeställningar borde därmed vara av 
intresse för vidare forskning. Hur ska myndigheterna arkivera dokument, för att de efter en 
längre tid ska kunna tas fram i läsbart skick, verifiera signaturen och därigenom kunna 
kontrollera att dokumentet är äkta?  
 
Med ovanstående förslag hoppas vi inspirera andra till vidare forskning inom områdena 
digitala och elektroniska signaturer.   
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9 BILAGOR 
 

Bilaga 1, Ordlista  
 

Aktiveringsdata Lösenord som används för att göra en privat nyckel tillgänglig för 
användning. 
 
Avancerad elektronisk signatur Detta är en elektronisk signatur som uteslutande är knuten till 
undertecknaren och som gör det möjligt att identifiera denne. Signaturen ska också vara 
skapad genom hjälpmedel som endast undertecknaren har tillgång till och vara bunden till 
andra elektroniska data så att förvanskningar kan upptäckas.  
 
Certifikat/ Elektronisk Identitetshandling/ eID Ett intyg i elektronisk form som, 
certifikatutfärdaren, binder ihop en publik nyckel med en specifik innehavare och identifierar 
vem denne är. Intyget signeras av certifikatutfärdaren. 
 
Certifikatinnehavare Medborgare, företag eller anställd som certifikatet har utfärdats för. 
 
Certifikatutfärdare/ Certification Authority/ CA  Den som utfärdar certifikatet. I det här fallet 
certifikatutfärdare som uppfyller kraven i riktlinjerna. 
 
Elektronisk signatur Data, i elektronisk form, som är knuten till annan elektroniska data och 
som används för att säkerställa att innehållet kommer från avsändaren och att det inte har 
förvanskats. 
 
eSKD Elektronisk skattedeklaration. 
 
Klientprogramvara  Med klientprogramvara menar myndigheten den programvara som 
förutsätts i medborgarens PC för att kunna nyttja sitt certifikat. 
 
Kvalificerad elektronisk signatur En avancerad elektronisk signatur som enligt lagen 
(2000:832) är byggd på ett kvalificerat certifikat och skapad av en säker anordning för 
signaturframställning.  
 
Logg En sekventiell och obruten lista över händelser i ett system eller en process. En typisk 
logg innehåller loggposter för enskilda händelser vilka var och en innehåller information om 
händelsen, vem som startade den, när den inträffade, vad den resulterade i etc. 
 
Medborgare Med medborgare avses fysiska personer som i egenskap av privatperson, 
oberoende av om de är svenska medborgare, kommunicerar elektroniskt med myndigheterna. 
 
Osäkra nät Internet t.ex. 
 
PIN- kod Personal Indentification Number Ett lösenord som oftast består av enbart siffror 
 
PKI- system System där privata och publika nycklar används för att kryptera respektive 
dekryptera.  
 
Privat nyckel Den del av ett nyckelpar som är hemlig och används för kryptering, då olika 
nycklar används för att kryptera respektive dekryptera i ett PKI- system.  
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Publik nyckel Den del av ett nyckelpar som är publik och används för kryptering då olika 
nycklar används för att kryptera respektive dekryptera i ett PKI- system 
 
Revokering Återkallande 
 
RSA Rivest, Shamir och Adleman Krypteringsalgoritm som bygger på två mycket stora 
primtal 
 
SHA Secure Hash Algorithm En algoritm för kryptering som utvecklats av National Institute 
of  Standards and Technology (NIST) och National Security Agency (NSA) 
 
Sigillstamp Stämpel med ingraverat sigill  
 
Signaturverifieringsdata data, såsom koder eller öppna krypteringsnycklar, som används för 
att verifiera en elektronisk signatur, 
 
Skarabén Gammalegyptisk djuravbildning som användes som sigill  
 
Styrinformation eller styrkoder Koder som används vid datakommunikation för att markera 
speciella funktioner, t.ex. när ett datablock är slut  
 
Säker anordning för signaturframställning anordning för signaturframställning som på ett 
tillfredsställande sätt kan skyddas av den behörige undertecknaren, så att andra inte kan 
komma åt eller använda den 
. 
X.509 En standard för certifikat, signerat dokument som används för tillgängliggörande av en 
publik nyckel och data kring nyckeln, t.ex. personnamn, organisationstillhörighet och andra 
data. 
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