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1 Inled
dning och
h syfte
Underskriftsstjänsten är en
e del av infrrastrukturen för Svensk e-legitimation
e
n som stöd föör att ge användare av offfentliga e-tjä
änster en mö
öjlighet att sk
kriva under e
elektroniska handlingar.
h
Denna
D
unders
rskriftstjänst tillhandahålls
t
s
av ett antal leverantörerr i enlighet med gemensa
amma specifikationer som
m har till syftee att skapa enhetliga
e
och
h
kompatibla tjänster för offentlig
o
förva
altning.
Detta dokum
ment specificcerar värden för paramet rar som påve
erkar unders
skriftstjänstenns funktion och
o som i enlighet med gälllande funktio
onella krav skall
s
vara kon
nfigureringsb
bara och förä
änderliga öveer tid.
Värden för ffunktionella parametrar
p
som
s
definiera
as i detta dok
kument förva
altas och besstäms av Elegitimationsnämnden i en löpande förvaltningsp
f
process.

1.1 Avgrränsningarr
Detta dokum
ment specificcerar endast funktionella parametrar. Med funktionella parameetrar avses parametrar
p
so
om
styr hur und
derskriftstjänssten fungera
ar och som e nligt uppställda krav på underskriftstj
u
änsten har definierats
d
med
krav på att kkunna vara konfigurering
k
gsbara.
Detta innefa
attar inte icke
e-funktionella
a aspekter avv underskriftstjänsten som säkerhetsskrav och kra
av på tillgänglighet mm.
Detta dokum
ment utgör så
åledes inte en
e komplett kkravspecifika
ation för tjäns
sterna.

1.2 Definitioner
För detta do
okument gäller tillämpliga
a definitionerr som anges i Regelverke
et för Svenskk e-legitimation.
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2 Policcyparame
etrar
Följande po
olicy paramettrar specifice
eras i detta d okument:
Kategori
Datalagring
g
Algoritmer

Tillitsnivå

Certifikatpo
olicy

Underskrifttsbegäran

Policy Paramet rar
• Vilka
V
data få
år lagras som
m underlag fö
ör att kunna sspärra underrskriftscertifikkat
• Vilken
V
använ
ndarrelaterad
d information
n får lagras aav underskrifttstjänsten.
• Standardalg oritm för und
derskrift om ingen anges i sign request
algoritmer som
m får accepteras om de bbegärs i en sign
s
request..
• Godkända a
• Standard tilliitsnivå som skall
s
begäras
s vid legitimeering för unde
erskrift om
inget anges i sign reques
st
nivå som får användas viid legitimerinng för unders
skrift.
• Lägsta tillitsn
• Eventuella g
godkända avv
vikelser från certifikatpoliicyn TS 1014
456 för kvalifficerade certiffikat som utfä
ärdas av und
derskriftstjänssten.
godkända avv
vikelser från certifikatpoliicyn TS 1020
042 för icke• Eventuella g
kvalificerade
e certifikat so
om utfärdas av
a underskrifftstjänsten.
• Maximal giltiighetstid som
m en sign req
quest får ha aangivet för att accepterass
av underskriiftstjänsten.
n request och
h
• Maximal tidssavvikelse mellan angiven tid för undeerskrift i sign
aktuell tidpun
nkt för hante
eringen av up
ppdraget (gä ller särskilt data
d
för unde
erskrift i samba
and med PD
DF signatur).

2.1 Dataalagring
Detta avsnittt behandlar parametrar rörande
r
lagriing av data i underskriftstjänst.

2.1.1

Laggring av inforrmation till stöd
s
för spärrrning av cerrtifikat

Bakgrund:
Und
derskriftstjän
nster behöver lagra viss in
nformation om
o utfärdade certifikat förr att kunna spärra utfärda
ade
certtifikat vid beh
hov. Många existerande
e
p
programvaro
or som använ
nds för att skkapa spärrlistor kräver tillgån
ng till de certifikat som sk
kall spärras fö
ör att kunna spärra dem.
Policy:
Und
derskriftstjän
nster får lagra
a samtliga uttfärdade certtifikat tillsamm
mans med syystemloggar som inte inn
nehålller personrelaterad inform
mation.
Förr spärrade ce
ertifikat och certifikat
c
unde
er spärrning får nödvändig informatioon om omständigheter runt
spä
ärrning lagrass som stöd fö
ör framtida tvvister och utrredningar.

2.1.2

Laggring av anväändarrelatera
ad informatiion

Bakgrund:
Gru
undprincipen vad gäller la
agring av perrsonrelaterad
d information
n i underskriftftstjänsten ärr att detta ska
all
ske
e i så liten utssträckning so
om möjligt. U
Underskriftstjä
änstens protokoll är utforrmat så att all relevant inform
mation om va
arje underskrrift överförs ttill e-tjänsten som begär underskrift.
Policy:
Lag
gring av perssonrelaterad information sskall begräns
sas till lagring av certifikaat enligt 2.1.1
1 samt inform
matio
on relaterat till signeringsuppdrag som
m är felaktiga
a eller kan misstänkas vaara resultatett av en attackk
mott underskriftsstjänsten elle
er begärande
e e-tjänst.
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Om
m incidenten är
ä föremål fö
ör polisutredn
ning får inform
mationen lag
gras så längee som krävs för att stödja
a
utre
edningen och
h eventuell efterföljande p
process i domstol. I anna
at fall får infoormationen i sin
s helhet en
ndast lagras i tre (3)
( månader, varefter den
n måste rade
eras eller avp
personifierass så att alla användarrelatterad information raderas.
Gen
nerellt undan
ntag för ovan
nstående pol icy är information som måste
m
sparas i enlighet me
ed svensk la
ag
sam
mt information som måste
e sparas för a
att kunna up
ppfylla ställda
a säkerhetskrrav i enlighet med regelvverket för Svensk e-legitimation
e
n.

2.2 Algo
oritmer
Underskriftsstjänsten tillä
ämpar en signeringsalgorritm vid unde
erskrift som i sin tur beståår av en hash
h-algoritm occh
en publik-nyyckel-algoritm
m. E-tjänst so
om begär un
nderskrift kan
n begära att underskrift sskall ske med
d specifik algoritm. E-tjänssten kan därm
med välja en
n specifik kom
mbination av
v hash-algorittm och publikk-nyckel-algo
oritm men ka
an
inte specificcera nyckellä
ängd för publik-nyckel-alg
goritmen. Nyc
ckellängd må
åste därför aalltid väljas i enlighet
e
med
d
gällande po
olicyer nedan
n.

2.2.1

Standardalgorittmer för und
derskrift

Bakgrund:
Då en e-tjänst in
nte specificerar val av alg
goritm så ska
all underskrifftstjänsten väälja att använ
nda konfigurrerad standardalg
gorim.
Policy:
Följjande signeringsalgoritm tillämpas vid
d skapande av
a användarres underskriift om inget annat
a
anges i
sign
neringsuppdrragets sign request.
r
SHA-25
Hash allgoritm:
56
Publik nyckel
n
algorittm: RSA m ed 2048 bita
ars nyckel

2.2.2

God
dkända signe
eringsalgorittmer

Bakgrund:
Om
m e-tjänst som
m begär unde
erskrift begä r specifik sig
gneringsalgoritm i undersskriftsuppdrag
get så måste
e
beg
gärd signeringsalgoritm överensstämm
ö
ma med ett antal
a
godkän
nda algoritmeer:
Policy:
Följjande algoritmer är godkä
ända för att sskapa använ
ndares underrskrifter samtt vid signerin
ng av sign reque
est och sign response:
r
Hassh algoritmerr:
• SHA-25
56
Pub
blik nyckel algoritmer:
ed 2048 bitars nyckel
• RSA me
• ECDSA
A där nyckel hämtas
h
från NIST kurvan
n P-256
Unde
erskriftstjänstten skall kunna hantera ssign requests
s som signerrats med sam
mtliga algoritmer ovan. Siigneringsalgoritm fö
ör sign respo
onse skall all tid vara sam
mma som anv
vändes för attt signera tillh
hörande sign
n
est.
reque
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2.3 Tillittsnivå
Samtliga tillitsnivåer som
m anges i de
etta avsnitt avvser de tillitsnivåer som definieras
d
i tilllitsramverke
et som ingår i
regelverket för infrastrukkturen för Sv
vensk e-legitiimation. E-tjä
änster kan ge
enom protokkoll för begärran av under-skrift begära
a en lägsta tillåten nivå fö
ör legitimerin
ng av använd
dare i samba
and med beg ärd underskrift.

2.3.1

Standard tillitsn
nivå vid legittimering vid underskrift

Bakgrund:
Då en e-tjänst in
nte specificerar val av till itsnivå så sk
kall underskriftstjänsten vvälja att anvä
ända konfigurrerad lägsta tillitsn
nivå.
Policy:
Leg
gitimering av användare i samband m
med underskrrift ska ske med
m lägst tillittsnivå 3 om inget
i
annat
ang
ges i begäran
n om underskrift från e-tjä
änsten.

2.3.2

Läggsta acceptab
bla tillitsnivå
å vid underskkrift

Bakgrund:
Om
m e-tjänst som
m begär unde
erskrift begä r specifik läg
gsta acceptabla tillitsnivå i underskrifttsuppdraget så
s
måsste denna tilllitsnivå även uppfylla en konfigurerad
d lägsta acce
eptabla tillitniivå i undersk
kriftstjänsten..
Policy:
Om
m underskriftsscertifikatet utfärdas
u
som
m ett kvalificerat certifikat så måste annvändaren leg
gitimerats med
lägsst tillitsnivå 3.
3
Om
m underskriftsscertifikatet utfärdas
u
som
m icke kvalific
cerat certifika
at så får legitiimering ske som
s
lägst me
ed
tillitssnivå 2 unde
er förutsättnin
ng att detta i nte strider mot
m den certiffikatpolicy soom deklareras i underskriiftscertifikatets certifikatpolicy extensiion.

2.4 Certtifikatpolicy
Underskriftsscertifikat inn
nefattar en ex
xtension (Ce
ertificate polic
cies extensio
on) som skalll innehålla en identifierarre
av en certifikatpolicy. De
enna certifika
atpolicy har ssom syfte attt hjälpa förlita
ande part attt bedöma certifikatets trovärdighet occh lämplighe
et för olika tillämpningar.

2.4.1

God
dkända avvikkelser för kvvalificerade ccertifikat

Bakgrund:
Gru
undkravet på certifikatpolicy för kvalifiicerade certiffikat är att de
essa skall upppfylla kraven
n från standa
arden
n ETSI TS 10
01 456 (http:///webapp.etssi.org/workprrogram/Repo
ort_WorkItem
m.asp?WKI_ID=26294)
Policy:
Inga
a avvikelser från kraven ETSI TS 101
1 456 är godkända.

2.4.2

God
dkända avvikkelser för ick
ke kvalificeraade certifika
at

Bakgrund:
Gru
undkravet på certifikatpolicy för icke kkvalificerade certifikat är att
a dessa skaall uppfylla kraven från
stan
ndarden TS 102 042 från
n ETSI
(http://webapp.e
etsi.org/work
kprogram/Re port_WorkIte
em.asp?WKI_ID=41327) enligt profile
en NCP (Norrmallized Certificate Policy).
Policy:
T 102 042 ((NCP) är god
dkända.
Inga avvikelser från kraven i TS
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2.5 Underskriftsbe
egäran
Detta avsnittt behandlar parametrar rörande
r
unde
erskriftsbegä
äran från e-tjänst genom en sign requ
uest.

2.5.1

Maximal giltigh
hetstid för siggn request

Bakgrund:
Und
derskriftsbeg
gäran i form av
a en sign re
equest innehåller ett SAM
ML element <
<conditions> som bl.a. in-neh
håller uppgift om det tidsffönser (giltigh
hetstid) inom
m vilket underrskriftsbegärran skall anse
es vara giltig
g
enliigt begärande e-tjänst. Underskriftstjä
änsten skall kontrollera att
a en undersskriftsbegäran
n behandlas
und
der sin giltigh
hetstid men även
ä
att angi ven giltighetstid är inom giltiga ramarr. Giltighetstiden styr hur
läng
ge som unde
erskriftstjänstten behöver spara underrskriftsbegära
an för att säkkerställa att samma
s
unde
erskriiftsbegäran in
nte behandla
as flera gång
ger.
Styrande faktore
er för hur gilttighetstid börr begränsas är dels att hå
ålla tiden korrt så att unde
erskriftstjänssten
beh
höver hålla re
eda på så få aktiva underrskriftsuppdrrag som möjligt, men änddå så lång att användaren
n
hinn
ner genomfö
öra legitimerin
ng och eventtuella slutgilttiga kontrolle
er innan legitiimering för underskrift
u
fulllbord
das.
Policy:
En sign requestt får ha en maximal giltigh
hetstid på 10
0 minuter.

2.5.2

Maximal tidsavvvikelse för angiven
a
tidpuunkt för und
derskrift

Bakgrund:
I visssa underlag
g för undersk
krift som ingå
år i elementet <dss:InputD
Documents>
> i en sign req
quest, bl.a. i
und
derlag för und
derskrift av PDF,
P
kan dett ingå en tids
sangivelse för när unders kriften skapa
ades. Denna
tidp
punkt signera
as i underskriftsprocesse n och skall därför
d
kontrolleras så att dden inte avviker från verkklig
tidp
punkt för underskrift utöve
er en maxima
al godkänd tidsavvikelse
t
.
Hän
nsyn bör här tas till den tid hela unde rskriftsproce
essen kan ta, inklusive tidd för använda
arens legitim
mering
gsprocess.
Policy:
Upp
pgift om tidpu
unkt för unde
erskrift som iingår i underrlag för underskrift i sign rrequest får ha
h en maxima
al
avvvikelse på 15
5 minuter från
n verklig tidp unkt för skap
pande av und
derskrift.
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