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E-legitim
mationsnäm
mnden arbettar med att iinföra en ny
y infrastrukttur för elekttronisk legittimering
i Sverigge som byggger på federerad teknikk enligt SAM
ML standard
den. En av dde många
fördelarrna med en sådan infrasstruktur är aatt användarre autentiseras i e-tjänsster med ett
identitettsintyg (SA
AML authenttication asseertion, d.v.ss. en SAML
L assertion m
med authenttication
och attriibute statem
ments) enlig
gt en gemenssam standarrd oberoend
de av vilkenn teknik som
m
användss i användarrens e-legitiimation. Deetta gör det möjligt
m
att använda
a
olikka typer av elegitimaationer (ex. mobila lösn
ningar, smar
arta kort, kod
d dosor mm
m) så länge dde uppfyllerr ställda
säkerhetskrav.
Den nyaa infrastruktturen gör deet även möj ligt att anväända e-legittimationer ssom medgerr säker
autentissering, men där e-legitim
mationen innte längre behöver inneehålla en priivat nyckel och
tillhörannde certifikaat enligt x.5
509 standardden. Men deet innebär i sin tur att ee-legitimatio
onen
inte kann användas för
f att skapaa underskriffter på en haandling.
Underskkriftstjänsteen har som syfte
s
att möj
öjliggöra und
derskrift ino
om den nyaa infrastruktu
uren
med stööd av alla tyyper av e-leg
gitimationerr som erbjud
der tillräckllig grad av ssäkerhet.
Genom att införa en eller fleraa underskrift
ftstjänster so
om ansluts till
t e-tjänsteer som ingårr i
infrastruukturen, kann en e-tjänstt låta en anvvändare skrriva under en
n elektronissk handling med
stöd av underskriftstjänsten. Användarens
A
s elektroniska underskrrift samt anvvändarens
tillhörannde underskkriftscertifik
kat skapas aav underskriiftstjänsten efter det attt användaren
n
accepterrat att skrivva under gen
nom att legittimera sig mot
m undersk
kriftstjänstenn.

1.2

SYFTE
E

Syftet äär att tillhanddahålla en underskrifts
u
stjänst, en in
nfrastrukturkomponentt, som på ettt
standarddiserat sätt kan
k anropass av e-tjänstter som har behov av elektronisk uunderskrift av
a
elektronniska handliingar.

1.3

MÅL

Målet m
med underskkriftstjänsten
n är att den håller hög kvalitet,
k
att det är enkeelt att tillförra ny
funktionnalitet samt att den är kostnadseffe
k
ektiv att förrvalta. För dem
d som skaa använda
underskkriftstjänstenn är den enk
kel att integgrera emot.

1.4

FÖRV
VÄNTADE EFFEKTER
E
R

Att underskriftstjännsten använ
nds av alla ee-tjänster däär det finns behov
b
av unnderskrift. Det
D ger
en likfoormning av hur
h elektron
niskt undersskrivna hand
dlingar är uppbyggda
u
ooch ser ut.
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STYRA
ANDE FÖR
RUTSÄTTN
NINGAR

Följandde styrande förutsättnin
f
gar ligger tiill grund förr utformning av undersskriftstjänsten:
•

•
•

•

•

1.6

A
Att lösningaar framtagn
na med stöd av denna kravspecifik
k
ation skall vvara teknisk
kt,
ffunktionelltt och säkerh
hetsmässigt kompatiblaa till den graad att interooperabilitet kan
k
uuppnås melllan organisationer och myndighetter som tilläämpa tjänsteer från olikaa
lleverantörerr.
A
Att handlingar som und
dertecknas inte skall beehöva skick
kas till undeerskriftstjänsten.
A
Att underskkriftstjänsten
n används i sammanhaang där e-tjäänsten som bbegär underrskrift
ssäkerställerr att användaaren kunnatt granska occh samtyckaa till det som
m skall
uundertecknaas samt är in
nförstådd m
med konsekv
venserna av
v att skriva uunder med stöd
s
av
uunderskriftsstjänsten.
A
Att underskkriftstjänsten
n i så liten uutsträckning
g som möjliigt skall behhöva spara och
o
llogga inform
mation relatterat till utfö
förda undersskrifter, utan
n att sådan iinformation
n så
llångt som möjligt
m
skalll kunna signneras elektroniskt och överföras
ö
tilll den som begärt
b
uunderskrift..
A
Att underskkriftscertifik
kat utfärdas för varje un
nderskriftstiillfälle och vvid det tillffället har
aanvändarenn legitimeratt sig med enn giltig e-leg
gitimation för
f att styrka
ka sin identittet.

AVGR
RÄNSNING
GAR

Följandde ingår inte, eller speciificeras intee i denna kraavspecifikattion:
• T
Tjänster förr validering av elektronniska undersskrifter.
• E
Elektroniskka tjänster fö
ör att lämnaa in begäran
n om revokeering av undderskriftscerrtifikat.
I det fall deetta förekom
mmer förutsäätts detta vaara en manu
uell proceduur som utförrs av
llokal adminnistratör hoss underskrifftstjänsten, och
o då endaast i undantaagsfall.
• D
De delar avv den övergrripande undderskriftspro
ocessen som
m hanteras aav anslutna ee
ttjänster.
• Stödtjänsterr som använ
nds av e-tjännster för attt kunna begära underskkrift av
uunderskriftsstjänster.
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Underskkriftstjänsteen implemen
nteras som een webbtjän
nst genom vilken
v
använndare kan sk
kriva
under ellektroniska handlingar med stöd aav en Svensk
k e-legitimaation. Underrskriftstjänssten är i
detta sam
mmanhang en del av ett funktioneellt flöde som
m inbegripeer följande ffunktioner och
o
aktörer:
Använd
dare
E-tjänsst
Undersskriftstjänst
Stödtjäänst

Sign request,
undersk
kriftsbegärran samt
begäran
n om underrskrift
Sign response sam
mt
undersk
kriftssvar

Innehavaare av Svenssk e-legitim
mation som sskall kunna skriva
under en elektronisk
k handling.
En webbttjänst som användaren
a
besöker ochh där använ
ndaren
önskar unnderteckna en
e elektroniisk handlingg, ex undersskrift av
självdeklaaration i Sk
katteverkets e-tjänst.
Tjänst geenom vilken
n användaren kan skrivaa under den
n
elektronisska handlin
ngen.
En tjänst eller funktiioner som in
ngår i, eller anlitas av ee
tjänsten fför att underrstödja e-tjäänsten med ffunktioner som
s
krävs för att skriva under
u
med stöd av undeerskriftstjän
nsten
samt för aatt kunna ko
ontrollera underskrift
u
ppå elektroniska
handlingaar.
Ett elektrroniskt signeerat meddellande som sskickas från
n e-tjänst
som begäär underskriift, via anväändaren, till en
underskriiftstjänst.
Ett elektrroniskt signeerat meddellande som rreturneras frrån
underskriiftstjänsten, via använd
daren, till deen e-tjänst som
s
begärde uunderskrift, innehålland
de resultatinnformation för
begärd unnderskrift.
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Det grunndläggandee flödet vid underskrift
u
illustreras enligt
e
följan
nde bild.

Använddaren är i deet här fallet inloggad i een myndigh
hets e-tjänst och har nåttt den punktt där
användaaren behöveer skriva under en elekttronisk hand
dling, till ex
xempel en sj
självdeklaraation i
Skatteveerkets e-tjännst. Det aktu
uella flödett beskrivet nedan
n
förutssätter med aandra ord attt
användaaren redan har
h en giltig
g e-legitimattion som kaan användass för att legiitimera anväändaren
genom een specifik legitimering
gstjänst. Om
m så ej är faallet så kan användarenn inte logga in i etjänstenn och e-tjänssten kan då inte genom
mföra begäraan om underrskrift.
Använddaren skriveer då under den
d elektronniska handlingen genom
m följande fförfarande:
• E
E-tjänsten presenterar
p
den informaation (altern
nativt den handling)
h
soom användarren skall
sskriva undeer. Detta kan
n ske genom
m att e-tjänssten tillhand
dahåller funkktioner gen
nom
vvilka använndaren kan kontrollera
k
ssamtliga läm
mnade uppg
gifter. Anväändaren väljjer att
sskriva undeer handlingeen.
• E
E-tjänsten, eventuellt i samverkann med en stö
ödtjänst, skaapar och siggnerar en beegäran
oom underskkrift (sign reequest) enliggt protokolll som specifficeras i avssnitt 3.1 och
h överför
aanvändarenn till undersk
kriftstjänsteen med denn
na begäran bifogad
b
enliigt protokolll som
sspecificerass i avsnitt 3..1.
• U
Underskrifttstjänsten ko
ontrollerar iinkommen begäran
b
om
m underskrift
ft.
• U
Underskrifttstjänsten öv
verför använndaren till användarens
a
s legitimerinngstjänst (samma
llegitimeringgstjänst som
m användareen använde för att logga in till e-tjäänsten) för
llegitimeringg.
• A
Användarenn legitimeraar sig med sstöd av legittimeringstjäänsten genom
m sin ellegitimationn (Autentiseering).
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L
Legitimerinngstjänsten utfärdar
u
ett identitetsin
ntyg (SAML
L Identity A
Assertion) occh
rreturnerar användaren
a
till underskkriftstjänsten
n med identtitetsintygett bifogat.
U
Underskrifttstjänsten ko
ontrollerar aanvändarens identitet genom
g
identtitetsintygett.
U
Underskrifttstjänsten sk
kapar använndarens elek
ktroniska un
nderskrift saamt tillhöran
nde
uunderskriftsscertifikat.
U
Underskrifttstjänsten sk
kapar ett svaar på begäraan om underskrift (signn response) där all
rrelevant infformation om
m underskri
riften ingår enligt
e
protokoll som deefinieras i avsnitt
33.1 och öveerför använd
daren till e-ttjänsten med svaret biffogat enligt pprotokoll so
om
ddefinieras i avsnitt 3.1..
E
E-tjänsten, eventuellt med
m stöd avv lämplig stö
ödtjänst, tarr emot svareet från
uunderskriftsstjänsten occh använderr denna information förr att foga sam
mman en
uundertecknaad elektroniisk handlingg.
E
E-tjänsten bekräftar
b
un
nderskriftenn för använd
daren.
U
Underskrifttscertifikateets giltighet kan efter fu
ullbordad un
nderskrift koontrolleras mot
sspärrlista soom tillhandaahålls av unnderskriftstjänsten.

Vid förffarandet ovaan skapar un
nderskriftstj
tjänsten ett nyckelpar
n
för
fö användarren samt det
underskkriftscertifikkat som kan användas fför att verifiiera undersk
kriften. Ett nnytt nyckelp
par och
ett nytt certifikat skkapas vid vaarje underskkriftstillfällee. Eftersom underskriftt endast kan
n ske
med stööd av ett gilttigt identitettsintyg som
m i sin tur krräver en gilttig e-legitim
mation, så kaan
underskkrift inte skee med stöd av
a en spärraad e-legitim
mation eller med
m stöd avv en e-legitiimation
vars gilttighetstid lööpt ut. Spärrrning av e-l egitimation
n innebär attt denna inte längre kan
användaas vid underrskrift. Det finns därförr ytterst få skäl
s att spärrra ett underrskriftscertifikat då
underskkriftsnyckelnn inte sparaas och aldrigg kan komm
ma i orätta händer.
Tekniskka lösningarr och standaards för veriifiering av certifikat
c
krääver dock tiillgång till aktuell
a
spärrinfformation, även
ä
om listtan över späärrade certiffikat är tom. Vid varje ttillfälle en
underskkrift verifierras måste däärför undersskriftstjänsteen även kun
nna tillhanddahålla aktueell
spärrinfformation.

2.2

INGÅE
ENDE FUN
NKTIONER
R

Följandde funktioneer ingår i underskriftstjäänsten
Mottaggning och kontroll
k
av
undersk
kriftsbegärran
Kontrooll av data som
s
skall
underteecknas
Använd
dargränssn
nitt för
undersk
krift
Legitim
mering av användare
a
för
f
undersk
krift
Kontrooll av legitim
merad
använd
dares identiitet

Funnktion för attt ta emot och kontrolleera inkomm
mande
beggäran om un
nderskrift.
Funnktion för attt kontrollerra den data som skall
unddertecknas för
f att säkerrställa så lånngt som möjjligt att
denn är korrekt i förhålland
de till den uunderskrift som
s
skaapas.
Funnktion för in
nteraktion med
m använddaren via den
nnes
webbbläsare förr presentatio
on av vissa felmeddelanden.
Funnktion för attt överföra användare
a
ttill
legiitimeringstjjänst med beegäran om llegitimering
g.
Funnktion för attt kontrollerra användarrens identiteet efter
legiitimering i förhållande
f
till den beggäran om
undderskrift som
m mottagits.
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Certifik
katutfärdan
nde
Undersskrift
Undersskriftssvar
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n och
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Spärrning av
undersk
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Distribu
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Funnktion för generering
g
av privata unnderskriftsn
nycklar
Funnktion för utfärdande
u
av underskriiftscertifikatt i
sam
mband med underskrift.
Funnktion för attt skapa elektronisk unnderskrift i
enliighet med begäran
b
om underskriftt.
Funnktion för attt skapa und
derskriftssvvar (sign resp
ponse)
sam
mt att överfö
öra användaaren med deetta svar till den etjännst som beg
gärt underskrift.
Dattabasfunktio
oner för lagring av infoormation rellaterat
till pågående och
o behandlade underskkriftsuppdraag.
Funnktion och tillhörande
t
behörighets
b
sregister öveer etjännster som ärr behöriga att
a skicka beegäran om
undderskrift.
Funnktion för attt kunna späärra underskkriftscertifik
kat
Funnktion för distribution
d
av
a spärrinfoormation förr
utfäärdade undeerskriftscerttifikat.

Funktioonernas inböördes relatio
on vid underrskrift illusttreras av fölljande skisss:

Denna sskiss illustreerar följand
de steg i en uunderskriftssprocess settt från underrskriftstjänsstens
perspekktiv:
1. U
Underskrifttstjänsten taar emot begääran om und
derskrift. Begäran om uunderskrift skickas
ffrån använddarens webb
bläsare menn har skapats av den e-tj
tjänst som bbegär undersskrift.
Ö
Överföring av användaare med bifoogad begäraan om underrskrift beskr
krivs närmarre i
aavsnitt 3.1.
2. IInkommen begäran om
m underskrifft kontrollerras. Om beg
gäran om unnderskrift ärr OK,
sskapas ett underskriftsu
u
uppdrag i enn intern dattabas.
3. A
Användarenn överförs till underskrriftstjänsten
ns autentiserringsmodul.
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4. A
Autentiserinngsmodulen
n begär legiitimering av
v användaren genom atttt överföra
aanvändarenn till den leg
gitimeringstjjänst som angetts i motttagen begääran om und
derskrift.
5. A
Autentiserinngsmodulen
n tar emot ooch verifieraar äktheten på
p identitets
tsintyget fråån
llegitimeringgstjänsten. Om
O kontrolllen lyckas, överförs an
nvändaren tiill
uunderskriftsstjänstens fu
unktioner föör underskriift och certifikatutfärdaande.
6. U
Underskrifttstjänsten häämtar relevaant undersk
kriftsuppdrag
g från den iinterna databasen
ooch kontrolllerar att anv
vändarens sstyrkta identtitet överenssstämmer m
med inkomm
men
bbegäran om
m underskrifft. Om kontrrollen lyckaas, skapas ny
ycklar och ttillhörande
uunderskriftsscertifikat och
o användaarens elektro
oniska undeerskrift skappas.
7. U
Underskrifttstjänsten sk
kapar ett svaar på begäraan om underskrift (signn response) och
rreturnerar användaren
a
till e-tjänsteen som begäärt underskrrift med dettta svar.
Notera aatt denna prrocess illusttrerar en exeempelimpleementering av
a ett felfrittt typflöde. Flödet
illustrerrar inte evenntuella felsittuationer däär någon av kontrollern
na ovan ledeer till att
underskkriftsprocesssen avbryts.. Motsvarannde resultat kan uppnåss av en systeemdesign so
om på
olika säätt avviker från
fr beskrivn
ningen ovann så länge det
d uppnådd
da resultatet är detsamm
ma.

2.3

MULT
TIPLA INST
TANSER A
AV UNDER
RSKRIFTST
TJÄNSTEN
N

Underskkriftstjänsteen tillämpar en rollfördeelning där e-tjänsten
e
tillhandahålleer
underskkriftstjänstenn gentemot användarenn och underskriftstjänstten i detta aavseende agerar
som undderleverantöör till e-tjän
nsten. Underrskriftstjänssten agerar dock
d
som uutfärdare av
underskkiftscertifikaat, med tillh
hörande funkktioner för att tillhandaahålla spärriinformation
n,
gentemoot förlitandee part.
Underskkriftstjänsteen registreraas i federatioonens metad
data som en
n tjänst som
m tillhandahåålls av
e-tjänsteens organisaation. Dettaa gör att undderskriftstjäänstens metaadata innehååller inform
mation
till stöd för grafiskaa gränssnittt vid legitim
mering för un
nderskrift so
om är knuteet till e-tjänsten
som anvvändaren nyyttjar och so
om presenteerar den info
ormation som användarren skall
undertecckna. Den legitimering
l
gstjänst som
m legitimerar användareen för underrskrift kan därmed
d
avgöra, genom undderskriftstjän
nstens metaadata, vilken
n organisatiions e-tjänstt som begärr
underskkrift.
En undeerskriftstjännst kan betjääna ett flertaal e-tjänsterr genom sep
parata logiskka instanserr av
underskkriftstjänstenn där varje logisk
l
instan
ans betjänar en organisaations e-tjännster. När såå sker så
represennteras underrskriftstjänssten med enn EntityDesccriptor i fed
derationens m
metadata fö
ör varje
instans av underskrriftstjänsten
n. Se vidare kraven på logiska
l
instaanser i avsnnitt 4.2.

2.4

BESKR
RIVNING AV
A FUNKT
TIONER

Detta avvsnitt ger enn övergripan
nde beskrivvning av sam
mtliga ingåeende funktiooner. Krav som
s
dessa fuunktioner skkall uppfyllaa redovisas i avsnitt 4 samt
s
i tilläm
mpliga delarr i avsnitt 5.
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Mottaggning och kontroll
k
av underskrifftsbegäran

Sign reqquest som innkommer till underskriiftstjänsten kontrollerass för att säkkerställa:
• A
Att samma underskriftsuppdrag innte betjänas mer än en gång.
g
• A
Att begärann om undersskrift inkom
mmit från beehörig avsän
ndare och ärr korrekt
uundertecknaad.
• A
Att begärann om undersskrift inkom
mmit inom den
d tidsperio
od då den ärr giltig.
• A
Att begärann om undersskrift innehååller all nöd
dvändig info
ormation i eenlighet med
d ställda
kkrav på innehåll i avsn
nitt 4.
2.4.2

Kontrooll av data som skall u
underteckn
nas

De dataa som skall underteckna
u
as inkommeer till underskriftstjänstten i form av underskriiftsdata i
enlighett med [Eid22-DSS].
Den info
formation soom utgör un
nderskriftsdaata är utform
mad i enligh
het med dett dokument och
underskkriftsformat som tillämp
pas för resppektive undeerskrift.
För XM
ML underskrrift utgörs dessa data avv elementet <ds:Sign
nedInfo>
> och vid PD
DF
underskkrifter utgörrs detta av ASN.1
A
kodaad data (Sign
nedAttrs) so
om bl.a. innnehåller en hash
h
över dokkumentet soom skall un
ndertecknas samt uppgiift om tidpun
nkt för undeerskrift.
Kontrolll av data soom underteccknas innefaattar kontrolller av struk
kturerad info
formation om
m
underskkriften om sådan bifogaats begäran om undersk
krift samt attt det hashväärde som sk
kall
underteccknas har enn korrekt sttruktur och iinnehåll som
m är förenliigt med de
underskkriftsalgoritm
mer som specificeras.
2.4.3

Användargränssn
nitt för und
derskrift

Underskkriftstjänst enligt
e
dennaa tjänstespeecifikation tiillhandahålller inget gräänssnitt mott
användaaren i samband med un
nderskrift.1
håller endasst gränssnittt gentemot användare
a
i händelse av
v fel i
Underskkriftstjänsteen tillhandah
sign reqquest som göör det omöjligt för undderskriftstjän
nsten att retturnera anväändaren till etjänstenn som begärtt underskrifft. Denna sittuation kan uppstå om underskrifttstjänsten in
nte kan
verifieraa signaturenn på inkomm
men sign reqquest, eller om denna inte
i innehålller informaation om
e-tjänst som begärtt underskrift
ft samt en reetur URL tilll vilken anv
vändaren skkall returnerras efter
underskkrift.
2.4.4

Legitim
mering av användare
a
för undersskrift

Använddare som skaall skriva un
nder överföörs till en leg
gitimeringsttjänst för leggitimering. Detta
kräver aatt underskrriftstjänsten är registrerrad som en e-tjänst
e
i en
n identitetsfeederation däär
legitimeeringstjänsteen ingår. Leegitimeringsstjänstens id
dentitet (enttityID) häm
mtas från den
n sign
request som betjänas.

1

Protokoollet för begäraan om undersk
krift enligt [Eiid2-DSS] ger möjlighet för den tjänst som
m begär underrskrift att
skicka meed ett meddelaande till använ
ndaren som unnderskriftstjän
nsten kan visaa upp i ett anvä
vändargränssniitt.
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Autentisseringsmoddulen som begär legitim
mering hämttar informattion om legiitimeringstjänsten
via fedeerationens metadata
m
sam
mt skickar bbegäran om legitimerin
ng till legitim
meringstjän
nsten.
Om beggäran om unnderskrift in
nnehåller unnderskriftsm
meddelande som skall vvisas för anv
vändaren
så inkluuderas detta i begäran om
o legitimerring till legiitimeringstjänsten.
Identitetsintyg (SA
AML Assertiion) som retturneras fråån legitimeringstjänstenn
äkthetskkontrollerass vid mottag
gandet av auutentiseringsmodulen. Underskrift
U
tstjänsten
kontrolllerar sedan att identitetsintyget reppresenterar rätt
r användaare och inneehåller nödv
vändiga
uppgifteer som krävvs för att skaapa en undeerskrift.
Vid beggäran om leggitimering specificeras
s
s krav på leg
gitimeringsp
processen
(legitim
meringskonteext) genom en URI ideentifierare (A
AuthnCon
ntextClas
ssRef) som
m
definierrar krav på legitimering
l
gsprocessenn i enlighet med
m [Eid2-IIdentifiers]..
Legitim
meringskonteext specificerar som miinst en tillittsnivå men kan
k även sppecificera krrav på
visning av underskkriftsmeddellande i legittimeringspro
ocessen.
En undeerskriftstjännst som mottar en begärran om und
derskrift som
m innehållerr
underskkriftsmeddellande, kontrrollerar i fedderationens metadata om
o angiven legitimerin
ngstjänst
kan visaa underskrifftsmeddelan
nde. Om så är fallet så begärs
b
alltid
d legitimeriing med kraav på
visning av underskkriftsmeddellande.
2.4.5

Kontrooll av legitimerad anvvändares id
dentitet

Den releevanta inforrmation om
m användarenns identitet som undersskriftstjänstten tar emott från
autentisseringsmoduulen jämförs med inforrmation om användaren
n som ingårr i den begärran om
underskkrift som bettjänas.
Signatuur skapas endast om den
nna informaation stämm
mer och unik
kt identifieraar samma
användaare.
2.4.6

Genereering av ny
ycklar

vänds i en särskild hårddvarumodull, s.k.
Nycklarr för att gennerera underrskrifter skaapas och anv
HSM (H
Hardware Security Mod
dule).
Ett unikkt nyckelparr genereras för varje unnderskriftstiillfälle. Dettta nyckelparr kan genereeras
direkt vvid underskrriftstillfällett eller kan vvara en förprroducerad nyckel
n
som skapats i fö
örväg
under perioder då underskrifts
u
stjänsten harr låg belastn
ning. Använ
ndning av föörproduceraade
nycklar möjliggör snabbare
s
sv
varstider förr underskrift
ftstjänsten och möjliggöör även en jämnare
belastniing på hårdvvarumoduleen vid stora volymer un
nderskrift un
nder kort tidd. För att tilllgodose
behovett av stora voolymer av fö
örproduceraade nycklar så kan förp
produceradee nycklar äv
ven
lagras i krypterad form
f
utanförr HSM moddulen enligtt förfarande som gör attt nycklarna endast
kan dekkrypteras och användas i HSM mo dulen.
d använts för underskkrift och den
n
Varje unnderskriftsnnyckel raderras direkt effter det att den
tillhörannde publikaa nyckeln lästs ut och innkluderats i ett undersk
kriftscertifikkat.
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Certifiikatutfärda
ande

Underskkriftscertifikkat utfärdass för varje un
underskrift och
o certifierrar den publlika nyckel som
ingår i ddet nyckelpaar som skap
pas unikt förr varje undeerskrift.
Dessa ccertifikat tilllsammans med
m de CA ccertifikat so
om krävs förr att verifierra
underskkriftscertifikkatet, upp tilll ett självsiignerat rotceertifikat ink
kluderas i deen sign resp
pons som
returnerras till e-tjännsten som begärt
b
underrskrift.
2.4.8

Undersskrift

En elekttronisk undderskrift skapas med stööd av använ
ndarens priv
vata nyckel,
underskkriftscertifikkatet, en sign
neringsalgooritm, samt i enlighet med
m det signnaturformat som
begärts..
2.4.9

Undersskriftssvar

Underskkriftssvar reeturneras till adress som
m specificerras i den sig
gn request soom betjänass. Detta
gäller oavsett om underskriften
u
n genomförrs eller avbrryts.
Undantaag för denna regel är om
m mottagenn sign requeest inte innehåller inforrmation om
returadrress. Om så är fallet, öv
verförs anväändaren till ett generelllt felmeddellande.
2.4.10

Databaas

Följandde informatioon lagras i en
e eller flerra databaser:
•

•

IInformationn om undersskriftsuppdrrag lagras minst
m
under den begränssade maxim
mala
ggiltighetstidd som konfigurerats förr underskrifftsuppdrag i underskrift
ftstjänsten. Denna
D
iinformationn lagras för att kunna haantera uppd
dragen undeer dess giltigghetstid men
ssamtidigt föör att kontro
ollera att ettt uppdrag in
nte betjänas två gånger,, samt i den mån
iinformationnen behövs för att mötaa kraven på underskriftstjänsten vaad gäller lag
gring av
bbevismateriial.
IInformationn om utfärdaade certifika
kat som kräv
vs för att kunna spärra eenskilda cerrtifikat
uunder dess giltighetstid
d.

I databaasen ingår aldrig de dok
kument som
m underteck
knas.
Uppgiftt om inkomnna och behaandlade undderskriftsupp
pdrag lagras i databaseen minst så länge
som kräävs för att kuunna kontro
ollera att ettt underskrift
ftsuppdrag aldrig
a
betjännas två gång
ger.
Detta ärr ett viktigt skydd mot återuppspellning av und
derskriftsup
ppdrag mot
underskkriftstjänstenn. Varje und
derskriftsupppdrag i dataabasen inneehåller därföör informatiion om
det tidsffönster inom
m vilket und
derskriftsupppdraget får betjänas saamt vilka pro
rocessteg
underskkriftsuppdraaget slutfört.. Underskrifftsuppdrageet kan tas bo
ort från dataabasen förstt en tid
efter dett att giltigheetstiden för tillhörandee sign request löpt ut.
2.4.11

Behöriighetskontrrollfunktion
n och behö
örighetsregiister

Underskkriftstjänsteen kontrollerrar att den ssom begär underskrift
u
är
ä en behöriig e-tjänst.
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För dettta behöver underskrifts
u
stjänsten ett behörighettsregister däär alla behörriga e-tjänstter är
registrerrade samt möjlighet
m
attt lokalisera den publikaa nyckel som
m skall anvvändas för attt
autentissera behörigg e-tjänsts un
nderskrift ppå mottagen
n sign request.
Kontrolll av att e-tjäänst som beegär underskkrift är regisstrerad i beh
hörighetsreggistret och
accepterrad av undeerskriftstjänsten är en vviktig kontro
oll eftersom
m e-tjänsten tillhandahåller
viktiga användargrränssnitt för användarenns gransknin
ng av handlling som skkall underteccknas
samt förr användareens acceptan
ns att skrivaa under. Dett är därför viktigt
v
att int
nte accepteraa en
sign reqquest från enn fientlig weebbtjänst soom kanske lurar
l
använd
daren att skr
kriva under
informaation ovetanndes eller påå felaktiga ggrunder.
Nyckel som användds för att au
utentisera siign request från
f
e-tjänstten hämtas från federattionens
metadatta om inte en
e specifik nyckel
n
för ee-tjänsten ko
onfigureratss i behörigheetsregistret..
2.4.12

Spärrn
ning av certtifikat

Spärrninng av certifi
fikat antas endast ske i uundantagsfaall med stöd
d av manuellla processeer efter
det mann kunnat konnstatera att ett certifikaat måste späärras.
2.4.13

Distrib
bution av sp
pärrinform
mation

Spärrinfformation publiceras
p
allltid som CR
RL (Certificcate Revocaation List ennligt RFC 5280).
5
Andra pprotokoll förr tillhandah
hållande av sspärrinform
mation, ex OCSP,
O
eller fför validerin
ng av
certifikaat, ex XKM
MS, får tillhaandahållas.

3

BESK
KRIVNIN
NG AV G
GRÄNSS
SNITT

3.1

TEKN
NISKA GRÄ
ÄNSSNITT

Tekniskkt gränssnittt för begäran
n om underrskrift till, saamt undersk
kriftssvar frrån
underskkriftstjänstenn specificerras i [Eid2-D
DSS-Prof].
Certifikkat som utfäärdas av und
derskriftstjännsten i samb
band med underskrift
u
uutformas i enlighet
e
med [Eiid2-Cert-Proof].

3.2

GRAF
FISKA GRÄ
ÄNSSNITT

Felmedddelande som
m lämnas av
v underskrifftstjänsten direkt
d
till an
nvändare skaall vara beg
gränsat
till ett ggenerellt felm
meddelandee om att beggäran om un
nderskrift misslyckades
m
s utan närm
mare
preciserring av orsaak (för att gee så lite infoormation som möjligt tiill någon soom attackeraar
systemeet).
En anväändare skalll inte få ett felmeddelan
f
nde direkt från
fr undersk
kriftstjänstenn om sign request
är utställlt av behöriig e-tjänst som
s
angett een retur UR
RL i enlighett med [Eid22-DSS-Prof]]. Om
dessa krrav är uppfyyllda skall användaren
a
returneras till
t e-tjänsteen med signn response so
om
innehålller relevantaa felkoder och
o felmedddelanden.
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FUNK
KTIONE
ELLA KR
RAV

I de funnktionella krraven som omgärdar
o
beehandling av underskriftsuppdrag ingår
konfiguurerbara paraametrar som
m sammantaaget utgör en
e policy förr underskrifftstjänsten. Denna
D
policy sskall dokum
menteras och
h godkännass av E-legitiimationsnäm
mnden.

4.1

GRÄN
NSSNITT

Gränssnnitt skall utfformas i enllighet med aavsnitt 3.

4.2

REPRE
ESENTATION I FED
DERATION
NENS META
ADATA

Underskkriftstjänsteen måste varra ansluten som e-tjänsst i identitetsfederationeen för Sven
nsk elegitimaation i enligghet med dett regelverk som antagitts för dennaa identitetsfe
federation. Detta
D
för
att undeerskriftstjänsten skall kunna
k
begäraa legitimeriing från sam
mtliga legitim
meringstjän
nster
som är aanslutna tilll federationeen.
Underskkriftstjänsteen skall varaa representeerad i federaationens metadata i enliighet med
metadattakraven i federationen
fe
ns deploymeent-profil [E
Eid2-Depl-P
Prof] så att dden bland an
nnat kan
identifieeras som unnderskriftstjänst genom
m att specificcera tjänstek
kategori
”http:
://id.el
legnamnde
en.se/ec
c/1.0/sig
gservice
e”, samt innnefatta alla
uppgifteer som krävvs för att und
derstödja leegitimeringsstjänsternas grafiska annvändargrän
nssnitt i
samband med legittimering förr underskrift
ft.
Underskkriftstjänsteen skall kunn
na opererass i multipla logiska insttanser där va
varje logisk instans
tillhanddahåller undderskriftstjän
nst till en orrganisationss e-tjänster. Varje logissk instans av
v
underskkriftstjänstenn skall repreesenteras avv ett separatt EntityDesccriptor elem
ment i federaationens
metadatta, där varjee sådant elem
ment anger den organissation som avropat
a
undderskriftstjäänsten
(d.v.s. iddentifierar den
d organisation som ttillhandahåller de e-tjän
nster som beegär undersskrift)
och där varje logiskk instans inn
nehåller datta till stöd för
f grafiska gränssnitt ((mdui elemeent) som
kopplarr underskrifttstjänsten till avropandde organisatiions e-tjänst(er).
Underskkriftstjänsteen skall kunn
na hantera bbegäran om
m legitimerin
ng av använndare på ett sådant
sätt att ddet framgår vilken logiisk instans aav underskriftstjänsten (representeerat av unik
EntityID
D i metadataa) som begäär legitimeriing för undeerskrift.

4.3

KONT
TROLL AV
V INKOMM
MANDE SIG
GN REQUE
EST

Inkomm
mande sign request
r
skalll kontrollerras noggran
nt i enlighet med följandde steg:
1. K
Kontroll avv unik sign
n request id
d. En unik reeferens till inkommand
i
de sign requ
uest
iingår som parameter
p
i den http PO
OST som ink
kommer tilll underskrift
ftstjänsten där
d sign
rrequest ingåår. Denna reeferens skalll kontrollerras mot de underskrifts
u
suppdrag som för
nnärvarande behandlas. Inkommannde request skall
s
inte beetjänas om dden unika
rreferensen redan
r
förekommer i daatabasen. Deenna inform
mation är intte krypterad
d eller
uundertecknaad och utgö
ör endast ettt första skyd
dd mot ofriv
villig uppreppning (ex, genom
g
ppage reloadd).
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2. K
Kontroll avv underskrrift. Sign reqquest skall vara
v signeraat av behöriig e-tjänst och
o skall
kkunna veriffieras av den
n nyckel som
m lokaliseraas eller iden
ntifieras gennom
uunderskriftsstjänstens behörighetsrregister. Om
m underskrifften inte kann verifieras som
ggiltig och skkapad av beehörig e-tjännst, får ingeen informatiion från dennna sign req
quest
aanvändas avv underskrifftstjänsten.
3. K
Kontroll avv giltighetstid. Den gilltighetstid som
s
anges i sign requessten skall
kkontrollerass. Sign requ
uesten skall inte behand
dlas om den
n inte är inom
m sin aktueella
ggiltighetstidd. Längden på sign requuestens giltighetstid sk
kall kontrollleras.
G
Giltighetstiden får intee överstiga kkonfigurerad
d maximal giltighetsid.
g
. Detta för att
a sign
rrequesten skkall kunna raderas
r
inom
m rimlig tid
d utan att deetta innebär risk för
ååteruppspellning av gam
mla request till undersk
kriftstjänsten
n. Sign requuest med för lång
ggiltighetstidd skall inte betjänas.
b
4. K
Kontroll avv signerad sign requeest id samt status.
s
Sign
n requestenss unika iden
ntitet
hhämtas frånn den verifieerade sign reequesten occh jämförs mot
m databassen över tidiigare
uunderskriftssuppdrag. Sign
S
requestten skall intee betjänas om
o dess unikka identitet
rrepresenteraar ett existerande underrskriftsuppd
drag i datab
basen. Samtiidigt skall den
d
uunika identiiteten kontrrolleras medd avseende på
p entropi. Underskrift
U
tsuppdraget skall
iinte accepteeras om den
n unika idenntiteten representeras av
v mindre änn 64 bitars data.
d
5. K
Kontroll avv datainneh
håll. Sign reequesten ko
ontrolleras så
s att den innnehåller nö
ödvändig
ddata för att kunna fullffölja underskkriftsuppdraaget.
Den retuuradress som
m specificeras i sign reequest och som
s
utgör den
d URL ho s begärandee etjänst tilll vilken siggn response skall returnneras, får en
ndast använd
das om signn requesten klarar
kontrolllerna 1-4. Om
O någon av
v kontrollerrna 1-4 missslyckas, så returneras
r
aanvändaren inte
tillbaka till e-tjänstten, utan fårr istället ett felmeddelan
nde direkt från
f underskkriftstjänsteen.
4.3.1

Kontrooll av data som skall u
underteckn
nas

4.3.1.1
XML Siignatur enliigt XML DSSig
X
signatu
ur enligt XM
ML DSig [X
XML-Dsig] skall stödjaas.
Underskkrift med XML
Underskkriftstjänsteen skall konttrollera att ssamtliga haashvärden öv
ver data som
m ingår i refferenser
till signerade objekkt, är skapad
de med sam
mma hash alg
goritm som underskrifttstjänsten an
nvänder
för att uutföra självaa underskrift
ften.
4.3.1.2
XAdESS Signatur
Underskkriftstjänsteen skall stöd
dja underskrrift enligt XAdES
X
BES [XAdES].
Underskkriftstjänsteen skall konttrollera att eeventuellt bifogat
b
AdES objekt är kompatibellt med
XAdES
S standardenns XML sch
hema.
4.3.1.3
PDF Siignatur
dja underskrrift av PDF dokument [PDF].
[
Underskkriftstjänsteen skall stöd
Underskkriftstjänsteen skall konttrollera att dden tidpunk
kt för signerring som ang
nges i Signed
dAttrs
[CMS] ööverensstäm
mmer med den
d tidpunkkt då signatu
uren skapas med accepttans av
tidsavviikelse som skall
s
vara konfigurerbaar.
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Om tidppunkt för unnderskrift in
nte är accepttabel, så skaall underskrriftstjänstenn inte genom
mföra
underskkrift av dettaa dokument utan skall iistället returrnera ett felmeddelandee till e-tjänsst som
begärt uunderskrift.

4.4

LAGR
RING AV ANVÄNDAR
RRELATER
RAD DATA
A

4.4.1

Undersskriftsuppd
drag och siign request

Underskkriftstjänsteen skall endaast lagra infformation reelaterat till användares genomförd
da
underskkrifter, och endast
e
undeer den tid, soom krävs fö
ör att genom
mföra undersskriften och
h klara
ställda ssäkerhetskraav.
Underskkriftsuppdraag och tillhö
örande sign request som
m lagras i un
nderskriftstjtjänstens daatabas
enligt avvsnitt 4.3 skkall raderas efter det att
tt underskrifftsuppdrageet inte längree behövs i
databaseen för att skkydda mot att
a gamla siggn request skickas
s
om och betjänaas mer än en
n gång.
Informaationen skalll raderas näär giltighetsttiden löpt ut.
u Undantag
g gäller för iinformation
n
relateratt till felaktigga sign requ
uest som fårr sparas i uttredningssyffte i säkerheetslogg tills dess att
grundenn för felet kuunnat identiifieras.
Specifikkation av vilken använd
darrelateradd informatio
on som lagraas ingår i deen policy so
om skall
dokumeenteras och godkännas av E-legitim
mationsnäm
mnden.
4.4.2

Certifiikat

Underskkriftstjänsteen skall kunn
na konfigurreras med av
vseende på vilken inforrmation om
m
utfärdadde certifikatt som skall sparas
s
till sttöd för bl.a.. spärrning av
a certifikat
at.
Följandde varianter skall stödjaas:
1. L
Lagring av samtliga utfärdade cert
rtifikat
2. L
Lagring enddast av certiifikatserienuummer för alla
a utfärdade certifikaat
m detta skalll tjänsten, då
d underskriift med kvallificerade ceertifikat erbbjuds, lagra
Förutom
informaation om utffärdade kvallificerade ceertifikat och
h uppgifter i övrigt som
m krävs för att
uppfyllaa signaturlagens krav på
p utfärdandde av kvalifi
ficerade certtifikat.

4.5

SIGNE
ERINGSAL
LGORITME
ER

Underskkriftstjänsteen skall kunn
na stödja siignering meed följande algoritmer:
a
• R
RSA med SHA-256
S
• E
ECDSA (baaserat på NIIST kurvan P-256) med
d SHA-256
Underskkriftstjänsteen skall kunn
na konfigurreras med av
vseende på vilka signer
eringsalgorittmer
som får användas.
Om denn sign requeest som ligger till grundd för undersskrift innehååller uppgift
ft om begärd
d
signerinngsalgoritm, så skall deenna signeriingsalgoritm
m tillämpas om den stödds av
underskkriftstjänstenn. Om sådan
n algoritm iinte stöds av
v underskrifftstjänsten sså skall ingeen
underskkrift skapas utan ett felm
meddelandee skall iställlet returneraas till e-tjänssten som beegärt
underskkrift.
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Om denn sign requeest som ligger till grundd för undersskrift inte in
nnehåller upppgift om beegärd
signerinngsalgoritm, så skall RS
SA med SH
HA-256 tilläämpas som standard
s
(deefault). Dettta förval
skall doock kunna konfigureras
k
s som en dell av undersk
kriftstjänstens policy.

4.6

ANVÄ
ÄNDARGRÄ
ÄNSSNITT
T

Underskkriftstjänsteen tillhandah
håller inget gränssnitt mot
m användare förutom
m i händelseer av fel i
sign reqquest som göör det omöjligt för undderskriftstjän
nsten att retturnera anväändaren till etjänstenn som begärtt underskrifft. Se vidaree avsnitt 3.2
2.

4.7

LEGIT
TIMERING
G AV ANVÄ
ÄNDARE

Använddare skall övverföras till den legitim
meringstjänsst som är angiven i tillhhörande sign
n
request.. Endast ideentitetsintyg
g från dennaa legitimerin
ngstjänst fårr accepterass. Legitimerring
skall beegäras i enligghet med [E
Eid2-Depl-pprof] vad gääller krav påå underskrifftstjänster. Som
S
stöd förr detta skall underskrifttstjänstens m
metadata up
ppfylla kraven i [Eid2-D
Depl-prof].
Underskkriftstjänsteen skall ha en
e konfigureerbar policy
y som angerr såväl lägstta som norm
mal
tillitsnivvå enligt fedderationens tillitsramveerk, med villken använd
dare legitim
meras vid
underskkrift.
Legitim
mering vid unnderskrift skall ske meed normal tillitsnivå om
m inte annat anges i den
n sign
request som ligger till grund fö
ör underskrriften.
Legitim
mering vid unnderskrift får
få aldrig ske
ke med tillitssnivå som understiger
u
kkonfigureraad lägsta
tillitsnivvå.
mering vid underskrift
u
sså skall den
nna
Om signn request annger en högrre tillitsnivåå för legitim
högre tiillitsnivå tilllämpas. Om
m detta inte äär möjligt, så
s skall und
derskrift intee genomföraas.
gneringscertifikatet utfäärdas som kv
kvalificerat
Undantaag för reglerna ovan gääller om sign
certifikaat. Om signeringscertiffikatet utfärddas som kvalificerat ceertifikat så sskall tillitsnivå 3
eller höggre alltid tilllämpas.
g om den haar förutsättni
ningar för attt
Underskkriftstjänsteen skall endaast begära llegitimering
inhämtaa de identiteetsattribut fö
ör användarren som e-tjänsten som begärt undderskrift krävt i sin
sign reqquest. Underrskriftstjänssten får anväända attribu
utstjänster för
fö att uppfyylla kraven på
p
användaarattribut.
Om signn request innnehåller un
nderlag för aatt skapa meer än en und
derskrift så sskall det räccka med
en legitiimering som
m stöd för att skapa sam
mtliga begärrda undersk
krifter. D.v.ss. användareen skall
inte legiitimeras en gång per beegärd underrskrift utan endast en gång per signn request.
4.7.1

Undersskriftsmeddelande

Om signn request innnehåller ettt underskrift
ftsmeddelande (elementtet <SignM
Message>) så
skall deetta inkluderras begäran om underskkrift i enligh
het med [Eiid2-Depl-prrof].
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Om undderskriftsmeeddelandet har
h attributeet MustSho
ow satt till true,
t
så skkall legitimeering
endast bbegäras medd en Authn
nContextC
ClassRef
f URI för begärd tillitsn
snivå som in
nnefattar
krav på visning av underskriftsmeddelanddet i enligheet med [Eid2-Identifierrs].
Om signn request innnehåller ettt underskrift
ftsmeddelande (elementtet <SignM
Message>) så
skall unnderskriftstjäänsten konttrollera i meetadata om legitimering
l
gstjänsten soom avses an
nvändas
för legittimering stöödjer visning
g av undersskriftsmeddeelande samtt begärd tilllitsnivå. Om
m
legitimeeringstjänsteen stödjer detta
d
så skalll legitimerin
ng alltid beg
gäras med een
AuthnC
ContextClasssRef URI fö
ör begärd tilllitsnivå som
m innefattarr krav på vissning av
underskkriftsmeddellandet i enliighet med [E
Eid2-Identiifiers].
Om legiitimeringstjänsten inte stödjer visnning av und
derskriftsmeddelande occh
underskkriftsmeddellandet har attributet
a
Mu
ustShow satt till true
e, så skall iingen legitim
mering
begäras. Istället så skall underskriften retuurnera anväändaren med
d ett felmedddelande tilll etjänstenn som begärtt underskrifft.
Legitim
meringsbegärran utan kraav på visninng av undersskriftsmedd
delande får eendast göraas i
följandee fall:
• Sign requesst saknar <S
SignMessa
age> elem
ment
• Sign requesst innefattarr <SignMes
ssage> ellement med attributet M
MustShow satt till
f
false.

4.8

KONT
TROLL AV
V LEGITIM
MERAD AN
NVÄNDARE
ES IDENTIITET

Använddarens identitet som mo
ottagits genoom identitettsintyg skall kontrollerras mot uppg
gift om
användaare som speecificerats i sign requesst.
Legitim
mering av annvändare acccepteras enddast om sam
mtliga använ
ndarattributt och dess värden
som speecificerats i sign requessten återfinnns i mottageet identitetsiintyg samt aatt identitetsintyget
är utfärddat för den tillitsnivå
t
och legitimerringsprocesss som specificerats i bbegäran om
legitimeering som AuthnCont
A
textClas
ssRef URII.

4.9

KONT
TROLL AV
V CERTRE
EQUESTPROPERTIE
R
ES

Om beggäran av undderskrift ang
givit en beggärd lägsta tillitsnivå
t
såå skall undeerskriftstjänssten
kontrolllera om dettta är förenligt med konnfigurerad policy. Om så
s inte är falllet, skall
underskkrift inte skaapas.
Underskkriftstjänsteen skall inte utföra legittimering meed lägre tilliitsnivå än vvad som beg
gärts i
underskkriftsbegärann.
Övriga pparametrar kontrolleras i enlighet med [Eid2--DSS-Prof]
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UNDE
ERSKRIFT

Underskkriftstjänsteen skall stöd
dja underskrrift av XML
L dokument samt underrskrift av PD
DF
dokumeent.
Underskkrift skall skke genom siignering av de data som
m tillhandah
hålls i begärran om underskrift i
enlighett med [Eid22-DSS-Prof]].
Om undderskriften är
ä av typen XAdES så skall elementet <ds:Sig
gnedInfo> uuppdateras med
m
referenss till signed attributes i det XAdES
S object som
m innehållerr en hash övver
underskkriftscertifikkatet. Såväl signatur, soom <ds:Sign
nedInfo> so
om XAdES objekt
innehålllande hash över
ö
använd
darens undeerskriftscerttifikat, skall returneras i sign respo
onse.
Underskkriftstjänsteen skall stöd
dja sign requuest som inn
nehåller beg
gäran om enn eller flera
underskkrifter. Om mer
m än en underskrift
u
bbegärs i sign
n request, såå skall samttliga begärd
da
underskkrifterna om
m möjligt retturneras i siggn responsee. Om en elller flera undderskrifter inte
i kan
skapas eenligt begärran i sign reequest, så skkall inget un
nderskriftsceertifikat utfä
färdas och in
nga
underskkrifter skall returneras i sign responnse. Samtlig
ga returneraade underskkrifter skall kunna
verifieraas med det underskrifts
u
scertifikat s om returnerras i sign response.

4.11

FELM
MEDDELAN
NDEN

Om undderskrift intee kan genom
mföras som begärts skaall om möjliigt en sign rresponse retturneras
med läm
mpligt felmeeddelande i enlighet meed [Eid2-DSS-Prof].

4.12

UTFÄR
RDANDE AV
A CERTIIFIKAT

Underskkriftscertifikkat skall utffärdas i enliighet med [E
Eid2-Cert-P
Prof].
Underskkriftstjänsteen skall erbjuda underskkriftscertifik
kat i form av
a PKC certtifikat enligtt [Eid2Cert-Proof], d.v.s. iccke kvalificerade certiffikat. Underrskriftstjänstten kan vidaare erbjuda
kvalificerade certiffikat som op
ption.
n
Oberoennde av vilkeen instans som användss för att skaapa underskrrift, så kan ccertifikaten
utfärdass av samma certifikatuttfärdare undder en gemeensam utfärd
daridentitett. Dock skalll
kvalificerade och iccke kvalificcerade certiffikat utfärdaas med olika utfärdarnyycklar undeer olika
utfärdarridentiteter. Underskrifftstjänsten skkall svara för
fö den certifikatutfärdaarfunktion som
s
utfärdarr underskrifftscertifikat. Underskrifftscertifikateens utfärdarrfält (issuerr field) skalll
identifieera antingenn den organisation som
m levererar underskrifts
u
tjänsten elleer en organiisation
som utffärdar certifi
fikat på uppd
drag av denn organisatio
on som leveererar underrskriftstjänstten.
4.12.1

Utfärd
darrutiner

Underskkriftscertifikkat som utfäärdas som kkvalificerade certifikat skall uppfyylla
certifikaatpolicyn TS 101 456 från
f
ETSI [T
TS101456].. Avvikelserr från dennaa policy skaall
godkännnas av E-leggitimationsn
nämnden.
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Underskkriftscertifikkat som utfäärdas som iccke kvalificcerade certiffikat skall uuppfylla
certifikaatpolicyn TS 102 042 från
f
ETSI [T
TS102042] enligt profiilen NCP (N
Normalized
Certificate Policy).. Avvikelserr från dennaa policy skaall godkännaas av E-legiitimationsnäämnden.

4.13

CERT
TIFIKATHIIERARKI

Utfärdaade certifikaat skall kunn
na verifierass av ett CA certifikat so
om ingår i een
certifikaathierarki, d.v.s.
d
CA ceertifikatet soom medföljeer underskriiften får intee vara själv
vsignerat
utan mååste i sin turr vara utfärd
dat av en annnan CA som
m i sin tur antingen
a
är ssjälvsigneraat
(rotcertiifikat) eller signerat av annan CA..

4.14

SIGN RESPONSE
R
E

Efter fuullgjord underskrift, elleer för det faall underskriift inte fullfföljts trots m
mottagandett av en
autentisserad sign reequest från behörig
b
e-tjjänst, skall underskrifts
u
stjänsten retturnera en sign
s
response i enlighet med [Eid2--DSS-Prof] .

4.15

SPÄRR
RNING AV
V CERTIFIK
KAT

Underskkriftstjänsteen skall tillh
handahålla aadministratö
örsgränssnittt för spärrnning av certiifikat.
Spärrninng av certifi
fikat skall ku
unna ske geenom att anttingen ange det fullstänndiga certifiikat som
skall spärras, eller genom
g
att ange
a
det cerrtifikatserien
nummer som
m skall spärrras.

4.16

DISTR
RIBUTION AV SPÄRR
RINFORM
MATION

Certifikkatutfärdarfuunktionen sk
kall tillhanddahålla spärrrinformatio
on. Minimikkravet är attt
tillhanddahålla en sppärrlista (CR
RL) i enlighhet med RFC
C 5280 [RF
FC5280].
mation i
Spärrlisstan som är relevant förr ett certifikkat skall görras tillgängliig i enlighett med inform
underskkriftscertifikkatets CRL Distribution
D
n Point exteension (RFC
C 5280).
s
en indirrekt CRL uttan skall vaara
Spärrlisstan får inte utfärdas som en delta CRL eller som
underteccknad med samma nycckel som anvvänds för attt signera dee certifikat ssom kontrolleras
genom sspärrlistan.
Spärrlisstan skall innnehålla en Issuing
I
distrribution poiint extension som angeer samma
publicerrings URL som
s
anges i en CRL D
Distribution point
p
extenssion som inngår i de
underskkriftscertifikkat som kon
ntrolleras geenom spärrliistan.

4.17

ALGO
ORITMER

Detta avvsnitt gällerr all tillämpn
ning av kryp
ypteringsalgoritmer inom
m ramen föör denna
tjänstesppecifikationn.
Undantaag från algooritmer speccificerade i eenlighet meed detta avsnitt får dockk göras vid val av
algoritm
mer för undeerskrift i enllighet med aavsnitt 4.5, under föruttsättning attt detta är förrenligt
med denn policy som
m upprättatss för tjänsteen.
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Val av aalgoritmer och
o nyckelläängder för aautentiserin
ng, krypterin
ng och signeering skall följa
f
NIST SP
P 800-131 [SP800-131
[
1] samt ETS
SI TS 119 312 version 1.1.1 [ETSII-Algo].
Följandde algoritmeer tillhandah
håller minstaa acceptablaa säkerhetsn
nivå och upp
ppfyller
ovanståående standaarder och reekommendaationer:
Använd
dningsområåde
Symetrrisk krypterring
Hash allgoritm
Publik nyckel algooritm för siignering occh
autentissering
Publik nyckel algooritm för sk
kapande avv
symmettrisk sessioonsnyckel (K
Key agreem
ment)
Publik nyckel kryyptering meed Elliptic C
Curve
(ECC)

5

Algoriitm
AES-1
128
SHA-2
256
RSA med
m 2048 biitars modulu
us.
Diffie Hellman, pp=2048 bitarr
ECDSA baserat ppå NIST kurrva P256

ICKE
E FUNKT
TIONEL
LLA KR
RAV

Icke funnktionella krav
k
framgårr av dokumeentet ”Icke funktionella krav Undeerskriftstjän
nst
Svensk e-legitimatiion”.
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ANVÄ
ÄNDNIN
NGSFAL
LL OCH
H SEKVE
ENSDIAG
GRAM

Följandde sekvensdiiagram illusstrerar ett tyypexempel på
p användniing av undeerskriftstjänssten:

Följandde steg illusttreras:
• A
Användarenn (Client weeb browser)) hämtar en webbsida (index.jsp) ffrån e-tjänstten
((Web appliccation).
• W
Webbsidan returneras till
t användaarens webblläsare.
• W
Webbläsareen visar web
bbsidan som
m innehållerr funktionerr för att skriv
iva under en
n
eelektronisk handling.
• A
Användarenn accepterarr att skriva uunder vilket i detta exeempel resultterar i en form
P
POST till e-tjänsten meed innebördden att anväändaren vill skriva undeer.
• E
E-tjänsten har
h i exemplet knutit tilll sig en stö
ödtjänst för underskrift
u
(Central sig
gning
ssupport servvice) och sk
kickar handllingen som skall skrivaas under tilll stödtjänsteen
ttillsammanss med nödv
vändiga uppggifter som krävs
k
för attt skapa en ssign requestt.
• Stödtjänstenn skapar en sign requesst som returrneras till e--tjänsten i fo
form av en XHTML
X
ssida i enlighhet med [Eid2-DSS-Proof] och retu
urnerar denn
na till e-tjännsten.
• E
E-tjänsten returnerar
r
XHTML
X
sidaan till använ
ndarens web
bbläsare.
• A
Användarenns webbläsaare renderarr XHTML sidan.
s
Denna innehållerr ett JavaScript som
sskickar signn requesten genom en hhtml form POST
P
till un
nderskriftstj änsten (Cen
ntral
ssigning servvice).
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U
Underskrifttstjänsten beetjänar motttagen sign request,
r
legiitimerar anvvändaren occh
sskapar däreefter undersk
krift och unnderskriftsceertifikat.
U
Underskrifttstjänsten sk
kapar en siggn respons som
s
returnerras till anväändaren inbaakat i en
X
XHTML sidda.
A
Användarenns webbläsaare renderarr XHTML sidan.
s
Denna innehållerr ett JavaScript som
sskickar signn responsen
n genom en hhtml form POST
P
till e--tjänsten.
E
E-tjänsten vidarebeford
v
drar sign re sponsen tilll stödtjänsteen.
Stödtjänstenn fogar sam
mman ett undderskrivet dokument
d
uttifrån sign rresponsen i
kkombination med data som mottoggs vid skapandet av tilllhörande siggn request.
D
Det underteecknade dok
kumentet reeturneras tilll e-tjänsten.
E
En webbsidda med bekrräftelseinforrmation retu
urneras till användaren
a
n
A
Användarenn använder eventuella ffunktioner i bekräftelseesidan för aatt få tillgång
g till
uundertecknaad handling
g, visuell reppresentation
n av den und
dertecknadee handlingen,
iinformationn om undersskriftens gilltighet mm.
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Normattiva referensser innehåller informatiion som utg
gör krav för att kunna uuppfylla
specificcerade krav i tjänstespecifikationenn. Kraven i denna tjänsstespecifikattion styr villka delar
i dessa nnormativa dokument
d
so
om måste tiillämpas.
Om ett kkrav i denna tjänstespeecifikation i något avseeende avvikeer från någoot av nedansstående
normatiiva dokument, är kravet i denna tjäänstespecifiikation överrordnat.
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