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INLE
EDNING
G

Den norrmativa specifikationen
n för undersskriftstjänsten för Sven
nsk e-legitim
mation har
uppdateerats samt harmoniseratts med teknniskt ramverrk. Följandee viktiga änddringar har gjorts i
specifikkationen
• D
Den stora ändringen
ä
ärr att underskkriftstjänsteen har anpasssats för att kunna hanttera
uunderskriftssmeddeland
de (sign messsage), vilkeet också är den stora änndringen i tekniskt
rramverk.
• K
Krav på kryyptering harr anpassats ttill senaste rekommend
r
dation från M
MSB.
• D
Direkta knyytningar till ramavtal haar tagits borrt för att speecifikationeen ska kunna står
fför sig självv och för attt kunna anväändas inom
m ramen för olika ramavvtal.
Vidare hhar vissa mindre teknisska ändringaar och uppd
dateringar gjjorts sammaa vissa
språkförrändringar.
Alla dokkumenten i den normattiva specifikkationen är uppdaterad
de till versioon 1.20.
Ändringgar i dokum
menten är needan markerrade med gu
ult. Tillagd text
t är undeerstruken occh
borttageen text är övverstruken. Språkliga äändringar ärr inte markerade.
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POLIICY FÖR
R UNDE
ERSKRIF
FTSTJÄ
ÄNST

Endast sspråkliga änndringar harr gjorts.

3

NOR
RMATIV SPECIF
FIKATIO
ON

Avsnitt 3.1.2 styckke 3
Testtjännsten skall i kundens naamn kunna vvara ansluteen till den teestfederatioon som
tillhanddahålls genoom E legitim
mationsnämnndens förso
org.
Avsnitt 3.2 stycke 1
Underskkrift som upppfyller krav
ven på kvallificerade ellektroniska signaturer eenligt lag
(2000:8832) om kvaalificerade elektroniska
e
a signaturer är en option
n att tillhanddahålla. Elegitimaationsnämndden är dock
k angelägen att denna tjjänst ska fin
nna tillgängllig för offen
ntlig
sektor. O
Om tjänstenn tillhandah
hålls skall deen vid behov kunna besställas som tilläggstjän
nst till
bastjänssten. Tjänst för undersk
krift
Avsnitt 4 stycke 3
Vid avrop skall deffinitionen Tjänsten
T
skaall stödja tilllämpning av
v bråd tid kuunna tillämp
pas.
Under bbråd tid skalll tjänsternaa vara förberreda och beemanning vaara på plats så att tjänstterna i
princip kan upprättthållas utan avbrott.
Avsnitt 5 stycke 3
Erfarenhhetsutbyte avseende
a
elektroniska uunderskrifteer och relateerade tjänsteer inom Sveensk elegitimaation samt diskussioner
d
r om behov av ändringar av Underrskrifts-tjännsten sker in
nom

AN
NDRINGSH
HANTERIING
Dattum

Version

20015-09-24

1.00

4(7)

ramen fför det förvaaltningsforu
um för Undeerskriftstjän
nsten den förvaltning avv federation
nen för
Svensk e-legitimatiion som E legitimation
l
nsnämnden är sammank
kallande förr ansvarig fö
ör. Vid
behov kkan dessa fråågor också behandlas iinom ramen
n för den sam
mverkan som
m specificeeras
inom raamavtalet.
Avsnitt 6
Förutom
m de definitioner som framgår
f
av rregelverket för Svensk e-legitimattion ramavtaalet
samt avv de olika dookumenten som hör tilll denna norm
mativa speccifikation gääller följand
de
definitiooner för Unnderskriftstjäänsten.
Ord
Aktör
Attributtsintyg
Bråd tidd
eID-tjännst
E-legitim
mation
Federatiionsoperatörr
Federatiionstjänsteleveranttör
Federatiionstjänster

Identitettsfederation
Identitettsintyg

Förklariing
Organisaation som tillh
lhandahåller eller använd
der tjänst i
identitetssfederationenn.
Intyg i ellektronisk forrm med uppg
gifter om anv
vändares
juridiska behörighet, organisatoriska roll ellerr andra
egenskap
per.
Tidperiod
d med hög o ch tidskritisk
k belastning där aktör
behöver extra
e
stöd föör att säkerstäälla kapacitett och
tillgängliighet inom iddentitetsfederrationen.
Ett antal sammanhålln
lna aktiviteteer för legitimering vid
elektronisk kommuniikation som börjar
b
i utfärrdande av
e-legitim
mation och sluutar i leveran
ns av identiteetsintyg.
Identitetsshandling i eelektronisk fo
orm, som vid
d elektronisk
kommunikation anväänds för legitimering, und
derskrift ellerr
bådaderaa.
Den aktö
ör som har deet övergripan
nde ansvaret för
identitetssfederationenn.
Den aktö
ör som på fedderationsoperratörens uppdrag hanteraar
och leverrerar federatiionstjänstern
na.

De centrrala tjänsterrna inom fed
derationen för
f hanterinng
av metad
data och förr att stödja användaren
a
att välja
legitimaation (anvisnning) och däärtill hörand
de tjänster.

Samverkan mellan akktörer för eleektronisk legiitimering.
Intyg i ellektronisk forrm med uppg
gifter om en användares
identitet.
Legitim
meringstjänst
Tjänst so
om inom idenntitetsfederattionen tillhan
ndahåller
identitetssintyg.
Svensk e-legitimatioon 1) Övergripande benäämning på deen infrastruk
ktur för
identitetssfederation soom beskrivs av E-legitim
mationsnämndden.
2) De cerrtifikat, säkerrhetsdosor elller andra hjäälpmedel förr
legitimerring som tillhhandahålls av
v en utfärdarre av e-legitim
mation och som uppfylleer de krav so
om E-legitimationsnämndden
har ställt upp i avtal m
med utfärdarren.
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Avsnitt 2 stycke 1
Varje ennskilt avropp/leverans sttäller krav ppå underskriftstjänsten avseende tiillgängligheet och
kapaciteet. Tjänstenn skall kunnaa skala för aatt tillgodosse de behov avropen soom kunden ställer
s
krav på..
Avsnitt 2.1 stycke 1
Följandde krav på svvarstider skall gälla förr Underskrifftstjänsten såvida
s
inte aannat framg
går av
enskilt/aavrop/leverans.
Avsnitt 4.2.1 avsniitt 13
Extern kkommunikaation mot tjäänsten skalll ske enligt SSL version
n 3 eller TL
LS standardeen
version 1.1 1.0 elleer högre. Ko
ommunikatiion med sign
neringstjänssten för beggäran av und
derskrift
samt rettur av underrskriftssvar skall endasst vara åtkom
mligt via HT
TTPS på poort 443.
Krypterringsalgoritm
mer skall vääljas i enlighhet med avssnitt 4.17 i Tjänstespec
T
cifikationen för
Underskkriftstjänsteen.

5

TJÄN
NSTESPEC UND
DERSKR
RIFTSTJ
JÄNST

Avsnitt 2.2 stycke 3 punkt 3
Använddaren överföörs (redirectt) till undersskriftstjänsttens autentisseringsmoduul.
Avsnitt 2.2 stycke 4
Notera aatt detta dennna process illustrerar een exempellimplementeering är av eett felfritt typflöde
om allt går som tännkt. Flödet illustrerar
i
innte eventuellla felsituatiioner där nåågon av
kontrolllerna ovan leder
l
till att underskrifttsprocessen avbryts. Motsvarande resultat kan
n uppnås
av en syystemdesignn som på oliika sätt avviiker från beeskrivningen
n ovan så läänge det upp
pnådda
resultateet är detsam
mma.
Avsnitt 2.4.4 styckke 3
Om beggäran om unnderskrift in
nnehåller unnderskriftsm
meddelande som skall vvisas för anv
vändaren
så inkluuderas detta i begäran om
o legitimerring till legiitimeringstjänsten.
Avsnitt 2.4.4 styckke 4
Identitetsintyg (SA
AML Identity
y Assuranc eAssertion)) som return
neras från leegitimeringsstjänsten
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.
Avsnitt 2.4.4 styckke 5 och 6
Vid beggäran om leggitimering specificeras
s
s krav på leg
gitimeringsp
processen
(legitim
meringskonteext) genom en URI ideentifierare (A
AuthnConteextClassReff) som defin
nierar
krav på legitimerinngsprocessen
n i enlighet med [Eid2--Identifiers]]. Legitimerringskontex
xt
specificcerar som minst
m
en tillittsnivå men kkan även sp
pecificera krrav på visniing av
underskkriftsmeddellande i legittimeringsprrocessen.
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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.
Avsnitt 4.7 stycke 1
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].
Avsnitt 4.7
4.7.1
Undersskriftsmeddeelande
Om signn request innnehåller ettt underskrift
ftsmeddelande (elementtet <SignMeessage>) såå skall
detta inkkluderas beegäran om underskrift
u
i enlighet med
m [Eid2-Depl-prof].
Om undderskriftsmeeddelandet har
h attributeet MustShow
w satt till true, så skall legitimerin
ng
endast bbegäras medd en AuthnC
ContextClasssRef URI för
f begärd tillitsnivå soom innefattaar krav
på visniing av underskriftsmed
ddelandet i eenlighet med [Eid2-Ideentifiers].
Om signn request innnehåller ettt underskrift
ftsmeddelande (elementtet <SignMeessage>) såå skall
underskkriftstjänstenn kontrollerra i metadataa om legitim
meringstjänsten som avvses använd
das för
legitimeering stödjer visning av
v underskrifftsmeddelan
nde samt begärd tillitsnnivå. Om
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
MuustShow sattt till true, så
s skall ingeen legitimerring
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 reequest saknnar <SignMeessage> eleement
• Sign reequest innefattar <Sign
nMessage> element meed attributett MustShow
w satt till fallse.
Avsnitt 4.8 stycke 2
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 AuthnContex
A
xtClassRef URI.
Avsnitt 4.8 stycke 2
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 102 119 176-1312 version 1 .1.1 2.11 [E
ETSIAlgo].
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Avsnitt 7.1 tabell
[Eid2-D
DSS]
Eid2 DS
SS Extensioon for SAM
ML basedFedderated Cen
ntral Signing
g Services.
[Eid2-Iddentifiers]
Registryy for identiffiers assigneed by the Sw
wedish e- id
dentification
n board
Algo]
[ETSI A
Electronnic Signaturres and Infrastructures (ESI);
Cryptoggraphic SuittesElectroniic Signaturees and Infrastructures (E
ESI);
Algorithhms and Parrameters for Secure Eleectronic Sig
gnatures;
Part 1: H
Hash functions and asy
ymmetric allgorithms.
(http://w
www.etsi.orrg/deliver/ettsi_ts/1193000_119399//119312/01..01.01_60/tss_119312v0
010101p
.pdf httpp://webapp.etsi.org/workprogram//Report_Wo
orkItem.asp?WKI_ID=
=31439)

