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PKI och smarta kort - Internets framtida säkerhet?

Sara Johansson (a98sarjo@student.his.se)

Sammanfattning
Användningen av Internet och antalet nya tjänster ökar mer och mer. Internet är ett öppet
system och för att Internet i högre utsträckning skall kunna användas även vid hantering av
hemlig information krävs bättre säkerhet.

I detta examensarbete undersöks om PKI och smarta kort kan vara en säkerhetslösning som
kommer att vara ledande om tio år för säker identifiering, kryptering och signering på
Internet.

För att sätta in problemområdet i ett vidare perspektiv ges inledningsvis en övergripande bild
av dagens informationssamhälle. Det ges även en grundläggande förklaring av viktiga
begrepp för ökad förståelsen av rapportinnehållet. I rapporten redovisas även
tillvägagångssättet för att samla in material, vilket har utgjorts av telefonintervjuer och
dokumentstudier.

Resultatet visar att PKI och smarta kort med stor sannolikhet kommer att användas i
framtiden för säkrare informationshantering på Internet. I resultatet sammanfattas även några
av de visioner och problem som anses finnas inom ämnesområde.

Nyckelord: PKI, Smarta kort, Elektroniska signaturer, Elektronisk identifiering, Kryptering
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1 Inledning
Den ökade användningen av Internet ställer allt högre krav på säkerhet. Kan
Internetanvändarna inte lita på att känslig information skyddas, kommer bank- och
handelstjänster på Internet få svårt att utvecklas vidare. Att vinna användarnas förtroende är
därför viktigt i detta sammanhang (Hjelm, 1997).

Samhället är idag uppbyggt kring information som ses som den främsta resursen. Mänsklig
kunskap, informationsbehandling, tele- och kommunikationsteknik är grundpelare som håller
upp det nya informationssamhället (Petterson, 1998). Den snabba utvecklingen av
informationssamhället och den explosionsartade utbredningen av Internet har lämnat frågor
kring risker och säkerhet delvis obesvarade. När säkerhetsfrågor kring elektroniska
transaktioner och handel över Internet diskuteras framhålls ofta kryptering, digitala certifikat
och elektroniska signaturer som lösningar på problemet. Dessa begrepp ingår i ett system som
benämns Public Key Infrastructure (PKI) (Halvarsson & Morin, 2000).

PKI framställs ofta som en grundförutsättning för att skapa säker e-handel med mera (se
exempelvis Halvarsson & Morin, 2000; Statskontoret, 2000). För att lagra de nycklar som
krävs för kryptering kan smarta kort användas som lagringsmedium. Smarta kort framställs
ofta som den säkraste och mest flexibla lösningen för lagring av krypteringsnycklar (se
exempelvis Rankl & Effing, 1999; Statskontoret, 2000). I teorin låter det lovande, men vad
anser branschfolk och experter om framtidens säkerhetslösningar för identifiering, kryptering
och signering på Internet? Utifrån Hjelms (1997) påstående om ett behov av att vinna
användarnas förtroende anses det intressant att göra en sammanställning av de visioner som
finns för framtiden inom detta område.

Då denna rapport utgår ifrån att PKI och smarta kort är ett system som är intressant i
sammanhanget är tanken att visa om denna utgångspunkt är relevant eller inte. Rapporten ska
förhoppningsvis även kunna ge en bred bild av vad som är tänkt inom säkerhet på Internet för
framtiden. Detta är tänkt att genomföras genom att sammanställa fakta och uppfattningar från
människor som är insatta i ämnet, men som har haft olika former av kontakt och erfarenhet av
systemet.

Rapporten inleds med en bakgrundsdel för att ge läsaren en överblick över
informationshantering och säkerhet. I kapitlet ”Bakgrund” kommer även viktiga termer och
begrepp att introduceras för att ge förståelse för kommande resonemang i rapporten. I
påföljande kapitel kommer problemställningen, som ligger till grund för undersökningen, att
presenteras mer utförligt.

I rapporten kommer även de metoder som anses relevanta för problemställningen att
redogöras samt en redovisning av vald metod för detta examensarbete.

Följande del av rapporten beskriver hur arbetet genomförts, vilka avvägningar som gjorts
samt de erfarenheter som genomförandet har gett. Materialet som tagits fram presenteras och
värderas utifrån rapportens problemställning i kapitlet ”Materialpresentation”.

I kapitlet ”Resultat” presenteras det slutliga resultatet som även sätts i ett vidare sammanhang
i det avslutande kapitlet ”Diskussion”. I det sista kapitlet tas även arbetsprocessen upp samt
förslag på fortsatt arbete inom problemområdet.
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2 Bakgrund
I denna del presenteras begrepp och bakgrundsfakta som är viktiga att känna till för att förstå
sammanhanget i den övriga delen av rapporten. Kapitlet ”Bakgrund” syftar även till att sätta
in problemområdet i ett vidare sammanhang genom att ta upp en del av
informationsteknologins och Internets historia. I detta kapitel har även valts att ta med ett
avsnitt om den personliga integriteten, eftersom det för denna rapport anses vara en viktig
aspekt att ha i tanken när informationssystem och Internet diskuteras.

2.1 Informationssamhället
De senaste åren har inneburit drastiska förändringar både på arbetsplatsen och i hemmet vad
gäller tillgänglighet och användning av information (Halvarsson & Morin, 2000). Både
Janlert (1995) och Pettersson (1998) använder begreppet informationssamhälle för att
beskriva dagens samhälle. Janlert (1995) och Pettersson (1998) grundar detta på att dagens
samhälle i hög grad bygger på information och kunskap i stället för råvaror, energi, industriell
produktion och varuhandel, vilket var det viktigaste i det tidigare industrisamhället. I ett
samhälle vars främsta resurs är information kan vi hämta hem, bearbeta, skapa ny information
och kunskap samt snabbt sprida den som vi själva vill över ett världsomspunnet nätverk
(Holst, 1999). Enligt Pettersson (1998) är informationssamhället en följd av ny
informationsteknologi, vilket tillsammans med informationsdesign är en förutsättning för att
det nya samhället skall utvecklas vidare. Holst (1999) framhåller att informationssamhället
kan utmärkas av att allt fler tjänster och produkter innehåller allt mer informationsteknologi.
Exempel som uppges är bankernas satsning på IT-baserade tjänster samt vården, där
patientuppgifter matas in och lagras i journaler på datorn.

2.1.1 Informationsprocessen

I begreppet information kan läggas flera betydelser (Petersson, 1998). Här kommer dock inte
begreppets olika tolkningar att diskuteras vidare. I stället kommer det endast att ges en
förklaring av vad begreppet information står för i denna rapport.

Med begreppet information avses i denna rapport det som överförs vid en kommunikation.
Inom datorteknik innebär detta de dokument som skapas, skickas och lagras med mera. Dessa
dokument kan till exempel vara i form av text, bild eller ljud.

Hur information skapas och behandlas har förändrats tack vare den nya dator- och
kommunikationstekniken. Halvarsson och Morin (2000) beskriver informationsprocessen
bestående av en sändare, ett budskap och en mottagare. Sändaren och mottagaren kan utgöras
av till exempel en privatperson, myndighet eller ett företag och budskapet kan vara en faktura,
order, ansökan eller bekräftelse. Halvarsson och Morin (2000) menar vidare att
informationsprocessen kan delas upp i fem delar; produktion, duplicering, distribution,
arkivering och återanvändning. Alla dessa steg har, tack vare den senaste
informationsteknologin, utvecklats till att gå allt fortare. Med hjälp av ordbehandlare kan idag
information produceras digitalt. Informationen dupliceras även ofta digitalt med hjälp av olika
digitala format, exempelvis XML (Extensible Markup Language) och PDF (Portable
Document Format). Distributionen av information anses ha fått ett stort genombrott genom
Internet. I dag kan information sändas elektroniskt via e-mail eller publiceras direkt på
Internet. Även arkiveringen av information har förändrats radikalt. Istället för att sätta in
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papper i pärmar eller arkivlådor kan informationen lagras digitalt med hjälp av avancerade
mjukvarusystem, så kallade databaser och datawarehouselösningar. Slutet i
informationsprocessen är den eventuella återanvändningen av information, till exempel för att
skicka en fakturakopia till en kund eller använda information för att sammanställa statistik. I
dag kan denna återanvändning ske betydligt snabbare än tidigare med hjälp av avancerade
datasystem (Halvarsson & Morin, 2000).

2.1.2 Informationsteknologi

Informationsteknologi (IT) är ett modernt ord men ingen ny företeelse. Att förmedla
information genom skrift, tal eller bild har pågått genom hela historien (Janlert, 1995).
Halvarsson och Morin (2000) förtydligar detta och menar att informationsanvändningen har
utvecklats i fyra olika steg genom historien; talet, skrivarkonsten, boktryckarkonsten och
digitaliseringen. När människan utvecklade ett språk (verbalisering) förbättrades radikalt
hennes möjligheter att tänka och agera tillsammans. Detta menar Halvarsson och Morin
(2000) kan betraktas som den första omvälvningen inom informationsteknologin. Genom att
skrivkonsten utvecklades kunde information och kunskap bevaras mer permanent
(permanentering). Informationen kunde därmed föras vidare till efterföljande generationer
eller till andra platser. Genom boktryckarkonsten som kom med Gutenbergs tryckpress år
1439 kunde information spridas i större upplagor (massdistribution). Efter att digitaliseringen
(automatiseringen) kommit kan information idag överföras, distribueras och kopieras i
obegränsad mängd till en rörlig kostnad som är nästan lika med noll (Halvarsson & Morin,
2000).

Begreppet informationsteknologi förklaras av Pettersson (1998) på följande sätt;

”Informationsteknologi (information technology, IT) är läran om de tekniska
system som vi använder för att effektivisera produktion, distribution, lagring och
annan praktisk hantering av information.” (Pettersson, 1998, sid. 17)

Det är även viktigt att iaktta skillnaden mellan begreppen informationsteknologi och
informationsteknik. Janlert (1995) beskriver informationsteknologin med att innefatta
apparater, hårdvara, programvara, metoder, användningssätt och arbetsformer med mera. Med
informationsteknik avses endast apparater och hårdvara i föregående mening.

2.1.3 E-handel och Internetbanker

Enligt Halvarsson och Morin (2000) är Internet en plats för annonsering och försäljning för
många företag. Många företag startar så kallade handelsportaler eller e-handelsportaler på
Internet för att kunder skall kunna komma i kontakt med och köpa företagets produkter eller
tjänster. Detta gör det smidigt och lättillgängligt för kunderna samtidigt som det är möjligt
med ett stort sortiment utan kostnad för lagerhållning, butikshyra med mera (Halvarsson &
Morin, 2000).

I stället för att surfa runt planlöst för att hitta en e-handelsbutik som verkar intressant finns det
så kallad köpportal eller shoppingtorg. Redan i november 1995 startade Telia sin portal
Passagen. Även Posten var tidigt ute med sin portal Torget, som öppnades i maj 1996. Torget
och Passagen kan liknas vid stora köpcentrum med mängder av olika butiker, som är
kategoriserade efter sortiment och inriktning (Hermundstad & Östlund, 1999).

För att betala varor på Internet finns det olika tillvägagångssätt. Hermundstad och Östlund
(1999) beklagar att det inte finns något betalningssätt som både är helt säkert och samtidigt
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smidigt att använda, trots att elektronisk handel pågått i några år. Hermundstad och Östlund
(1999) menar vidare att betalning mot postförskott är ett vanligt betalningssätt, då det är
enkelt och säkert. Varan betalas inte förrän den hämtas på posten. Nackdelen med
postförskott är den extra postförskottsavgiften. I Amerika är istället kontokortsbetalning det
vanligaste, trots att det inte är helt säkert. Ett försök att skapa en teknisk standard för
kontokortsbetalningar över Internet har gjort att SET tagits fram. SET står för Säkra
Elektroniska Transaktioner eller Secure Electronic Transaction och är framtaget av bland
annat VISA och MasterCard. SET bygger på att kontokortsföretaget sköter transaktionen från
kundens kontokort till säljarens konto. I tekniken används kryptering för att skicka
information säkert mellan parterna som identifieras med hjälp av digitala certifikat
(Hermundstad & Östlund, 1999). Både Hermundstad och Östlund (1999) och Halvarsson och
Morin (2000) påpekar dock att SET ännu inte blivit den globala standarden för säker e-handel
som man hoppats. Halvarsson och Morin (2000) anger att nackdelen med SET är att parterna
måste känna till varandra innan handel kan inledas som ett skäl, förutom att tekniken nu är
föråldrad och inte speciellt användarvänlig. Den nya lagen om kvalificerade elektroniska
signaturer från Näringsdepartementet (2000b) trädde i kraft den 1 januari år 2001. Utifrån
införandet av den nya lagen anser Halvarsson och Morin (2000) att SET i stället kan bytas ut
mot en lösning baserad på PKI. (PKI beskrivs vidare i kapitel 2.3.)

Andra sätt att betala via Internet är att vara medlem i ett shoppingtorg. Kunden får då ett
konto på torget och ger shoppingtorget fullmakt att debitera det vanliga bankkontot genom
kontokort eller postgirokonto. Vissa e-handelsbutiker tar även emot check som
betalningsmedel. Checken skickas då via vanlig post. Varan kan även betalas kontant när den
hämtas i en vanlig butik. Internet används i det fallet endast för beställning av varan
(Hermundstad & Östlund, 1999).

Förutom att handla och beställa varor och tjänster används Internet även för att utföra
bankärenden. De flesta stora banker i Sverige har i dag någon form av Internettjänst för sina
kunder. Fördelarna med att kunna göra sina bankärenden via Internet är att kunden får mer
kontroll och överblick över sin ekonomi samt att tillgängligheten ökar, eftersom
Internetbanken är öppen dygnet runt. Via banken på Internet kan kunden också sköta sina
aktieaffärer direkt över Internet och även få tillgång till information och analyser, som kan
vara värdefulla för att göra bra aktieaffärer (Halvarsson & Morin, 2000).

De flesta bankerna har löst säkerheten med hjälp av en så kallad säkerhetsdosa. Varje kund får
en säkerhetsdosa, tillsammans med en PIN-kod, som skall matas in för att identifiera
användaren. Denna lösning bygger på elektroniska signaturer, som ej är kvalificerade.
(Begreppet kvalificerad elektronisk signatur förklaras i kapitel 2.2.3) Lösningen fungerar
endast med rätt dosa och dosan kan endast användas för säker kommunikation med just den
banken. Det finns heller ingen tredje part som kan verifiera händelser utan all data lagras på
banken (Halvarsson & Morin, 2000).

2.1.4 Risker med informationshantering

Med Internet som den främsta informationskanalen i det nya informationssamhället uppstår
nya hot och risker. Både Johansson (1999) och Mannerheim1 (2001) menar att Internet är ett
oskyddat, publikt nätverk och information bör därför inte skickas okrypterad över Internet.
Detta gäller om informationen är känslig och inte önskvärd att kunna ses av någon

1 Egil Mannerheim jobbar som information och IT-specialist på företaget Nexus
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utomstående. Hot och risker som kan uppstå när information skickas oskyddat över Internet är
bland annat att obehöriga tar del av informationen, så kallad avlyssning. Avlyssningen kan
ske utan att varken sändaren eller mottagaren märker det. Genom att kryptera informationen
som överförs minimeras risken för avlyssning, eftersom det då inte går att tolka informationen
(Johansson, 1999; Mannerheim, 2001). Ett tidigare hot var att avsändaren kunde förneka att
information hade skickats. Detta skall dock inte längre vara möjligt efter införandet av lagen
om elektroniska signaturer som trädde i kraft den 1 januari år 2001 (Näringsdepartementet,
2000b). Den nya lagen ger dokument försett med elektronisk signatur, som uppfyller vissa
krav, samma rättsliga status som ett underskrivet pappersdokument. Avsändare eller
mottagare kan därmed inte förneka att de mottagit eller skickat informationen och så kallad
oavvislighet eller oavvisbarhet kan därmed säkras (Näringsdepartementet, 2000c). Ett hot när
information skickats är att den manipuleras. Vid betalningstransaktioner kan detta ge
allvarliga följder (Johansson, 1999; Mannerheim, 2001). En ytterligare typ av hotbild uppstår
för de företag som ger finansiella tjänster över Internet såsom e-handelsföretag och
Internetbanker. Dessa anses av Johansson (1999) vara säkerhetsmässiga högriskmiljöer för
dataintrång, då de utbyter känslig kundinformation, exempelvis kontokortsnummer. Även
lagring av känslig information av personlig karaktär är viktig att skydda. Om exempelvis en
patients sjukjournal skulle komma i orätta händer utgör detta ett hot mot patientens personliga
integritet (Olovsson, 1999).

2.1.5 Den personliga integriteten

Författaren och journalisten Anders R. Olsson tar upp hotet ”storebror ser dig” i det
datoriserade samhället i sin rapport; ”Privatliv & Internet – som olja och vatten?” (Olsson,
2000). Olssons rapport tar även upp den tekniska möjligheten att undvika integritetskränkning
genom bland annat kryptering och redogör därmed för en viss del av detta examensarbetets
problemområde. Olsson (2000) skriver att diskussioner om den personliga integriteten tog fart
i Sverige under 70-talet, då datorn i första hand uppfattades som en maktfaktor. En oro växte
för att den ökade användningen av automatisk databehandling skulle göra samhället mer
odemokratiskt genom att staten och storföretag skulle växa sig starka på medborgarnas
bekostnad. Debatten startade när databaser och personregister uppmärksammades och rädsla
och kritik började gro mot den datoriserade statsmakten. Statsmakten jämfördes med
storebrorsamhället i George Orwells roman med titeln ”1984”, vilken syftar på en diktatorisk
stat som ser och vet allt om alla. Debatten har i dag avtagit, men Olsson (2000) hävdar att
dagens informationssamhälle gör att det finns ännu starkare skäl än tidigare att varna för
storebrorsamhället.

Så som vardagen ser ut idag, när allt fler människor använder Internet för att kommunicera
och ta del av information samt handla med mera, lämnar vi ut mycket information om oss
själva. Olsson (2000) förklarar vidare hur användare av Internet ofrivilligt lämnar
”elektroniska spår” efter sig på varje webbplats, som denne varit inne på. Även innehåll i e-
mail och namnet på mottagaren med mera kan lätt röjas om det inte är krypterat, vilket det
sällan är mellan privatpersoner i dag. Dessa uppgifter kan avslöja mycket om användaren.
Efterfrågan av mer utförlig information om såväl etablerade som potentiella kunder är stor
bland e-handelsföretag. Uppgifter om intressen och händelser i kundens liv kan hjälpa
företaget att tillmötesgå alltmer detaljerade önskemål och för att skicka ut reklam med ökad
precision mot rätt kundgrupp. Olsson (2000) menar därför att det finns stora ekonomiska
vinster med att göra närgångna kartläggningar av konsumenterna för företagen (Olsson,
2000).
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2.2 Säkerhet
Undersökningar visar att många användare av Internet är skeptiska till att lämna ut personliga
uppgifter på Internet (se exempelvis Pricewaterhousecoopers, 2000; Europay International,
2000). De flesta användare som gör inköp i e-handelsbutiker vill inte betala online direkt ifrån
sitt konto utan betalar hellre via faktura eller postförskott. Undersökningen
(Pricewaterhousecoopers, 2000) visar även att drygt 30 procent av de svenska användarna tror
att de skulle göra fler affärer via Internet om säkerheten kunde garanteras. Detta är endast
siffror men de pekar ändå på att säkerheten för Internettjänster är viktig att beakta.

Säkerhet på Internet avser bland annat att kunna identifiera/verifiera individer och företag.
Överföring av information skall kunna skyddas så att användarna vet att obehöriga inte
kommer åt informationen, att informationen hålls konfidentiell och att de vet att
informationen inte förändrats under överföringen, så kallad dataintegritet. Säkerheten, när det
gäller elektroniska transaktioner, omfattar även oavvislighet. Oavvislighet eller oavvisbarhet,
som det också kallas, innebär att transaktioner inte skall kunna avvisas av någon av de
inblandade parterna i efterhand. Detta kan lösas med hjälp av elektroniskt signerade
dokument (Halvarsson & Morin, 2000; Johansson, 2000).

Johansson (1998) påpekar att begreppet säkerhet endast är relativt och att det är viktigt att
tänka på det när säkerhet i dator- och kommunikationssystem diskuteras. Johansson (1998)
bygger detta resonemang på att det viktigaste inte är om ett system är säkert eller inte. Det
viktigaste är istället hur säkert systemet är och hur riskerna som finns skall hanteras. Det
gäller alltså att värdera till vilket pris det är viktigt att skydda informationen (Johansson,
1998).

Johansson (1998) påpekar även vikten av att ha talesättet ”En kedja är aldrig starkare än dess
svagaste länk” i minnet när säkerhetssystem diskuteras. Säkerheten måste sträcka sig genom
hela kedjan av informationsflödet för att ett system skall vara säkert. Ämnet säkerhet handlar
inte enbart om tekniken utan är minst lika mycket en policy- och ledningsfråga (Johansson,
1998). Detta är dock inget som kommer att tas upp vidare i denna rapport.

2.2.1 Säkerhetslösningar

För att elektronisk handel skall bli framgångsrikt tror Johansson (2000) att det är viktigt att
vara öppen för olika säkerhetssystem med olika tekniska lösningar. Det finns flera olika
system på marknaden, men förhoppningsvis skall systemen kunna verka och fungera
tillsammans (Johansson, 2000).

Johansson (2000) beskriver dagens situation som problematisk på grund av att viljan att
snabbt komma igång med elektroniska affärer är stor. Internets positiva effekt på lokala och
globala marknaden kan lätt leda till förhastad lagstiftning och dåligt planerad koncentration på
ett system. Johansson (2000) tror mer på att prova sig fram med flera system för att bana väg
in i framtiden.

2.2.2 Identifiering

Identifiering i den fysiska världen är något som sker varje dag. Du känner igen en vän på stan,
du visar fram ett ID-kort där krogvakten kan känna igen dig på fotot eller du skriver under en
blankett för att visa att det är du som hämtar ut varan. Identifiering sker således på olika sätt
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flera gånger om dagen. Enligt Halvarsson och Morin (2000) är underskrift den mest vanliga
individuella identifieringen i den fysiska världen.

På Internet är det svårare att kontrollera identiteten. Detta försvårar förtroendet i en
kommunikation mellan företag, kund och myndigheter (Halvarsson & Morin, 2000). Jonsson
(1999) använder termen autentisering och menar då;

”fastställandet av en identitet eller verifierande av identitet” (Jonsson, 1999, sid.
32)

Jonsson (1999) hävdar att det vanligaste sättet för autentisering är genom inloggning.
Inloggning sker normalt genom att användaren anger sitt användarnamn och detta är själva
identifieringen. Användaren anger sedan sitt lösenord och bevisar därmed att användaren är
den denne uppger sig för att vara, autentiseringen. Denna lösning kräver att endast den riktige
användaren vet om lösenordet för att säkert veta att det är rätt person som utger sig för att ha
en viss identitet. Jonsson (1999) menar vidare att autentisering bygger på tre olika principer;
någonting man kan, exempelvis ett lösenord, någonting man har, exempelvis ett passerkort
och någonting man är, exempelvis ett fingeravtryck. Om kombinationer av tidigare nämnda
principer används ökar säkerheten på grund av att autentisering av fel person försvåras
(Johansson, 1999).

2.2.3 Signering

Den personliga namnteckningen har länge varit en viktig del inom ekonomi och juridik. För
hantering av skriftlig information används namnteckningar eller signaturer för flera ändamål.
Signaturen avser till exempel att visa att undertecknaren godtar innehållet i den text som är
placerad före namnteckningen. Signaturen kan även ha en varnande funktion, då underskriften
kan verka bindande för undertecknaren. En namnteckning kan användas för att klargöra en
persons identitet, eftersom en namnteckning på ett dokument knyter texten på dokumentet till
namnteckningen och därmed den person som undertecknat. Detta ger en viss äkthet åt
dokumentet. Denna identifiering och äkthetsfunktion kan vidare användas vid
bevisningssituationer (Näringsdepartementet, 1999).

Definitionen av signatur enligt Halvarsson och Morin;

”Signatur = Egenhändigt skriven namnteckning, särskilt använd för att intyga
tillförlitlighet eller äkthet av dokument. ” (Halvarsson & Morin, 2000, sid. 19)

Det finns flera benämningar för den elektroniska motsvarigheten till den traditionella
signaturen, vilket ofta skapar förvirring. Halvarsson och Morin (2000) förklarar begreppet
”digital signatur” som en teknologi, som används för bland annat elektroniska signaturer och
nätverkssäkerhet. Författarna redogör även för begreppet ”elektroniska signaturer”, som utgör
ett bredare område och används för att beskriva den lösning som skall ge den digitala
signaturen samma värde och juridiska bindning som den traditionella manuella underskriften.

Enligt Näringsdepartementet (1999) har benämningen ”digital signatur” ersatts av
”elektronisk signatur” i bland annat EG-direktiven. Även Halvarsson och Morin (2000)
hänvisar till att använda termen ”elektroniska signaturer” då denna rekommenderas av EU.

Näringsdepartementet (1999) framhåller att elektroniska signaturer säkrar integriteten av ett
meddelande samt bekräftar vem som signerat det, det vill säga vem som skickat det
elektroniska meddelandet.

Den kvalificerade elektroniska signaturen skiljer sig inte på något teknikrelaterat sätt ifrån en
elektronisk signatur, menar Halvarsson och Morin (2000). I stället har det med
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framställningen av certifikatet att göra och innefattar i högre grad en juridisk aspekt.
Huvudsyftet är att kunna utbyta information säkert och juridiskt bindande utan att de
inblandade tidigare har avtal mellan sig (Halvarsson & Morin, 2000).

För att skapa en elektronisk signatur för en given datamängd utnyttjas en hashfunktion och
asymmetrisk kryptering (asymmetrisk kryptering förklaras mer utförligt i kapitel 2.2.4).
Datamängden kan vara en text, bild, ljud eller information i annan form. En hashfunktion är
en beräkningsalgoritm, som omvandlar en datamängd till ett värde med en bestämd längd.
Detta kan liknas vid ett fingeravtryck av datamängden. Hashfunktionen är en enkelriktad
funktion. Utifrån hashvärdet skall det vara omöjligt att beräkna ursprungsdatan. Två
datamängder som ej är identiska skall heller aldrig kunna ge samma hashvärde
(Näringsdepartementet, 1999; Johansson, 1997). Signeringens första skede är att skapa ett
hashvärde av den aktuella datamängden. Nästa steg är att kryptera hashvärdet med sändarens
privata nyckel. Det är alltså endast just den användaren som kan skapa just den signaturen
(Jonsson, 1999). När mottagaren skall verifiera (bekräfta) den elektroniska signaturen
dekrypterar han signaturen med sin publika nyckel och mottagaren får då fram den
ursprungliga kontrollsumman. Genom att användaren kan generera en egen kontrollsumma
kan dessa jämföras. Överensstämmer då båda värdena kan mottagaren vara säker på att
meddelandet kommer från rätt avsändare och att det inte ändrats på vägen
(Näringsdepartementet, 1999; Jonsson, 1999).

2.2.4 Kryptering

Problemet med att göra hemlig information tillgänglig för ett antal utvalda personer i en form
som kan användas av alla, antar Halvarsson och Morin (2000), är lika gammalt som
människan själv. Ur ett historiskt perspektiv finns många exempel på tidiga metoder för att
kryptera hemliga meddelanden. Caesar-chiffret är ett känt exempel på hur Caesar kodade
meddelanden för att skydda dem när de skickades mellan hans arméer. Caesar använde en
löpare som sprang med en bit pergament för att transportera det krypterade meddelandet.
Caesar-chiffret gick ut på att olika bokstäver i alfabetet byttes ut enligt ett visst mönster.
Caesar ritade upp alfabetet som vanligt. Han flyttade sedan bokstäverna tre steg åt höger för
att skapa det hemliga mönstret (Halvarsson & Morin, 2000). Johansson (2000) beskriver
kryptering som en teknologi som utvecklats för att dölja information för avlyssnare utan
behörighet. Johansson (2000) menar även att kryptering har haft sin uppgång i
krigssituationer då det är naturligt att vilja kunna kommunicera utan att fienden kan ta del av
meddelandet. När datorer används för kommunikation har behovet åter uppstått att kunna
dölja information som överförs. Detta gäller speciellt när ett publikt nät som Internet används
för överföringen. I datorsammanhang används även krypteringsteknologi för identifikation i
nätverk för att vara säker på vem det är man kommunicerar med. Identifieringen görs då med
hjälp av elektroniska signaturer. Teknologin kan även användas för att hålla informationen
konfidentiell. Detta innebär att dokumentet är skyddat från insyn och att integriteten av
informationen är säkerställd. Integritet innebär att det går att upptäcka ifall en datamängd har
ändrats (Halvarsson & Morin, 2000; Johansson, 2000).

För att kryptera information används en krypteringsalgoritm och en krypteringsnyckel
(Johansson, 1998; Halvarsson & Morin, 2000). Algoritmen anger principen för hur
informationen förvrängs och återställs (Johansson, 1998). Algoritmen är i dagens
krypteringsprodukter oftast offentlig, den är allmän i en viss tillämpning och likadan för alla
som använder den. Invärden till algoritmen är information skriven i klartext tillsammans med
krypteringsnyckeln. Resultaten blir en krypterad mängd data, så kallad kryptotext. Olika
nycklar ger olika kryptotext eftersom kryptonyckeln påverkar resultatet av krypteringen. För
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att dekryptera kryptotexten används den inverterade algoritmen där kryptotexten och en
nyckel är invärden. Resultaten blir den ursprungliga klartexten (Johansson, 1998; Halvarsson
& Morin, 2000). Värt att beakta är att olika metoder att kryptera skiljer sig åt vad gäller
hastigheten. Är krypteringen komplicerad och svårgenomtränglig tar det längre tid för datorn
att kryptera. För e-mail spelar tiden ingen större roll, medan kryptering av nätverkstrafik
mellan två datorer skall ske med hög hastighet och tidsåtgången är därför kritisk (Johansson,
2000).

Både Johansson (1998) och Halvarsson och Morin (2000) förklarar symmetrisk kryptering
med att samma nyckel används vid kryptering och dekryptering. Sändare och mottagare av ett
meddelande måste vara överens om nyckeln och hålla den hemlig (Halvarsson & Morin,
2000). Ofta används en specifik nyckel för två användare som behöver kommunicera. För
varje nytt par som skall kommunicera krävs då en ny krypteringsnyckel. Det leder till slut till
ett behov av ett stort antal krypteringsnycklar (Karlsson, 2000). Faktumet att flera behöriga
personer måste ha tillgång till samma hemliga krypteringsnyckel anger Johansson (1998)
skapar problem, eftersom nyckeln då måste sändas till mottagaren för att denne skall kunna
dekryptera meddelandet. Här kan en brist i säkerheten uppstå.

Figur 1. Symmetrisk kryptering (Karlsson, 2000, sid.45)

Asymmetrisk kryptering bygger på ett system med en publik nyckel, vilket innebär att den är
tillgänglig för vem som helst (Halvarsson & Morin, 2000). Varje användare har då två olika
nycklar, ett så kallat nyckelpar. Den ena nyckeln är den publika nyckeln, den andra nyckeln är
privat och skall hållas hemlig. Det den publika nyckeln krypterar kan endast den privata
nyckeln dekryptera (Johansson, 1998; Halvarsson & Morin, 2000). De publika nycklarna görs
vanligtvis tillgängliga via elektroniska kataloger. De hemliga nycklarna måste förvaras säkert,
till exempel på en skyddad hårddisk eller ett smart kort (Halvarsson & Morin, 2000). Metoden
med att använda olika nycklar för kryptering och dekryptering introducerades 1976 av
Whitfield Diffie och Martin Hellman. Vid samma tid hade även Ralph Merkle liknande idéer.
Det var slutligen tre andra män som förverkligade det asymmetriska kryptot år 1977 då de
skrev uppsatsen som revolutionerade den moderna kryptotekniken. Männen hette Ronald
Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman och uppfann kryptosystemet RSA (Karlsson,
2000).
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Figur 2. Asymmetrisk kryptering (Karlsson, 2000, sid.46)

2.3 Public Key Infrastructure (PKI)

Begreppet PKI som står för Public Key Infrastructure är ett säkerhetssystem som bygger på
asymmetrisk kryptering och olika regelverk. PKI är, som namnet säger en infrastruktur och
innefattar flera delar till exempel skapande av certifikat (certifiering), kontroll av certifikat
(verifiering) samt återtagande av certifikat (revokering) (Halvarsson & Morin, 2000).

För att kunna använda asymmetrisk kryptering och elektroniska signaturer krävs att de
publika nycklarna kan bindas till särskilda identiteter. Detta sker genom digitala certifikat. De
digitala certifikaten kan användas för att säkra e-mail, elektronisk handel, vid kryptering av
information samt för behörighetskontroll med mera (Johansson, 1998).

2.3.1 Betrodd tredje part, CA

En viktig del i infrastrukturen PKI är den betrodda part som utfärdar och ansvarar för de
publika nycklarna, alltså de digitala certifikaten. Denna typ av betrodd part skall utgöras av en
oberoende instans eller myndighet och benämns Certification Authority (CA). Certifikatet kan
ges ut internt av myndigheten eller företaget, men kan även tillhandahållas av en extern
leverantör (Johansson, 1998; Halvarsson & Morin, 2000). CA:n kontrollerar att rätt publik
nyckel går till rätt identitet och att det digitala certifikatet som påvisar detta kan nås av andra,
till exempel via en katalog, som är upplagd på en server (Johansson, 1998). Certifikatet är,
enligt Halvarsson och Morin (2000), ett signerat digitalt dokument som till exempel
innehåller namn, personnummer, den publika nyckeln, utfärdare och giltighetstid. Det finns
olika standarder för vilka uppgifter som skall finnas med i certifikatet. Den standard som är
mest använd är ISO-standarden X509v3.

Viktigt för att PKI skall fungera är, enligt Johansson (1998) och Egil Mannerheim (2001),
också att CA:n kan återkalla certifikat ifall den privata nyckeln tappas bort av sin ägare eller

Krypterad text Krypterad textKrypterad text Klartext,
öppen

information

Klartext,
öppen

information

11100010

01001001

1101

01000010

Originaltext

Denna text

skall

krypteras

Originaltext

Denna text

skall

krypteras
A:s hemligaA:s publika



2 Bakgrund

11

den skulle avslöjas på annat sätt. Det vanligaste är att CA:n med jämna mellanrum publicerar
en lista över de certifikat som återkallats. Denna lista kallas Certificate Revocation List
(CRL).

En CA kan enligt Jonsson (1999) hantera nycklar för att företag, en viss region eller till och
med ett helt land. För att asymmetrisk kryptering skall fungera mellan länder och regioner
krävs att de olika CA-instanserna kan lita på varandra. För att lösa detta upprättas en CA på
en högre nivå som kan intyga att olika CA-instanser är betrodda att verifiera kryptonycklar.
På detta sätt byggs en hierarkisk certifieringsstruktur upp (Jonsson, 1999).

2.3.2 Nyckel

För att ”knäcka” ett krypterat dokument skall det i ett idealt krypteringssystem endast vara
möjligt att pröva nyckel efter nyckel för att kunna hitta den rätta (Johansson, 1998). Detta
gäller förståss om rätt nyckel är i säkert förvar hos de behöriga. I dagens digitala
krypteringssystem beskriver både Halvarsson och Morin (2000) och Näringsdepartementet
(1999) nyckeln som ”ett mycket stort tal” och anger dagens storlek till 1 024 bitar, vilket
motsvarar cirka 300 siffror. Johansson (1999) förklarar att antalet möjliga kombinationer för
nyckeln beror på dess antal bitar. Ökas nyckellängden med en bit fördubblas antalet nycklar
som är möjliga. Krypteringens säkerhet beror oftast på nycklarnas längd. Eftersom
datorteknikens utveckling gör att kryptografiska beräkningar går allt fortare, fler nycklar
hinner prövas under kortare tid, måste nyckellängden ökas successivt för att krypteringen
skall anses säker (Johansson, 1998).

Hur säkert ett system är beror inte enbart på hur säkert kryptot är utan även hur nycklarna
distribueras och förvaras. Den privata nyckeln kan förvaras på olika sätt, skriver Johansson
(1998). Han hänvisar till två sätt; genom lagring på ett smart kort eller lagring i en datafil på
en diskett eller hårdvara. Nycklar som lagras enligt det senare exemplet brukar kallas mjuka.
Dessa anses inte lika säkra som de som är lagrade på smarta kort, så kallade hårda nycklar
(Johansson, 1998).

2.4 Smarta kort
År 1974 tog fransmannen Roland Moreno patent på det smarta kortet (Höynä, 1997; Rankl &
Effing, 2000). Rankl och Effing (2000) menar vidare att det var Tyskland och Frankrike som
ledde utvecklingen av smarta kort och att det stora genombrottet kom 1984 då telefonkort
gavs ut på prov i Frankrike. Enligt Höynä (1997) var telefonkortet den första tillämpningen av
den smarta korttekniken och det började säljas i Frankrike 1985.

På svenska kan det smarta kortet även benämnas ”aktivt kort” eller beskrivas som ett
”intelligent” plastkort (Höynä, 1997). Enligt Rankl och Effing (2000) finns det två kategorier
av smarta kort; minneskort och kort med en mikroprocessor. De så kallade minneskorten kan
lagra information säkert men har begränsad funktionalitet. Kort med en mikroprocessor kan
lagra stora mängder information och kan utföra krypteringsalgoritmer (Rankl och Effing,
2000). Höynä (1997) hävdar däremot att minneskorten, som endast innehåller ett chip, inte
kan räknas som ett smart kort. Höynä (1997) menar istället att ett smart kort skall bestå av två
komponenter; ett chip och en mikroprocessor. De två komponenterna gör att kortet är
programmerbart och kan utföra olika operationer. När benämningen smarta kort används
fortsättningsvis i denna rapport syftar det på definitionen gjord av Höynä (1997). Exempel på
tillämpningar är som elektronisk plånbok, buss- eller tågbiljett, försäkringskort eller hälsokort



2 Bakgrund

12

med olika medicinska uppgifter eller elektroniskt ID-kort (eID-kort). Tillämpningarna kan
kombineras på flera sätt och finns det flera applikationer på samma kort kallas det ett
”multiservicekort” (Höynä, 1997).

Enligt både Höynä (1997) och Rankl och Effing (2000) är säkerheten för de smarta korten
dess främsta styrka. Den höga säkerheten ges av att kortets minne enbart kan nås av
mikroprocessorn. Kortet är också enligt Höynä (1997) närmast omöjligt att kopiera, vilket
däremot är mycket lätt med ett magnetkort. Enligt Lynette (2000) kan till exempel
informationen på ett magnetkort läsas av när det dras i en laglig kortläsare genom en enhet
kopplad direkt till telefonjacket. En enhet kan också placeras intill den vanliga kortläsare och
dras efter den ordinarie hanteringen för att stjäla information. Denna företeelse kallas
skimming och är den mest växande bedrägeriformen för kreditkort i USA (Lynette, 2000).
Vidare tas även formatet upp som en stor fördel av de tre författarna. Det behändiga formatet
ger större användarmöjligheter då kortet kan bäras med och användas av alla i vardagen
(Höynä, 1997; Rankl & Effing, 2000).

2.4.1 Elektroniskt ID-kort

Enligt Höynä (1997) är det elektroniska ID-kortet en svensk produkt och används för att
komma in i datasystem. En svensk standard för eID-kort kom år 1997 (Karlsson, 2000).
Halvarsson och Morin (2000) menar att skillnaden mellan ett traditionellt fysiskt ID-kort och
det elektroniska är på vilket sätt innehavaren verifieras, det vill säga hur man säkerställer att
kortinnehavaren är den som kortet verkligen är utfärdat för. Halvarsson och Morin (2000)
menar vidare att för ett fysiskt ID-kort verifieras innehavaren med att hans utseende
överensstämmer med fotot på ID-handlingen samt att innehavaren kan skriva en korrekt
namnteckning. Innehavaren av ett elektroniskt ID-kort verifieras genom att denne innehar den
privata nyckeln som hör ihop med en viss publik nyckel i nyckelparet. Det elektroniska ID-
kortet utgörs alltså av det certifikat som ligger lagrat i kortet.

Elektroniska ID-kort som lagras på smarta kort är de så kallade hårda certifikaten. Kortets
chip innehåller en liten dator som är speciellt anpassad att kunna utföra avancerade
kryptografiska funktioner. I chipet finns även ett minne där den privata nyckeln lagras. Den
privata nyckeln skyddas genom en kod, vanligtvis en så kallad PIN-kod, som endast
innehavaren känner till för att kortet inte skall kunna användas av någon annan än den rätta
innehavaren. Halvarsson och Morin (2000) beskriver även hur en biometrisk metod kan
användas i stället för en PIN-kod. Biometriteknik bygger på att använda människans unika
fysiska särdrag för identifiering. Fördelen med biometriteknik är att det är omöjligt att tappa
eller glömma biometriska särdrag. Det är även nästintill omöjligt att stjäla eller kopiera och
det går inte heller att dela med andra. Det vanligaste sättet att identifiera unika individer med
biometriteknik är med hjälp av tumavtrycket. Tumavtryckets särdrag upptäcktes redan 1686
av en italiensk vetenskapsman vid namn Marcello Malapighi. När tumavtryck används för att
bekräfta en identitet vid elektroniska signaturer registreras först fingermönstret via en sensor.
Detta lagras som individens biometriska identitet i en av kortets minnesenheter. När personen
sedan skall logga in eller göra en transaktion placeras tummen åter på sensorn. På mindre än
en sekund känner sensorn av mönstret och jämför det med det tidigare registrerade. Andra
varianter av modern biometri är att använda exempelvis handens form, rösten, ögats iris med
mera. Detta är tekniker som finns idag men som ännu inte har fått någon stor spridning för att
användas inom området elektroniska signaturer (Halvarsson & Morin, 2000).
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3 Problembeskrivning
Internetanvändandet har ökat markant de senaste åren och Internet har blivit en allt större och
viktigare informationskanal, såväl hemma som på arbetet. Många använder Internet för att
skicka e-mail till andra Internetanvändare, sköta sina bankärenden eller att handla i så kallade
e-handelsbutiker. Kommunikationen via Internet innefattar dock nackdelen att parterna inte
ser eller hör varandra. De kan heller inte känna igen varandras handstil eller underskrift och
därmed vara säkra på att den de utbyter information med är den de tror.

När man skickar e-mail över Internet kan säkerheten jämföras med ett vykort som skickas på
posten (Hermundstad & Östlund, 1999). Många är därför skeptiska till att lämna ut känslig
information över Internet, exempelvis kontokortsnummer. Detta visas i undersökningar som
företagen Europay International och Pricewaterhousecoopers har utfört. Endast 21 procent av
de svenska Internetanvändarna känner förtroende för e-handelsbutikerna. De flesta har lågt
förtroende för e-handelns förmåga att hantera känsliga uppgifter (Europay International,
2000). Detta kan även bekräftas av undersökningen gjord av Pricewaterhousecoopers (2000)
som visar att färre än en femtedel, endast 18 procent, av de svenska Internetkunderna kan
tänka sig att betala över nätet. Istället för att betala online över nätet väljer de flesta att betala i
form av postförskott eller fakturor. Många ser också hotet mot den egna integriteten som ett
hinder för att utnyttja Internet. Detta gör att det går trögt att få igång handeln på Internet.
Några som har gjort en lönande investering är dock de svenska bankerna som valt att satsa på
Internetbanker. Denna satsning har fått många kunder att utföra sina banktjänster via Internet.
Den stora skillnaden mellan Internetbanker och e-handelsföretag tros till stor del bero på att
tilliten till bankernas förmåga att hantera betalningar är större gentemot e-handelns
informationshantering. Undersökningar visar nämligen att de svenska Internetbankerna har
lyckats bra att inge förtroende hos sina kunder. Undersökningen gjord av Europay
International (2000) visar att hela 90 procent har stort eller ganska stort förtroende för
bankernas säkerhet.

För att Internetanvändningen skall fortsätta att expandera, anses det viktigt att vinna
förtroende hos användarna. Företag och organisationer måste kunna garantera säker hantering
av känslig information genom att kunna identifiera sändare och mottagare samt kontrollera att
informationen inte ändrats eller setts av någon utomstående. Ett sätt att lösa dessa aspekter är
att införa PKI, då även dokument kan signeras elektroniskt. Genom att förvara den privata
nyckeln på ett smart kort anses lösningen ännu mer säker och flexibel (se exempelvis
Johansson, 1998; Höynä, 1997).

PKI anses av många vara det nya systemet som kommer att lösa den sista delen, säkerhet, som
fattas för att elektronisk handel skall komma igång. Många företag och organisationer som
arbetar med säkerhet på Internet satsar i dag på PKI lösningar. Men hur väl kommer systemet
att kunna uppfylla framtidens krav på säkerhet? Vem kommer att använda systemet? Finns
det över huvud taget ett behov för säker identifiering och informationshantering på Internet
hos företagen respektive allmänheten? Vem är det som driver utvecklingen av elektronisk
identifiering? Detta är frågor som bottnar i att många faktiskt tror att PKI är det system som
kommer att spela den ledande rollen i framtidens informationshantering.

3.1 Hypotes
Elektroniskt ID-kort, baserat på hård PKI, kommer att vara det ledande systemet för säker
identifiering, kryptering och signering på Internet inom de närmaste tio åren.
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Med begreppet ”elektroniskt ID-kort” avses ett smart kort med ett chip och en
mikroprocessor, som gör det möjligt att identifiera ägaren, utföra en elektronisk signatur och
kryptera dokument.

PKI avser säkerhetssystem för digital kommunikation och lagring av information, som bygger
på asymmetrisk kryptering. Begreppet PKI innefattar den utrustning och de rutiner som krävs
för hantering av digitala certifikat för identifiering och signering med mera.

Med begreppet ”hård PKI” avses ett PKI-system begränsat till att endast innefatta hårda
certifikat. Ett hårt certifikat är ett elektroniskt ID-kort, det vill säga certifikatet lagras på ett
smart kort.

Begreppet ”ledande” anger att det även kan finnas andra system för identifiering, kryptering
och signering på Internet men hård PKI är det system som enligt begreppet ”ledande” används
mest.

3.2 Avgränsning
Denna rapport är avgränsad till att gälla främst den svenska marknaden.

3.3 Förväntat resultat
Det förväntade resultatet för denna rapport är att hypotesen verifieras. Det antas dock finnas
problem som måste lösas inför framtidens användning av systemet. Men förhoppningsvis
kommer denna rapport att kunna ge en sammanställning av dessa problem. Resultatet
förväntas även ge intressanta kommentarer om framtiden och ge tips och inspiration för hur
en PKI-struktur kan implementeras och användas i samhället.
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4 Metod
I detta kapitel behandlas vilka tillvägagångssätt som är lämpliga att använda för att samla in
information för att verifiera eller falsifiera hypotesen för denna rapport. I metoddelen klargörs
även vilken eller vilka metoder som valts och varför dessa val gjorts.

4.1 Att pröva hypotesen
Då denna rapport bygger på en hypotes är tillvägagångssättet för detta examensarbete att
verifiera eller falsifiera hypotesen.

Hypotesen i denna rapport bygger på en uppfattning om hur framtiden kommer att bli inom
elektronisk identifiering på Internet. För att kunna ta ställning till om denna uppfattning är
korrekt skall hypotesen genomgå en kritisk bedömning. Medawar (1972) beskriver i Bell
(1995) hur en hypotes bör behandlas på följande sätt;

”Vetenskapligt tänkande utgör därför på alla nivåer ett samspel mellan två typer
av tankar – en dialog mellan två röster, den ena öppen och prövande, den andra
kritisk. Det är en dialog mellan det möjliga och det faktiska, mellan accepterande
och förkastande, mellan gissningar och kritik, mellan vad som är sant och vad
som skulle kunna vara riktigt.” (Medawar, 1972, i Bell, 1995, s. 25)

För att kunna avgöra om hypotesen är trolig eller inte krävs information. Det finns flera
lämpliga metoder för att samla in information för detta examensarbete.

4.2 Möjliga metoder
För att reda ut vilka metoder som kan anses lämpliga har utgångsfrågan inte varit ”Vilken
metod ska jag välja?” (Bell, 1995, sid. 61). Bell (1995) anser istället att den första frågan som
bör ställas är; ”Vad behöver jag veta och varför behöver jag veta just det?” (Bell, 1995, sid.
61).

Den information som behövs för att verifiera eller falsifiera hypotesen är hur framtiden inom
elektronisk identifiering, kryptering och signering kommer att se ut. Eftersom framtiden ännu
inte ägt rum kan ingen exakt information om detta samlas in. I detta fall blir istället
människors olika värderingar och åsikter värdefulla. För att försöka förutsäga framtiden kan
även liknande historiska skeden studeras. Den information som behövs samlas in är alltså
tankar och funderingar om framtiden samt eventuellt information om jämförbara situationer
som ägt rum. Då denna rapport utgår ifrån hur människor upplever sin omvärld anses någon
form av kvalitativ forskning lämpligast att använda. Då målet för bearbetningen av materialet
är insikt snarare än statistisk analys menar Bell (1995) att de kvalitativa metoderna är att
föredra.

De olika metoderna för insamling av information kan även delas in i direkt och indirekt
informationssamling. Direkt informationssamling innebär att händelsen iakttas med
informationsinsamlarens egna ögon och öron. Sker informationssamlingen indirekt tar
informationsinsamlaren del av observationer eller erfarenheter som redan gjorts av någon
annan (Ekholm & Fransson, 1987). Eftersom denna rapport avser att reda ut vad som anses
om framtiden går det inte att iaktta problemområdet direkt. I stället blir det antaganden om
framtiden utifrån den information som finns inom området idag. För denna rapport är
möjligheterna att med egna ögon och öron observera vad som pågår inom branschen
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begränsade. Det anses häller inte finnas tillräckliga erfarenheter inom ämnesområdet för att
kunna ge kvalitativ information vid direkt observation. Direkt observation har därför inte
ansetts vara en möjlig metod. Istället anses indirekt informationsinsamling ge det mest
heltäckande materialet. Indirekta metoder för informationsinsamling bygger ofta på frågor.
Genom att använda frågor ges en övergripande och helhetsbetonad information som bygger
på erfarenheter som den förfrågade byggt upp. Här utnyttjas den summerande bild som någon
annan kommit fram till med utgångspunkt ifrån ett stort antal direkta observationer (Ekholm
& Fransson, 1987).

4.2.1 Dokument

Dokument som informationskälla för denna rapport kan användas för att ta del av redan
nedtecknade åsikter om ämnesområdet. Dokumentet utgörs då främst av ”kortlivade”
dokument såsom tidningar och artiklar. Rapporter och tidigare undersökningar kan även bidra
med mer genomarbetade kritiska åsikter. För att få fram information om bland annat
marknadstrender och företagssatsningar kan dokument i form av statistik och register samt
officiella handlingar såsom protokoll med mera användas (Patel & Davidson, 1994).

Fördelen med att använda dokument som informationskälla är att dokument ofta utgörs av
bearbetad information i högre grad än vid intervju. Dokument i form av till exempel rapporter
eller propositioner kan med fördel användas för att kontrollera påståenden med mera.
Dokument som är relativt faktamässiga, utan någon större grad av åsikter inblandade, hjälper
till att skapa en grund för analys för detta examensarbete.

För denna rapport kan det även vara intressant att ta del av den allmänna synen på ämnet. Den
bild allmänheten får av ämnet informationssäkerhet och elektronisk identifiering antas i stor
grad skapas av dagstidningar med mera. Det kan därför vara av intresse att även studera
artiklar i dagspressen som behandlar området.

Nackdelar med dokument är att det kan vara svårt att få tag i de senaste åsikterna inom
området. Det ges heller inte samma möjlighet att våga gissa och komma med spontana åsikter,
vilket kan vara en resurs för detta examensarbete. Att få med impulsiva kommentarer inom
ämnet i materialet för denna rapport kan vara väl så viktigt.

4.2.2 Enkäter

Genom att skicka ut enkäter kan människors åsikter om detta examensarbetes problemområde
erhållas skriftligt. Ett frågeformulär kan skickas ut till olika människor som fyller i och
skickar tillbaka det.

En enkätundersökning skulle i denna rapport fylla funktionen av att få in information om vad
personer har för åsikt inom rapportens ämnesområde. Fördelen är att undersökningen kan nå
ut till en stor grupp människor på kort tid och därmed ge mycket material.

Fördelarna med att använda enkäter för att samla in information är också att den som skall
besvara frågorna kan göra det när han eller hon har tid och han eller hon blir inte påverkad av
intervjuaren. Nackdelar är att man inte vet vem som faktiskt svarar på frågorna. Frågorna
måste vara väldigt tydliga om det inte finns någon till hands att fråga för den som skall svara.
Det kan annars bli missvisande svar. Det är också ofta risk för stort bortfall vid en
enkätundersökning (Dahmström, 1991).
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4.2.3 Intervjuer

Intervjuer är en frågemetod som kan användas för att samla in erfarenheter och åsikter hos
personer. Då intervjuer inte kräver lika hård styrning som enkäter kan det vara lättare att få
fram nya infallsvinklar ifrån personen som intervjuas, vilket är viktigt för denna rapport.
Genom olika grader av fria intervjuer formulerar den intervjuade sina svar på egen hand och
behöver endast hålla sig till givna frågeområden.

Fördelarna med att använda intervjuer är bland annat flexibiliteten att kunna gå djupare in på
ämnesområden som verkar intressanta och kunna följa upp idéer. En intervju ger även
möjlighet att uppmärksamma den svarandes subjektiva intryck och värderingar, till exempel;
är det något han säger för att han måste eller tror han verkligen på det (Ekholm & Fransson,
1987). Att använda intervju är en mycket subjektiv teknik. Till exempel när materialet av en
intervju skall bearbetas präglas detta mycket av den som genomför arbetet. Det är därför
viktigt att beakta risken för skevhet när intervju används som metod (Bell, 1995; Patel &
Davidson, 1994).

Intervjuer kan ske på olika sätt. För denna rapport kan det ske genom besöksintervjuer, då
intervjuaren träffar personen i fråga eller telefonintervju då förfrågningen sker via telefon.
Genom att använda besöks- eller telefonintervju kan de personer som är intressanta att
intervjua väljas ut i förväg. Det ses inte lika intressant att intervjua slumpmässigt utvalda
personer, eftersom en viss kunskap inom området hos de intervjuade är önskvärd.

Fördelar med besöksintervjuer är att flera ”krångliga” frågor kan ställas, oklarheter i frågor
kan snabbt och enkelt redas ut och bilder kan lättare visas om det behövs för att förtydliga en
fråga eller ett svar (Dahmström, 1991). För denna rapport anses besöksintervju även ge
möjlighet för intervjuaren att lättare uppfatta värderingar och omedvetna antydningar som den
intervjuade ger. Att intervjua genom besöksintervju ger också bättre förutsättningar för öppna
frågor och en mer öppen dialog. Nackdelarna är att det blir dyrt och tar tid att ta sig till platsen
för intervjun (Dahmström, 1991).

Telefonintervjuer kan användas som en egen insamlingsmetod, men kan även användas för att
komplettera postenkäter eller besöksintervjuer. Fördelar med telefonintervjuer är att de är
billiga och ofta går snabbare än besöksintervjuer eftersom restiden bortfaller. Nackdelen är att
det är svårt att göra allt för långa intervjuer. Det kan vara lätt för de inblandade att tappa
intresset då de inte ser varandra. Det är också svårare att ställa krångliga eller känsliga frågor
då delar av kroppsspråket uteblir och det är därför svårare att förklara och läsa av den andres
reaktioner. Det finns även en risk att svaren inte blir lika genomtänkta som vid en enkät,
eftesom den svarande har mer tid på sig eller som vid besöksintervju, då det är lättare för den
svarade att vara mer koncentrerad (Dahmström, 1991).

4.2.4 Triangulering

För denna rapport kan med fördel flera metoder för insamling av material användas. Att
använda flera metoder kallas, enligt Bell (1995), triangulering och innebär mer specifikt att
samla in information från olika källor för att kontrollera existensen av vissa företeelser och
sanningshalten i vad olika människor säger. Dessa källor jämförs för att få fram en så
fullständig och balanserad undersökning som möjligt (Bell, 1995). Denna metod anses vara
ett bra alternativ för att undersöka hypotesen för denna rapport. Att använda endast en metod
för insamling av information kan ge ett för tunt material. En kombination av källor som
jämförs antas ge högre kvalité åt denna rapport, då det utöver åsikter och gjorda erfarenheter
även är viktigt att kunna styrka vissa påståenden genom dokument.
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4.3 Metodval
För att kunna värdera hypotesen för denna rapport krävs en bred och balanserad
materialgrund. För att få fram denna anses både intervju och dokument krävas som metoder.
Av de två metoderna ses dock intervjuerna som den huvudsakliga i detta examensarbete.
Enkät kan användas för komplettering eller ett sekundärt alternativ till intervjuer.
Användningen av triangulering för insamling av material anses ge den högsta kvalitén av
materialet.

Den mest önskvärda typen av intervju är att göra besöksintervjuer med alla utvalda personer.
Besöksintervju ses som den bästa frågeformen för denna rapport. Det kan dels ses som
känsligt av den som intervjuas att ge ut information över telefon. Besöksintervju ger även
bättre kontakt mellan intervjuaren och den intervjuade. Telefonintervju ses dock som ett
godtagbart alternativ till besöksintervjun, då telefonintervju kan ge nästan likvärdigt material.
Är telefonintervjun väl förberedd och den intervjuade är bekväm i intervjusituationen behöver
kvalitén på materialet inte bli nämnvärt sämre.

4.3.1 Intervjuteknik

Genom att intervjua personer som är insatta i ämnesområdet samlas material om erfarenheter
och åsikter med mera in. Tidningsartiklar ses som ett komplement för insamling av denna typ
av material. De ger dock inte möjlighet att få svar på just de frågor som önskas. Intervju anses
vara den bästa frågeformen för detta examensarbete. Då kvalitén av svaren anses viktigare än
mängden svar ses enkäter som ett sämre alternativ. Då denna rapport bygger på en hypotes,
där det är viktigt att få fram de tillfrågades vision om framtiden och deras resonemang som
ligger bakom denna vision, är det svårt att få fram den typen av svar genom enkäter.
Intervjuer ger bättre möjligheter till att anpassa frågorna efter respondentens inställning till
hypotesen.

För att ge ett så bra resultat som möjligt är det ytterst viktigt vilka personer som väljs ut. För
att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen för denna rapport anses personer som är väl
insatta i problemområdet vara bäst lämpade. Dessa har den kunskap som krävs samt viss
inblick i hur marknadstrenden ser ut. Personer som inte är insatta i området har valts att inte
tas med för att begränsa antalet intervjuade. Det hade dock till viss del varit intressant att få ta
del av vad allmänheten skulle vilja ha i framtiden när det gäller rapportens problemområde,
men dessa antas inte ha samma möjlighet att kunna göra en kvalificerad gissning om
framtiden. Eftersom antal intervjuer i rapporten måste begränsas anses personer inom
branschen för problemområdet ge det mest kvalitativa resultatet.

För att få en så bred bild som möjligt bör personer med olika anknytningar till elektronisk
signering väljas ut. För att utse lämpliga personer att intervjua är utgångspunkten att hitta
personer på företag som på något sätt har med PKI-lösningar att göra. Företagen kan till
exempel vara systemleverantörer, applikationsleverantörer eller konsultföretag. För att bredda
synvinkeln är det även lämpligt att ta med till exempel en journalist samt företag som satsar
på PKI och smarta kort för att göra transaktioner säkra för sina kunder. Andra aktörer på
marknaden som är intressanta för denna rapport är de stora aktörerna som utfärdar
certifikaten, de så kallade CA, men även till exempel SEIS (Säker Elektronisk Information i
Samhället), som är en organisation som arbetar med att främja elektroniska affärer.

Eftersom personerna kommer att ha olika inriktningar och kunskapsområden bör varje
intervju skräddarsys. För att förbereda varje intervju bör intervjuaren vara väl påläst om
respondentens område för att kunna utforma intervjun så att deras kunskapsområden tas
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tillvara på bästa sätt. För att förbereda de som skall intervjuas är det även lämpligt att i förväg
sända ut ett brev eller e-mail som talar om syftet med intervjun. Detta gör att onödiga
missförstånd kan undvikas. Den svarande får lättare att förstå frågorna och anledningen till
varför frågorna ställs. I det brev eller e-mail som skickas ut kan även talas om vad som
kommer att tas upp i den kommande intervjun. Detta gör att personen som skall intervjuas
hinner tänka igenom sin ståndpunkt i ämnet och därmed ge bättre kvalité åt svaren (Ekholm &
Fransson, 1987; Patel & Davidson, 1994).

För att förbereda intervjuaren är det lämpligt att utföra provintervjuer, för att kontrollera
frågorna och öva intervjuteknik med mera (Ekholm & Fransson, 1987). För att registrera
intervjusvaren kan två metoder användas. Antingen förs anteckningar eller så görs en
ljudinspelning. De två metoderna kan även användas parallellt. Ljudinspelningen fungerar då
som en möjlighet att kontrollera om anteckningarna stämmer. Nackdelen med att bara göra
ljudinspelning är att det tar lång tid att skriva ut intervjuerna (Patel & Davidson, 1994; Bell,
1995). En annan nackdel med att använda en bandspelare är att den intervjuade kan bli
påverkad av inspelningen och ha svårt att uttrycka sig. Detta är en viktig aspekt för denna
rapport då det kan påverka resultatet. Den intervjuade kan välja att uttrycka sig annorlunda
när denne vet att det som sägs spelas in. Fördelen med att använda ljudinspelning kan, för en
ovan intervjuare, vara att slippa koncentrera sig på att anteckna. Detta kan då ge utrymme för
att bättre följa med i intervjun och ställa mer genomtänkta följdfrågor. Då både för- och
nackdelarna med de båda registreringsmetoderna har en viss inverkan på intervjuns resultat
anses det för denna rapport lämpligt att prova båda registreringsmetoderna.

För att utforma en typ av intervju, där svaren ger ett bra material för denna rapport, bör graden
av formalisering bestämmas (Bell, 1995). För detta examensarbete anses det mest lämpligt att
intervjuerna i större grad är informella än formella. Intervjun måste dock till viss del styras för
att den svarande skall hålla sig inom de områden som önskas. Men det är absolut inte
önskvärt med en allt för styrd intervju, där den svarande fungerar som en maskin som endast
kort svarar på de frågor som ställs. Intervjun bör utgå ifrån den intervjuades kunskapsområde
och ge den intervjuade möjlighet att berätta om det denne anser är viktigt inom området, med
vissa följdfrågor ifrån den som intervjuar (Bell, 1995; Dahmström, 1991).

Intervjuer som är ostrukturerade bygger på låg formalitet och kan byggas upp som samtal
kring vissa teman. Denna teknik kräver kunskap och erfarenheter och kan även vara svåra att
analysera. En styrd intervju, eller fokuserad intervju som Bell (1995) även kallar det, anses
därför vara ett bättre alternativ för detta examensarbete. I en fokuserad intervju behålls en viss
förutbestämd struktur på intervjun. Den skall hållas inom de frågor som valts ut, men den
svarande ges utöver det en stor frihet. Eftersom vissa förutbestämda frågor måste tas upp
under intervjun kan den inte helt kallas ostrukturerad. Styrningen av intervjun skall dock
hållas så låg som möjligt och intervjun kan därför ses som relativt ostrukturerad. Vid
intervjun ställs vissa frågor, men den svarande ges mycket utrymme att prata omkring
frågorna och egna tankar. Eftersom intervjuns struktur bestäms i förväg blir även analysen
lättare att utföra, än om samtalet hade skett helt fritt (Bell, 1995).

För att få ut ”rätt” information från intervjuerna är det även viktigt vilka frågor som ställs.
Frågor kan delas upp i bundna och öppna frågor. Vid bundna frågor finns redan färdiga
svarsalternativ för den intervjuade, till exempel frågor som besvaras ja eller nej. Öppna frågor
har inga färdiga svarsalternativ utan den svarande få själv formulera svaret. Då de öppna
frågorna är att föredra vid utredande om den svarandes informationsnivå, anses dessa vara
lämpliga att använda vid intervjuerna för denna rapport. Med informationsnivå avses en
svarandes attityder, värderingar, kunskapsstruktur och hur mycket denne har att meddela om
ämnet (Ekholm & Fransen, 1987). Målet med intervjuformen är att få den intervjuade att
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berätta fritt om olika uppfattningar. För att nå detta mål anses öppna frågor ge det bästa
resultatet.

4.3.2 Dokumenthantering

Dokument kan tillföra rapporten mer välmotiverad och genomtänkt information. Dokument
skall även tas fram för att kontrollera och studera närmare fakta som tas upp under
intervjuerna. Det ses även som ett bra alternativ för att få fram åsikter och synpunkter om
ämnet. Dokument i form av tidsskrifter tillför rapporten aktuell information, men framför allt
skiftande åsikter. För att få den faktamässiga grunden för undersökningen finns förhoppning
om att ta del av rapporter av olika slag samt dokument ifrån företag. Detta kan dock vara
känsligt då företag inte alltid är villiga att ge ut information om sina produkter eller
säkerhetsproblem. Dokument i form av litteratur skall även bidra till att ge rapporten en bra
faktagrund.

Viktigt när val av dokument görs är att de skall ge en så fullständig bild som möjligt. Det som
skall undersökas bör belysas ur fler än en synvinkel (Patel & Davidson, 1994). När källor
skall väljas ut bör inte enbart de källor som stöder de egna åsikterna eller undersökningens
hypotes väljas, utan målet skall vara att få en balans i valet av källor (Bell, 1995).

De dokument som används som källmaterial till rapporten bör behandlas källkritiskt. Detta
innebär att ta fram uppgifter om när och var dokumentet tillkom. Andra frågor att ställa för att
undersöka källans trovärdighet och lämplighet för undersökningen är vilket syfte
upphovsmannen hade med dokumentet samt under vilka omständigheter dokumentet kommit
till. Vidare bör även fakta om vem upphovsmannen är undersökas, vilken relation han har till
det dokumenterade, hur stor kunskap han har inom ämnet med mera (Patel & Davidson,
1994). Även om en källa visar en skev bild av verkligheten anser Bell (1995) att källan inte
behöver förkastas. Det är dock viktigt att analysera dessa dokument försiktigt och kritiskt och
de bör jämföras med andra källor (Bell, 1995).

Vid källanalysen är det även viktigt när ett dokument studeras att vara vaksam mot egna
värderingar, fördomar och förutfattade meningar. Bell (1995) hänvisar till hur lätt det är att
bortse från information som inte stöder den egna uppfattningen eller tolkningen. Detta är
viktigt att motverka. För att undvika att dra för snabba slutsatser, bör det vid
dokumentgenomgång sökas efter allt som kan tala emot innehållet samt tänkas in i
upphovsmannens situation. Om informationen i dokumentet inte stämmer överens med
upphovsmannens egna intressen är det större sannolikhet att materialet ger en sann bild av
verkligheten. För att få en bra källanalys måste allt ifrågasättas även de som stödjer de egna
teorierna (Bell, 1995).

4.3.3 Val av metod för bearbetning av information

En kvalitativ metod anses vara bäst för att bearbeta den information som samlas in. Den
kvalitativa bearbetningen skall ge kunskaper och insikter och målet är att försöka förstå och
analysera helheten (Patel & Davidson, 1994).

Vid insamling av information i form av besöksintervju eller telefonintervju bör granskning av
materialet ske direkt av intervjuaren medan intrycken fortfarande finns färska i minnet. För att
klargöra frågor som inte blivit helt svarade på eller oklara svar kan kontakt åter tas med
respondenten för rättelse och komplettering av intervjun. Dahmström (1991) påpekar dock att
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detta skall ske med viss försiktighet, då frågorna är lösryckta ur sitt sammanhang och kvalitén
på svaren då kan försämras (Dahmström, 1991).

Vid kvalitativ bearbetning används oftast textmaterial. Efter varje gjord intervju bör därför
denna skrivas ut i textformat. Det är då lättare att bearbeta intervjun utifrån texten. För denna
rapport ses det praktiskt att analysera materialet under arbetets gång. Tankar och idéer som
dyker upp bör noteras med en gång, eftersom de kan vara viktiga att få med i analysen (Patel
& Davidson, 1994).

Patel och Davidson (1994) påpekar att gott om tid bör avsättas för den slutliga bearbetningen
av material vid en kvalitativ undersökning. För att analysera öppna frågor skriver Bell (1995)
att det vanligaste sättet är att skriva ut de olika svaren på separata papper. Det är då lättare att
få en överblick av materialet och leta efter om det finns några teman som återkommer (Bell,
1995).
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5 Genomförande
Den huvudsakliga delen i genomförandet har legat på intervjuerna. Arbetet med att ta fram
lämpliga dokument har delvis skett under arbetet med bakgrundsdelen av rapporten. Det har
även skett parallellt samt efter genomförda intervjuer utifrån intressant information som
kommit fram under intervjuerna.

5.1 Kontakt med intervjupersoner
Det första företaget som kontakt togs med inför intervjuerna var Nordbanken, eftersom det
var den enda bank som hade renodlat PKI-system för sin Internetbank. Denna kontakt togs
tidigt för det ansågs viktigt för källmaterialet att ha med ett stort företag som satsar på
systemet. Den första kontakten har generellt tagits via företagets telefonväxel för att hitta rätt
person att få prata med men också för att få en mer personlig kontakt med den aktuella
personen redan från början. Detta tillvägagångssätt tillämpades med Nordbanken. På
Nordbanken ansågs det känsligt att lämna ut information som rörde säkerhet över telefon, så
det bestämdes att en besöksintervju skulle ske i Stockholm.

För att söka efter andra lämpliga företag att intervjua användes kapitlet om olika aktörer på
marknaden i Halvarsson och Morin (2000). Därifrån valdes tre företag som är
systemleverantörer av PKI: Gemplus och Protect Data samt Posten som även är CA, ett
företag som är applikationsleverantör av PKI: Sign On, konsultföretaget: Prevas samt en övrig
aktör: SEIS. Dessa verksamheter valdes ut efter en studie av deras arbete inom området
elektronisk identifiering och smarta kort. Verksamheten i SEIS har, under arbetet med denna
rapport, integrerats med föreningen GEA (Gemenskapen för Elektroniska Affärer). Detta
påverkade dock inte kontakten med den aktuella personen för intervjun, då denne arbetar
vidare i GEA. För att få ytterligare bredd på intervjumaterialet valdes även en journalist på
datatidningen Datateknik 3.0. Han ansågs intressant, då han skrivit ett flertal artiklar inom
området. Detta ansågs vara ett lagom antal intervjuer för att få med de mest intressanta
åsikterna inom området men även ha tid att bearbeta varje intervju för att ge mer kvalitet åt
intervjumaterialet och därmed detta examensarbete. Då det var ganska många personer som
ansågs intressanta att intervjua valdes telefonintervju i stället för besöksintervju. Det
prioriterades som viktigare för denna rapport att ta med åsikter ifrån alla de önskade
respondenterna via telefon än att utföra mer utvecklade besöksintervjuer med endast några av
respondenterna. När kontakt åter togs med Nordbanken vid tiden närmare intervjun ansågs det
ifrån Nordbanken inte nödvändigt med en besöksintervju, då mer information om frågor och
intervjuns syfte vidare hade klargjorts. Telefonintervju planerades således med samtliga
utvalda personer.

För att diskutera lämplig tid för intervju samt andra frågor har kontakt även hållits via e-mail.
För att förbereda den intervjuade på vilka områden som skulle diskuteras under intervjun och
för att presentera hypotesen för detta examensarbete samt förklara syftet med intervjun
skickades e-mail med denna information inför varje intervju.

Det var inte svårt att få tag på personer som ville ställa upp att svara på frågor. Vid några
tillfällen blev det dock flera kopplingar mellan personer på ett företag innan personen som
bäst ansågs kunna svara på frågorna kontaktades. Detta upplevs dock i högre grad som något
positivt eftersom den slutliga personen då, med större sannolikhet och mer kvalitativt, kunde
svara på frågorna. Nästan samtliga var positiva till att uppmärksamhet riktades mot deras
område och att få berätta om vad de ansåg om ämnet.
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Det gav stor erfarenhet att hålla kontakt med de utvalda personerna och boka in tid för
intervjuerna. Det gavs positiv respons från några respondenter som ofta var upptagna att
kontakt hade tagits med dem i god tid innan intervjun skulle äga rum.

5.2 Förberedelser inför intervju
För att förbereda intervjuerna har en testintervju genomförts. Respondenten var i detta fallet
Rune Johansson som arbetar på Telia och tidigare varit säkerhetsansvarig och arbetat med
driftsdatanät inom Göteborg lokalområde för Telia. Intervjun genomfördes utan
bandupptagning, vilket bidrog till övning av att föra anteckningar samtidigt som intervjun
pågick. Testintervjun gav en viss vägledning för hur lång tid intervjuerna kunde ta.
Erfarenheten av testintervjun ledde även till att förfrågan om att be respondenterna att inte tala
för fort lades till vid de kommande intervjuerna där anteckningar skulle föras.

Inför varje intervju studerades information om företaget eller verksamheten samt eventuella
dokument av personen. Till exempel uppgifter om vilka produkter och tjänster företaget ger
eller uttalanden som personen gjort eller vad personen skrivit om. För varje intervju togs även
en ny intervjumall fram utifrån vilka områden som var intressanta att diskutera med just den
intervjupersonen. I stället för att låsa fast intervjun till en viss mall togs de erfarenheter de
tidigare intervjuerna gett tillvara.

5.3 Intervjuer
Då intervjuerna var tänkta att ta fram respondentens åsikter inom ämnet hölls intervjuerna på
en relativt ostrukturerad och informell nivå. Det viktigaste ansågs vara att få fram
respondentens åsikter och kommentarer. Frågorna ansågs inte vara avgörande för intervjun
och ställdes inte så exakt. Respondenten fick en fråga eller en kommentar främst för att
uppmuntras att tänka efter och tala om just det området. Frågorna ställdes inte alltid efter en
viss ordning utan där de ansågs passa bäst.

Då det under bakgrundsstudierna av denna rapport inte hade framkommit någon klar bild av
de visioner och problem som finns inom området, var det svårt att utforma de första
intervjuerna. Det var svårt att hitta en struktur i dem. Erfarenheter ifrån de två första
intervjuerna ledde dock till att ett lämpligt intervjumönster kunde tas fram. De två första
intervjuerna gav information om de grundtankar och marknadstrender som råder. Denna
information gjorde det lättare att veta vad som var mest intressant att få fram material om.
Utifrån detta kan konstateras att det hade varit till hjälp att utföra fler testintervjuer för att
samla in tankar och åsikter inför de ”riktiga” intervjuerna.

Alla intervjuer inleddes relativt neutralt med presentation av intervjuaren och förfrågan om
respondenten tagit del av det e-mail där hypotesen presenterats. Om det var aktuellt för just
den intervjun frågades därefter om det går bra att samtalet bandas.

Den första relevanta frågan är liknande för samtliga intervjuer och är tänkt att ge den
information om respondenten som krävs för att kunna analysera kvalitén på
intervjumaterialet. Frågorna löd ungefär; Vad arbetar du med inom företaget, hur länge har du
arbetat med det, vilken kunskap anser du dig ha inom ämnet?

Då kunskapen om vad det fanns åsikter om fattades vid de två första intervjuerna, ställdes mer
specificerade frågor. Dessa frågor rörde tillförlitligheten till en CA, den privata nyckelns
säkerhet, korscertifiering, CRL och vikten av en standard. Ämnena för dessa frågor hade
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tagits fram utifrån dokument som ifrågasätter användningen av PKI i framtiden (se
exempelvis Matthews, 2000; Sundt, 2000). Då dessa frågor i för stor grad styrde in
respondenten till mindre ämnesområden ändrades intervjumallen för resterande sex intervjuer.
För att ge respondenten relativt fria händer att diskutera ämnet redan från början var nästa
fråga; Vad tror du om eller vilken vision har ”företaget” om framtiden när det gäller det här
området? Frågorna som sedan följde togs i den ordning som passade bäst för att intervjun mer
skulle ta formen av ett samtal. För att frågorna inte skulle bli ledande uttalades de ofta i stället
i form av en kommentar.

Frågorna eller ämnena som togs upp under de sex senare intervjuerna, utöver de frågor som
diskuterats ovan var;

Finns ett behov för denna typ av system?

Denna fråga anses värdefull för resultatet av rapporten, då svaret ger en tydlig signal av
vad respondenten anser om marknadstrender med mera.

Vem ses som användare?

För att kunna ta ställning till eventuell utbredning av systemet, anses denna fråga
intressant. Det ger även information om exempelvis målgruppen för företagets produkter
och om det anses finnas användare trots tveksamt behov.

Vem kommer att sätta fart på en eventuell utveckling?

Finns det åsikter om att någon bör ta ett ansvar eller hur är det tänkt att användningen av
systemet skall starta? Dessa frågor hjälper till att få svar på hur framtiden kommer att se
ut. Det är även intressant att ta del av svar ifrån olika delar av branschen för att jämföra
svaren.

Vilket tidsperspektiv rör det sig om?

För att kunna utvärdera de övriga svaren anses det viktigt att veta vilken tidsram
respondenten ansåg gälla innan systemet blir mer vanligt. Det är även viktigt för att kunna
bedöma om hypotesen för denna rapport stämmer eller inte.

Vad anser du om att använda en standard?

Denna fråga innefattar inte bara standardisering av kort och CA-tjänster utan även om det
är möjligt att använda ett kort för flera tjänster. Även denna fråga har tagits med för att
skapa en bild av hur användningen kommer att se ut i framtiden.

Vem ska bekosta infrastrukturen?

Olika typer av finansiärer kommer att krävas beroende på hur systemet kommer att se ut.
Vem skall bekosta utgivningen av korten? Vem skall bekosta kortläsare med mera? Vem
är beredd att betala? Denna fråga står i direkt relation till frågorna om behov och standard.
Till exempel; finns tillräckligt behov för att väga upp kostnaderna? Om det kommer ett
kort för flera tjänster vilket företag vill då bekosta ett kort som även kan användas för
andra företags tjänster?

Vem kommer att sköta hanteringen av kort och CA-tjänster?

Posten och Telia ger ut eID-kort nationellt, men det finns många internationella IT-företag
med större marknad för hårda och mjuka certifikat. Vad anses inom branschen vara den
bästa lösningen för eID i Sverige för framtiden?

Är det något mer du skulle vilja tillägga?
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Frågan skall uppmuntra respondenten att tänka efter om det finns ytterligare viktiga
åsikter den vill föra fram.

Varje intervju avslutades med förfrågan om att kunna återkomma med fler frågor och ett tack
för att de ställde upp.

För att registrera svaren vid de två första intervjuerna fördes enbart anteckningar. Då det var
svårt att både lyssna, fokusera på att skriva anteckningar och fundera över vad som sades
användes en bandspelare för inspelning av den nästkommande intervjun. Då respondenten
inte verkade obekväm med att bli inspelad och det var så mycket lättare att följa med i
intervjun gjordes valet att använda bandspelare även vid de nästkommande intervjuerna. I
stället för att anteckna kunde all fokusering läggas på att lyssna och kommentera det som
sades. Det tog dock längre tid att skriva ner vad som sagts utifrån bandinspelningen efter
intervjun, än det hade tagit att skriva rent de anteckningar som förts under de två första. Men
då det generellt endast var planerat en intervju om dagen var det inga problem att hinna gå
igenom varje intervju samma dag. Vid den sjätte intervjun kom det som sades dock aldrig in
på bandet på grund av tekniskt fel. Eftersom intervjun dock hade ägt rum och intervjuaren
hade kunnat skapa sig en uppfattning om vad respondenten ansåg i frågorna valdes en form av
enkät att användas för att registrera svaren. De frågor som hade ställts under intervjun
skickades i ett e-mail till respondenten, som skriftligt svarade på frågorna. Detta
tillvägagångssätt antas inte ha gett materialet för denna rapport en sämre kvalité utan snarare
gett författaren av rapporten en erfarenhet rikare.

Samtliga svarande var mycket tillmötesgående och villiga att berätta vad de ansåg inom
ämnet. Några gav även tips på material, som kunde vara intressant att ta del av.

5.4 Dokument
För att söka dokument användes främst Internet. Det ansågs viktigt att materialet var relativt
nyskrivet och för att hitta aktuella dokument var det lättast att söka på Internet. Eftersom tiden
var begränsad var det väsentligt att välja ut de dokument som ansågs viktigast. Det finns
annars näst intill oändligt många dokument som skulle kunna ingå i materialet.

Dokumenten, som tagits fram under genomförandet, har främst syftat till att ge en jämförbar
faktagrund för delar som tagits upp i intervjuerna. Intervjuer och tidningsartiklar med mera
ger ett material som till stor del bygger på en persons åsikter och tankar. Eftersom detta redan
tagits tillvara genom intervjuerna har dokument, som inte endast tar upp en subjektiv syn på
ämnet, valts ut. Statliga dokument antas ge en objektiva bilden av ämnet och ses därför som
ett lämpligt komplement till intervjuerna.

Dokument som ansetts intressanta att ta del av är Regeringens proposition: Lag om
kvalificerade elektroniska signaturer, mm (Näringsdepartementet, 2000a) samt en rapport från
Riksskatteverket (2000) kallad: Hantering av certifikat och elektroniska signaturer inom
statsförvaltningen.

Regeringens proposition (Näringsdepartementet, 2000a) är det förslag om genomförande av
EG-direktivet om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer, som ledde till en ny lag.
Detta dokument har valts ut för att ge en bakgrund till den nya lagen. Rapporten från
Riksskatteverket (2000) ses som en intressant dokumentation, då den innehåller en utredning
och förslag om hur ansvaret för utfärdande och administration av certifikat och elektroniska
signaturer bör organiseras inom statsförvaltningen.
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6 Materialpresentation
I denna del ges en kort presentation av de dokument som valts ut i genomförandet samt
sammandrag av de åtta intervjuerna. Kapitlet avslutas med en värdering av det insamlade
materialet utifrån problemställningen för detta examensarbete.

6.1 Intervjumaterial
Inför varje intervju i detta kapitel ges en kort presentation av företaget eller organisationen.
Detta anses väsentligt för att senare kunna värdera och diskutera materialet. Sammandragen
bygger på de utskrivna intervjuerna, som även kan läsas i sin helhet i bilagorna 1-8.
Materialpresentationen skall endast redogöra för den information som respondenten gett
under intervjuerna. Denna del innefattar alltså inte några åsikter eller tillägg av författaren
angående det som sagts i intervjuerna. Samtliga sammandrag av intervjuerna är vidimerade
via e-mail av respektive respondent.

6.1.1 Posten

Posten har ett tjänsteutbud för elektronisk handel, elektronisk infrastruktur och elektronisk
affärskommunikation. De ger ut eID-kort och är CA med mera. Posten har en så kallad e-
säkerhetsplattform för säker elektronisk kommunikation som bygger på elektronisk
identifikation. De grundläggande tjänsterna för denna plattform är identifiering, signering och
kryptering (Halvarsson & Morin, 2000; Posten, 2001).

6.1.2 Intervju 1

Respondenten för den första intervjun, den 3 april 2001, var Evald Persson som är anställd på
Posten. Han arbetar med marknadsföring och produktutveckling och har arbetat med
elektronisk ID och PKI sedan 1993.

Evald Persson anser att PKI kommer att spela en stor roll för framtida IT-lösningar. Han är
dock osäker på om det just kommer att röra sig om hårda system med lagring på smarta kort
eller mobiltelefoner. På Posten anses säkerhetsfunktionen vara en komponent som måste lösas
och kostar pengar för att utveckla tjänster inom den nya ekonomin.

Posten anser sig inte ha någon konkurrens när det gäller sin position som CA. Posten är ett väl
etablerat företag som har användarnas förtroende. Andra företag som tillhandahåller CA-
tjänster är exempelvis Verisign. De ger ut certifikat via Internet och har inte samma
ambitionsnivå som Posten när det gäller att kontrollera användarna. Posten anser sig säkrare,
då de tar in individer på postkontoren för att verifiera mottagaren av certifikatet mot
folkbokföringen.

Evald Persson anser även att elektroniska certifikat kan ses som säkrare än fysiska ID-kort.
Säkerheten för elektroniska certifikat sker på flera nivåer. Först och främst; Är CA:n pålitlig?
Är certifikatet korrekt utfärdat? Till sist; Är certifikatet fortfarande giltigt? För fysiska ID-kort
är det svårare att kontrollera om det fortfarande är giltigt.

Evald Persson tror inte korscertifiering kommer att bli en lösning i framtiden. I stället
kommer man att lita på CA med samma ambitionsnivå eller högre. Posten har idag bara den
finska befolkningsregistercentralen VRK (Väestörekisterikeskus), som är den finska utgivaren
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av eID-kort på samma ambitionsnivå. Viktigast när det gäller certifieringen är om användarna
litar på utfärdaren.

Kostnaderna och spridningen av eID-kort kommer att ske med hjälp av företag, tror Evald
Persson. Företag har ett behov av internsäkerhet och bekostar eID-kort för sina anställda. Om
dessa kort även kan användas för privat bruk uppstår ett intresse för att skapa fler tjänster och
då ökar också intresset för att skaffa ett eID-kort.

Evald Persson förklarar slutligen att det är få som har köp eID-kort i Finland och det tror han
beror på att det finns för få tillämpningar för kortet. Han tror inte att det finns något intresse
att skaffa eID-kort för att endast kunna deklarera en gång om året. Han menar att det blir mer
intressant när användningsområden som används oftare blir tillgängliga, till exempel för att
betala räkningar.

6.1.3 Prevas

Prevas är ett IT-konsultbolag som har cirka 300 medarbetare och grundades 1985.
Säkerhetsfrågor anses på Prevas vara den största bromsen för utveckling av elektronisk
handel. En strategisk satsning av företaget görs därför på IT-säkerhet genom affärsområdet e-
security. Prevas e-security vill skapa säkerhetslösningar som stödjer affärsnyttan för
användarna genom bland annat elektronisk signering (Halvarsson & Morin, 2000).

6.1.4 Intervju 2

Den 4 april 2001 intervjuades Lucas Cardholm som är anställd på Prevas. Lucas Cardholm är
IT-jurist (jurist inriktad på IT-rätt) och har arbetat inom området sedan början av 90-talet. Han
är nu vice VD på Prevas och har även ansvar för avdelningen e-security på företaget.

Lucas Cardholm talar om marknadsdominansen och skiljer då på business to business (B2B)
och business to consumer (B2C). Han anser att eID kan ha en chans på marknaden inom B2C.
Lucas Cardholm konstaterar att identifiering vanligtvis krävs vid bankaffärer, inte när man
handlar i vanliga affärer. Han frågar sig då varför eID-kort behövs när affärer görs på Internet.

Lucas Cardholm ser ett behov av eID endast hos företagen vid inköp som sker elektroniskt
och vid valutaaffärer etcetera.

Då Posten och andra utgivare av eID inte har ansökt om det skadeståndsansvar som enligt
Lucas Cardholm utgivare av kort skall ha, anses företag inte ha någon anledning att köpa
dessa kort. Företagen kan då lika gärna ge ut egna eID-kort. Han beskriver att det inte är så
många företag som delar ut ID-kort som är godkända enligt Statens Industri Standard (SIS)
till sina anställda. Istället ges så kallade företagskort ut. Dessa fungerar inte för privat bruk,
men vad har företagen för intresse av det? Internationella koncerner kan ofta bygga upp egna
företagskortsstrukturer för en tredjedel av vad det annars skulle kosta att köpa kort av externa
utgivare med dagens prisnivåer.

Lucas Cardholm är övertygad om att anställda endast kommer att få ett företagskort och inte
ett kort för privat bruk. Vid användningen av ett företagskort kan företaget även ansvara för
användningen av kortet.

En annan fördel för företag som själva ger ut kort är, enligt Lucas Cardholm, att vid eventuellt
angrepp av hackers kan företaget lättare förneka intrång. Detta kan annars skada företagets
trovärdighet. Om ett företag använder ett eID-kort utfärdat av annan part kan den externa
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parten mycket väl vara skyldig att rapportera vid eventuell hackning. Detta anser Lucas
Cardholm vara en viktig aspekt.

För att företagen skall kunna ha råd att ge ut egna kort kommer företag att slå sig ihop
branschvis, menar Lucas Cardholm. Till exempel skall försäkringsbolagen slå sig ihop om
samma tillverkare av eID-kort. Det kommer att bli branschvisa CA och utifrån det kan
företagsspecifika kort utformas.

När det gäller B2C tror Lucas Cardholm definitivt inte att alla korten i plånboken kommer att
ersättas av ett smart kort. Orsaken till det har inget med tekniken att göra utan med
samordning mellan branscher och konkurrenter. Han tror dock att dagens vanliga ID-kort som
exempelvis bankerna och Posten ger ut generellt kommer att innehålla chip inom 2-3 år. Inom
5-10 år kommer det även att finnas på körkortet, men chipen är då endast till för elektronisk
identifiering och inte signering. Lucas Cardholm tror att konsumenter endast får eID-kort om
det gynnar utgivaren, till exempel ICA eller Vivo.

Lucas Cardholm är skeptisk till användningen av eID inom handeln på Internet. I Sverige är
det aktuellt, men när det gäller den största delen av Internetanvändningen är det de ”stora”
som kommer att styra hur säkerheten skall behandlas, exempelvis Visa. Där finns redan ett
system med kreditkort, som troligtvis kommer att förses med ett chip för att användas i
kortläsare.

6.1.5 Datateknik 3.0

Datateknik 3.0 är en tidskrift som ges ut i tryckt form och på Internet. Artiklarna tar upp
ämnen kring nätverk, telekommunikation, e-handel och säkerhet.

6.1.6 Intervju 3

Christer Åkerman var respondent för den tredje intervjun den 5 april 2001. Han är journalist
på datatidningen Datateknik 3.0. Han säger sig inte ha några praktiska erfarenheter av PKI
eller eID men har läst om det och förstått principen. Christer Åkerman vill skriva om ämnet
på ett begripligt sätt så läsarna förstår.

Christer Åkerman tror att det behövs ett system för säker kommunikation, men i vissa
avseenden kommer det inte att krävas ett fullt så komplicerat system. I stället för att bekosta
ett sådant system tror han att folk kommer att acceptera lägre säkerhet.

Christer Åkerman tror dock att PKI-systemet kommer att bli vanligt för bankkort. Han ser
även en förhoppning om att kortet skall fungera som ett universalkort för ett antal tjänster.
Han tror att säkerheten för identifiering vid bankomatuttag kommer att bli större med hjälp av
någon biometrisk teknik. Eftersom det är bankkorten som används av allmänheten så är det
där säkerheten kan förbättras.

Christer Åkerman anser att användningen av kontokortsnummer vid handel på Internet är mer
konsumentvänligt än användningen av eID. För konsumenten är det lättare att backa ur en
affär som är gjord med kontokort än med eID, då bindningen till individen är starkare. Detta
ser Christer Åkerman som en försämring för konsumenterna, särskilt om deras eID hamnar i
orätta händer.

Om det finns något behov av större säkerhet på Internet för konsumenterna är Christer
Åkerman tveksam till. Det kan även finnas en tveksamhet hos konsumenterna att utnyttja
tjänster som kräver hårt bunden identifiering.
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De smarta ID-korten kommer att spridas allt eftersom de vanliga korten byts ut.
Konsumenterna kommer att bearbetas till att skaffa sådana här kort, menar Christer Åkerman.
Han anser att användningen av korten kanske kan komma i gång inom det närmaste
decenniet, men även det är osäkert.

För signering av viktiga dokument tror Christer Åkerman inte att det traditionella sättet med
en fysisk underskrift kommer att ersättas. Han anser att det är en långvarig kultur som är svår
att ändra på och att det endast bygger på en förhoppning från branscherna.

Christer Åkerman anser inte att säkerheten har någon avgörande roll för den nya elektroniska
ekonomin. I USA används kontokortsummer för handel på Internet, vilket har accepterats av
användarna. Christer Åkerman anser även att propagerandet för ett nytt säkrare system än
kontokortsnummer främst ligger i handelns intresse.

Viktigt i sammanhanget är tillförlitligheten till CA:n, anser Christer Åkerman. Han anser att
företag som vänder sig till den öppna marknaden för att ge CA-tjänster måste kunna visa upp
hur säkerheten fungerar. I stället är många företag i dag väldigt hemlighetsfulla. Christer
Åkerman ser detta som en stor risk, då man överlåter den tekniska säkerheten till några få
mycket hemlighetsfulla, kanske till och med privata företag.

Christer Åkerman håller med om att Posten har förtroende hos användarna. Men inte heller
Posten vill avslöja hur säkerheten hanteras. Posten är även nybörjare inom denna typ av
säkerhet. Han ser heller inte Posten som särskilt säker när han jämför med säkerheten av den
ordinarie posthanteringen.

6.1.7 Protect Data

Protect Data är systemleverantör av PKI. De arbetar med datasäkerhet och kan erbjuda sina
kunder kompletta systemlösningar för att förhindra obehörig åtkomst av information. Protect
Data bildades 1988 och var då en enhet för datasäkerhetsfrågor inom den dåvarande SAPIA
koncernen. Carl Rosvall har varit VD för bolaget sedan starten. 1994 förvärvades Protect Data
av styrelseordföranden och VD:n (Halvarsson & Morin, 2000; Protect Data AB, 2001).

6.1.8 Intervju 4

Peter Lönnqvist intervjuades den 6 april 2001.

Peter Lönnqvist är anställd på Protect Data. Protect Data arbetar bland annat med Entrust
PKI-lösningar och för dessa är Peter Lönnqvist försäljare och gör tekniska presentationer för
kunder. Han har arbetat med PKI sedan 1998.

Peter Lönnqvist ser PKI som en säker plattform att bygga olika applikationer på. Genom att
kunna identifiera sig med ett certifikat ska olika typer av tjänster kunna nås.

Han tror att PKI även kommer att användas i framtiden och hänvisar till Microsoft som har
kommit med Windows 2000 med inbyggd PKI. Han tror också att användningen av mobila
enheter som folk kan bära med sig kommer att bli mer vanliga i framtiden, allt eftersom
tekniken inom detta område förbättras.

Peter Lönnqvist ser Riksskatteverkets (RSV) satsning, på att alla svenska medborgare skall
kunna deklarera över Internet år 2002, som en indikation på att systemet är tänkt att utnyttjas
av alla. Den som betalar för detta kommer i slutändan att bli skattebetalarna.
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Hur lång tid det rör sig om innan systemet blir vanligare tycker Peter Lönnqvist är svårt att
säga. Marknaden mognar successivt och han tar de smarta korten som exempel. Det var
väldigt populärt för några år sedan men det visade sig att tekniken för smarta kort inte var
tillräckligt mogen för att införa det i stora publika lösningar. Det var för besvärligt för
användarna att installera kortläsare och få det att fungera. Innan en stor publik användning av
smarta kort kan ske så kommer mjuka certifikat att dominera marknaden.

Peter Lönnqvist anser att det finns ett behov av digitala certifikat och signaturer för
medborgare. Den nya lagen om elektroniska signaturer öppnar till exempel upp för
möjligheter att nå samhällstjänster över Internet, exempelvis deklaration och
försäkringskassan. På detta sätt kan staten effektivisera tjänster mot medborgare och företag.

Företag har också detta behov mot sina kunder men också andra interna säkerhetsbehov som
kan byggas och integreras på en PKI-plattform och baseras på digitala certifikat.

När det gäller hur utvecklingen kommer att se ut tror Peter Lönnqvist att det beror mycket på
behovet. Skulle det komma fram en applikation som alla vill använda skulle det inte bli några
svårigheter med utvecklingen. Det nya behovet av ett certifikat kommer att likna det tidigare
behovet av att behöva skaffa ett traditionellt ID-kort för att göra bankärenden. Peter Lönnqvist
tror att bankerna i framtiden kommer att använda PKI-baserade lösningar.

Genomslagskraften för systemet beror inte på att en kortstandard tas fram utan mer på att en
specifik applikation blir populär att använda anser Peter Lönnqvist. Stora företag har en
påverkan på standarden, då de är med och tar ställning till de standarder som tas fram av EU.
Det är företagen som tar fram de ”de facto standarder” som används.

Peter Lönnqvist anser att användningsområdet för PKI och eID-kort ligger inom handel och
bank, men även som en integrerad del av säkerhetsarkitekturen hos företag.

Peter Lönnqvist ser inte USA:s system med kontokortsnummer som särskilt säkert, utan
förordar den säkerhet som XML tillsammans med PKI kan erbjuda. När det gäller CA-tjänster
anser han att Entrust och Verisign är stora aktörer på marknaden. Posten har inte den
spridningen och håller sig endast på den nationella marknaden. Posten har framför allt satsat
på en trovärdig utgivning av hårda certifikat för slutanvändare. Detta innebär en mer
omfattande administrativ hantering, jämfört med att ge ut de mjuka certifikat som Entrust
respektive Verisign gör.

6.1.9 Nordbanken

Nordbanken utgör Nordea-koncernens bank i Sverige. Nordbanken erbjuder bank- och
finanstjänster till privatpersoner, företag, institutioner och offentlig sektor.

Nordea är en ledande finanskoncern i Norden och Östersjöregionen. Nordea har även en stor
roll inom Internetverksamhet med över 2 miljoner e-kunder (Nordbanken, 2001).

6.1.10 Intervju 5

Den femte intervjun gjordes med Leif Gustafsson den 9 april 2001. Leif Gustafsson arbetar på
datasäkerhetsavdelningen på Nordea IT, Nordbanken som IT-säkerhetsspecialist. Han har
arbetat med säkerhet i 16 år och förutom på Nordbanken har han arbetat på Telias säkerhets-
och försvarssektion, på Handelsbankens datacentral som säkerhetsansvarig för
Handelsbankens Datadrift och utveckling samt inom Posten/Postgirot som IT
säkerhetssamordnare.
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Leif Gustafsson anser att det krävs någon form av krypterade tjänster i framtiden. Nordbanken
satsar på elektronisk handel på bred front. För kvalificerade tjänster anser han att det också
krävs en mer säker identifiering och i vissa fall även någon form av signering av den
transaktion som kunden vill utföra. Då Nordbanken sedan länge använt PKI-system internt
sågs det naturligt att använda samma teknik även för Internetbanken.

Problemet som Leif Gustafsson ser med systemet är den utrustning som krävs till kundens
dator. Nordbankens kunder har haft problem med att installera programvara och få det att
fungera. Leif Gustafsson påpekar dock att PC-leverantörer har sagt att det i större utsträckning
kommer att finnas kortläsare med de nya datorerna och han tror då att kortlösningen kommer
att slå igenom snabbt. Han tror att problemet med kortläsare kommer att vara löst inom något
år.

För banken är det i dag en ganska dyr affär att förse sina kunder med den utrustning som
krävs. Leif Gustafsson förklarar att kunden får betala en liten del och banken betalar en större
del.

Leif Gustafsson ser ett behov av systemet, eftersom utvecklingen går mot att låta kunden själv
utföra mer och mer kvalificerade tjänster. Han ser då ett plus med att det skall vara enkelt för
kunden att utföra tjänsterna, att minska kostnaderna för banken, ge ett bättre skydd för
transaktioner samt att banken kan binda kunden juridiskt hårdare.

Leif Gustafsson ser den framtida användningen av eID-kort som en legitimation. Han
poängterar dock att det är tveksamt om det kommer att bli ett eID-kort för flera tjänster, men
att det skulle kunna bli så om det blir korsvis certifiering mellan till exempel Posten, Telia
och Nordbankens kort. Han jämför med ett körkort och tror att användningen då skulle få stor
genomslagskraft. Han säger att kunderna börjar pressa på och vill ha mer allmänna kort. Även
större företag och myndigheter pressar på denna utveckling.

Slutligen påpekar Leif Gustafsson att de mjuka certifikatens försprång antas försvinna när
kortläsare blir vanligare. Då kan även den önskade mobiliteten uppfyllas, då man kan ta med
sig sitt eID-kort till vilken dator med läsare som helst. Detta är vad Nordbanken hoppas på.

6.1.11 GEA

SEIS (Säker Elektronisk Information i Samhället) var en förening som arbetade för att trygga
och säkra kommunikationen i öppna nätverk så som Internet. SEIS är nu nedlagt utifrån ett
beslut ifrån år 2000. Verksamheten i SEIS är istället integrerad med GEA (Gemenskapen för
Elektroniska Affärer) och drivs nu i programmet ”Tillit och säkerhet”. Programmet arbetar
med tillitsmärkning, elektronisk identifiering och signering samt säkra betalningar. Syftet är
att bidra till att bygga en ny infrastruktur, vilket innebär att olika delar måste samordnas,
exempelvis juridik, teknik, standard och interoperabilitet, regelverk och policy.

GEA vill aktivt bidra till att göra Sverige framgångsrikt med elektroniska affärer. Det är en
icke vinstdrivande förening med intressenter inom företag, kommuner, landsting och
myndigheter (Halvarsson & Morin, 2000; GEA, 2001).
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6.1.12 Intervju 6

Den sjätte intervjun ägde rum den 10 april 2001 med May-Lis Farnes. Denna
sammanställning bygger dock främst på de skriftliga svar som hon gav på frågorna och som
hon sedan returnerade samma dag.

May-Lis Farnes har arbetat inom området sedan 1997. Hon har varit affärschef på Telia för
Trust services. Från 1999 har hon arbetat med området utifrån föreningen SEIS och GEA.
Från hösten 2000 har hon som VD och grundare av företaget Trust2You AB arbetat som
affärs- och strategikonsult.

Internet är en bra plats för e-handel och elektronisk kommunikation anser May-Lis Farnes.
Men det är ett öppet nät med risker för säkerheten. Hon menar därför att det är viktigt att
skydda transaktioner och annan elektronisk verksamhet med eID och elektronisk signering.

May-Lis Farnes anser att det finns ett mycket stort behov av den typen av säkerhetssystem,
men att alla inte är medvetna eller har kunskapen om det ännu.

Hon tror att uppbyggnaden av systemet kommer att ske i olika delar. Olika system kommer att
tas fram, exempelvis det bankerna nu gör. Dessa system kommer sedan att stråla samman.
Hon ser alla som användare och användarna kan inte hantera hur många lösningar som helst.

För att systemet ska kunna byggas måste behovet täcka kostnaderna för eID och elektronisk
signering, anser May-Lis Farnes. De tjänster som har det största behovet kommer därför att gå
först. När nyttan är tillräckligt stor är även privatpersoner villiga att betala för systemet. May-
Lis Farnes tror att användarna kommer att betala som de i dag gör för det traditionella fysiska
ID-kortet eller att banken eller arbetsgivaren ger sina kunder eller anställda eID-kort som
fungerar på flera ställen.

May-Lis Farnes anser att användningen har kommit igång och tror att mycket kommer att
hända inom de närmaste två åren. Även EU:s initiativ bidrar till ett större intresse för
systemet.

Hon tror inte att infrastrukturen kommer att byggas upp genom den offentliga sektorn. Det
måste därför finnas ett tydligt syfte och en tydlig nytta som ger påtagliga behov och orsaker
till investeringar. May-Lis Farnes välkomnar en långsiktig satsning och genom samarbete och
öppen PKI tror hon att utvecklingen går åt rätt håll.

May-Lis Farnes tror att det kommer att finnas ett antal certifikatutgivare, CSP:er
(Cryptographic Service Provider). Hon tror att certifikaten kommer att ges ut direkt till kunder
eller via andra företag som står för utgivningen till sina anställda eller kunder.

Viktigt när det gäller framtiden inom PKI-lösningar är att fler får kunskap om området och att
medvetenheten om nyttan med systemet ökar, anser May-Lis Farnes. Hon anser även att
företag skall använda öppen PKI som kan användas av flera parter och att den offentliga
sektorn skall börja använda systemet för tjänster till medborgarna.

Slutligen tar hon upp att det viktigaste för att folk skall vilja använda systemet först och
främst är tillit och inte säkerhet.

6.1.13 Gemplus

Gemplus tillhandahåller säkerhetslösningar med smarta kort för telekommunikation, finansiell
service och e-handel med mera. Gemplus ger konsultservice, mjukvara, hårdvara och
implementering för säkra transaktioner via Internet. De har kontor i mer än 37 länder över
hela världen (Gemplus SA, 2000).
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6.1.14 Intervju 7

Den sjunde intervjun ägde rum den 11 april 2001. Respondenten för denna intervju var Olle
Klasson som arbetar som försäljningschef för affärsområdet e-business security på Gemplus.
Han har arbetat på företaget sedan september förra året och arbetat med PKI i tre till fyra år.

På Gemplus tror man på PKI för elektronisk signering och identifiering. Om certifikatet skall
vara mjukt eller hårt beror enligt Olle Klasson på säkerhetsnivån. Gemplus är dock tillverkare
av smarta kort och därför ses denna lösning som den ledande i framtiden. Även
mobiltelefonen är en lämplig lagringsplats för certifikatet anser Olle Klasson. Den konkreta
lagringsplats bör vara något som folk inte lägger ifrån sig hur som helst och tappar bort. Olle
Klasson ser även en möjlighet med biometriteknik för att öppna certifikatet som ersättning för
en PIN-kod.

På Gemplus har det länge ansets att användningen av eID skulle komma igång, men Olle
Klasson tror att om cirka tre år så kommer det vara naturligt att använda systemet på flera
områden. Han menar att tekniken inte utgör någon bromskloss, istället är det ett behov av att
någon tar initiativet till exempel några stora operatörer eller någon på marknaden. Många
företag är intresserade av att använda smarta kort men ser det som en för stor investering
menar Olle Klasson. Skulle däremot någon annan förse kunderna med kort tror han att många
skulle vilja börja använda systemet.

Ett annat problem för att användningen skall komma igång är enligt Olle Klasson att det inte
funnits kortläsare. Han menar dock att det finns ett mycket större sug på marknaden i dag av
att datorer ska levereras med kortläsare och han tror att det kommer att bli vanligare i
framtiden.

Olle Klasson anser det svårt att säga vem som kommer att sätta fart på utvecklingen. Om
kortläsare blir mer vanliga skulle nog andra kunna ta kostnaden för de smarta korten anser
han och visar på att vanliga kort ges ut i dag. Han anser att även bankernas intresse för
systemet kommer att hjälpa utvecklingen men att det kommer att gå sakta. Även företagens
möjlighet att kunna signera dokument elektroniskt och möjligheten för privatpersoner att
deklarera elektroniskt kommer att skynda på utvecklingen.

Behovet av systemet finns hävdar Olle Klasson. Han hänvisar till bankernas intresse. Han tror
dock att kostnaden är den hämmande faktorn när det gäller att börja använda systemet.

Olle Klasson tror att alla i framtiden kommer att vara användare av systemet. Han tror att den
stora användningen först kommer att bli på företagen och sedan kommer systemet även att
börja användas av privatpersoner. Han anser dock att det måste finnas en möjlighet att ha två
certifikat på ett kort, ett certifikat för privat bruk och ett för signering på arbetet.

Olle Klasson anser det viktigt att få fram en gemensam standard för eID-kort och ser
standarder ur två aspekter. Det ena är att det finns ett antal olika kända standarder som
beskriver hur certifikaten skall göras, hur lagringen på kortet skall ske och teknik för hur det
skall lösas. Det andra är om stora banker och försäkringsbolag kan enas och acceptera en
utgivare. Posten och Telia är exempel på olika certifikatutgivare som ger ut kort till
privatpersoner men som skulle kunna ha samma standard på korten. De två delarna är alltså
dels en standard att kortet kan läsas och accepteras av olika kortläsare. Det andra är att man
kan lita på den som gett ut kortet.

Olle Klasson tror på Posten och Telia som utgivare av certifikat i framtiden, framförallt för
stora företag och myndigheter som vänder sig till många användare. Olle Klasson anser att
om certifikat skall ges ut till en liten grupp människor som man känner väl så kan man göra
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det, men annars anser han att man bör vända sig till en stor operatör och låta denna ge ut
certifikatet. Det kostar mer men det ger stabilitet i längden anser han.

För övrigt tror Olle Klasson att Statskontorets upphandling av statens CA-tjänst kommer att
ge systemet en extra knuff ut på marknaden. Många myndigheter väntar på detta för att få en
standard och kunna köpa in certifikat, berättar Olle Klasson.

Han tror även på en möjlighet hos bankerna som använder dosor för sina kunder på Internet.
Deras kunder har ju redan en möjlighet att verifiera sig genom dosorna och dessa användare
skulle kunna ladda ner temporära certifikat för att till exempel skicka in deklarationen
elektroniskt

6.1.15 Sign On

Sign On är applikationsleverantör av PKI och har utvecklat elektroniska blanketter sedan
1996. Företaget är svensk agent för SignForm, som är en stor internationell databas som
innehåller formulär och blanketter. Sign On har huvudkontor i Danderyd och drygt 50
anställda i Sverige. Inom gruppen finns även kontor i Finland, Norge, Danmark, Belgien,
Storbritannien, Italien, Tyskland, Kanada och Frankrike. (Halvarsson & Morin, 2000; Sign
On, 2001).

6.1.16 Intervju 8

Intervjun med Andreas Halvarsson genomfördes den 11 april 2001. Andreas Halvarsson är
vice verkställande direktör på företaget Sign On. Han har arbetat med PKI i tre och ett halvt
år.

På Sign On ses det smarta kortet som den dominerande lösningen för lagring av certifikat i
framtiden. Andreas Halvarsson tycker att det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta
men tror att systemet kommer att vara ganska utbrett inom fem år.

Andreas Halvarsson anser att det finns behov av kvalificerade signaturer i framtiden. Han
anser det vara ett stort genombrott för alla som håller på med e-handel att slippa teckna ett
avtal innan kommunikationen kan starta, vilket krävs vid de elektroniska signaturer som
används av banker med dosa.

Andreas Halvarsson tror att användningsområdet för hård PKI ligger både inom företag och
för privat bruk. Han tror att det är flera som kommer att ta små kliv mot införandet av
systemet. Ett exempel är bankerna som vill ta bort alla magnetkort och ersätta magnetremsan
med chip som håller mycket längre och inte kan avläsas eller förfalskas.

Andreas Halvarsson tror att det kommer både eID-kort som endast kan användas på det
företag som ger ut det till sina anställda samt kort som även kan användas i andra
sammanhang. Han tror att banker kommer att ge ut eID-kort och att Vägverket kommer att
sätta ett chip på körkorten med mera. Han ser dock ett problem om till exempel bankerna ger
ut kort som även kan användas på andra banker och kunden istället går till en annan bank.
Detta är ju ingen bra lösning för den bank som ger ut kortet.

Eftersom det krävs att inte bara kunna identifiera sig internt utan också externt är det viktigt
med en standard, anser Andreas Halvarsson. Han tror då att företag kommer att välja att ha
eID-kort utgivna av exempelvis Posten. Posten, Telia, staten eller bankerna med mera har
användarnas förtroende och ses därför av Andreas Halvarsson som lämpliga utgivare av eID-
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kort till medborgarna. Inga små företag har hittills gett ut några nationella eID-kort som alla
kan använda. Dessa certifikat används i stället främst inom företag.

För övrigt anser Andreas Halvarsson att det största hindret just nu är bristen på information
om möjligheterna och den tveksamhet som finns inför den juridiska riktigheten med
elektroniska signaturer. Han anser även att det är viktigt att de eID-korten är lika i hela
Europa, eftersom en stor del av kommunikationen även sker till andra länder.

6.2 Presentation av dokument
Regeringens proposition om kvalificerade elektroniska signaturer anger hur kraven från EG-
direktivet ska behandlas. Där anges syfte och tillämpningsområde för den nya lagen, hur
utfärdande av kvalificerade certifikat skall hanteras, standardisering och skadestånd med
mera. I den del av propositionen där bakgrund och utgångspunkter diskuteras ges information
om varför elektroniska signaturer behövs, rätts- och bevisverkan av signaturer samt tekniska
grunder. Som grund till varför elektroniska signaturer behövs uppges den traditionella
signaturens betydelse samt behovet av att kunna verifiera identiteten på användarna av ett IT-
system. Den huvudsakliga frågan inom rätts- och bevisverkan är i hur stor grad den
elektroniska signaturen skall ha samma rättsliga verkan som den traditionella fysiska
underskriften. Intressanta delar i dokumentet, för jämförande av intervjumaterial, är även hur
övervakning av certifikatutfärdare skall genomföras samt kostnader för allmänheten
(Näringsdepartementet, 2000a).

Regeringen har under år 2000 gett Riksskatteverket i uppdrag att i samverkan med
Riksförsäkringsverket, Patent- och registreringsverket samt Statskontoret utreda och lämna
förslag om hur ansvaret för utfärdande och administration av certifikat och elektroniska
signaturer bör organiseras inom statsförvaltningen. I rapporten anges medborgarnas och
företagens behov av förbättrad service och tillgänglighet gällande myndigheternas tjänster
som ett grundläggande syfte till att åstadkomma säker elektronisk kommunikation. För detta
uppges en fungerande infrastruktur vara ett krav där det säkert går att identifiera medborgare
och organisationer över Internet. I rapporten anges antaganden om framtiden inom områdena
elektronisk identifiering, kostnads- och finansieringsfrågor samt vad som ingår för
Riksskatteverket i uppgiften att vara statens CA med mera. I rapporten presenteras även vilka
aktörer produkter och tjänster som finns på marknaden, en kartläggning av myndigheternas
planer gällande lanseringen av elektroniska tjänster och förslag på lösningsmodell med mera
(Riksskatteverket, 2000).

6.3 Värdering av insamlat material
Då alla företag som kontaktats har ställt upp på intervju anses intervjumaterialet täcka den
bredd som önskats. Personerna som svarat på frågor har alla kunskap om Internetsäkerhet och
PKI. Många av respondenterna har även arbetat inom området i flera år. Några av de
intervjuade är ledande på området i Sverige och anses ha tillfört expertkunskaper till
materialet för denna rapport. Det som diskuterats under intervjuerna har täckt de önskade
områdena och gett en bra diskussionsgrund för denna rapport. Intervjumaterialet anses därför
hålla hög kvalité utifrån gällande problemområde.

De dokument som var önskvärda att ta del av har använts och anses ha hög trovärdighet som
källa och faktagrund för kommande slutsatser.
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7 Analys
Alla som intervjuades trodde på PKI som en teknisk grund i någon form. Det är kanske inte så
konstigt, eftersom de flesta utfrågade arbetar i företag som stödjer tekniken. Tron på PKI som
en teknikgrund överensstämmer även med vad som står i de två dokumenten. Det finns
däremot skilda meningar i materialet om i vilken utsträckning och på vilket sätt det kommer
att användas.

Vad tror du om eller vilken vision har ”företaget” om framtiden när det gäller det här
området?

Alla de utfrågade anser att det kommer att behövas någon form av säkerhetslösning i
framtiden och att PKI är en bra grund att bygga på. De smarta korten är också en bra lösning,
men när det gäller hur de skall användas går meningarna isär. Den ena visionen är ett eID-kort
som skall fungera som dagens körkort. Det skulle då endast krävas ett eller ett fåtal kort för
alla tjänster. Den andra visionen är mer tveksam till ett multifunktionskort. Där förutsätts att
det blir lika många kort som i dag och att det kommer att fungerar på samma sätt som för de
handlare och företag som ger ut magnetkort i dag. I stället kommer systemet med
kontokortsnummer för handel på Internet att bli vanligare även i Sverige enligt denna vision.

I Riksskatteverkets rapport (2000) ges förslag på en lösningsmodell för att skapa en
infrastruktur för säkrare tjänster via Internet för medborgare och kunder. I förslaget ligger PKI
som en grundläggande teknik för att skapa säker kommunikation över Internet. De närmaste
åren bedöms mjuka certifikat bli dominerande i hemmamiljön. Denna säkerhetsnivå anses
tillräcklig. På längre sikt när kortläsare blir vanligare beräknas hårda certifikat att bli mer
förekommande. Även andra tekniker till exempel SIM-kort i mobiltelefoner antas förekomma
i framtiden (Riksskatteverket, 2000).

I rapporten från Riksskatteverket (2000) diskuteras användningen av mjuka respektive hårda
certifikat. Där konstateras att säkerheten avgörs av hur nycklarna förvaras. Vid användning av
mjuka nycklar ökar kraven på säkerhet i datormiljön, både när det gäller fysisk tillgång till
datorn och den programvarumässiga säkerheten. Det anses även viktigt att nycklarna alltid
lagras krypterat utom vid själva användningen. I rapporten diskuteras även de krav på
förvaring av certifikaten, som den nya lagen innebär. Det anses i rapporten att mjuka nycklar
inte uppfyller kraven på att nycklarna förvaras under användarens fullständiga kontroll
(Riksskatteverket, 2000). Hur nycklarna skall förvaras är dock inget som rent praktiskt tagits
upp i lagen om kvalificerade elektroniska signaturer (Näringsdepartementet, 2000b). Där
nämns endast att anordningen för signaturframställning skall säkra att
signaturframställningsdata på ett betryggande sätt kan skyddas av den behörige
undertecknaren (Näringsdepartementet, 2000b).

I regeringens proposition med titeln ”Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, mm”,
Näringsdepartementet (2000a) behandlas hur den hemliga nyckeln kan skyddas. Det anses
enligt propositionen vara den mest centrala frågan att ta ställning till när det gäller utrustning
för elektroniska signaturer (Näringsdepartementet, 2000a).

Finns ett behov för denna typ av system?

Det är inte alla som har åsikter om hur behovet kommer att se ut, men de flesta ser ett behov
hos företagen. Evald Persson ser säkerhetsfunktionen som en viktig komponent för att
utveckla tjänster inom den ”nya ekonomin” och ser därför ett behov inom denna sektor. Även
May-Lis Farnes ser ett behov inom e-business och elektronisk kommunikation och påpekar att
Internet har sina brister och därför måste elektronisk verksamhet skyddas med elektronisk
identifiering och signering. May-Lis Farnes ser även ett behov för företag att kunna sända
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känslig information med e-mail. Andreas Halvarsson förutsätter att det finns ett behov,
eftersom bankerna i stor utsträckning använder dosor för sina Internetkunder. Elektroniska
signaturer har funnits ett tag, till exempel genom SET. Andreas Halvarsson menar att det nu
finns behov av att slippa teckna ett avtal innan kommunikationen börjar, vilket inte krävs med
kvalificerade signaturer och ser det som ett genombrott för alla som håller på med e-handel.
Det framgår dock inte om han med det även menar allmänheten i form av privata användare.

Leif Gustafsson anser att någon form av PKI-system krävs för att identifiera den man gör
affärer med. Christer Åkerman tror att det finns behov av någon form av säker
kommunikation, men tror inte att det kräver ett allt för komplicerat system utan att folk i
stället kommer att acceptera mindre säkerhet. Christer Åkerman anser det även tveksamt om
det finns något behov av större säkerhet hos konsumenterna. Han tror att konsumenterna vid
e-handel i stället medvetet kan dra sig för att gå in i den typen av hårt identifierande affärer.
Lucas Cardholm ser inte alls något behov av eID-kort hos kunderna, eftersom de inte behöver
kunna identifiera sig när de handlar i vanliga affärer. Han ser dock behov hos företagen vid
elektroniska inköp samt valutaaffärer med mera.

I Regeringens proposition, framtagen av Näringsdepartementet (2000a), anses det finnas ett
behov av att kunna verifiera användarnas identitet i ett IT-system. Detta krävs för att
behörighet av ej allmän information skall kunna styras (Näringsdepartementet, 2000a).

I RSV:s rapport (2000) anses det finnas behov av att säkert kunna överföra dokument och
meddelanden elektroniskt till, från och inom statsförvaltningen. I rapporten framgår att det
anses finnas ett behov hos medborgare och företag av förbättrad service, tillgänglighet och
enkelhet. Detta anses vara syftet med att skapa säker elektronisk kommunikation
(Riksskatteverket, 2000).

Vem ses som användare?

Många av de utfrågade ser allmänheten som användare av systemet i framtiden.
Användningen tros dock börja inom företag och sedan spridas till privatpersoner. RSV
kommer att ge svenska medborgare möjlighet att deklarera elektroniskt via Internet. Lucas
Cardholm och Christer Åkerman är dock skeptiska till eID-kort för handel på Internet. De tror
i stället på lösningen med kontokortsnummer, som i dag är vanlig i USA.

I rapporten från Riksskatteverket anses det lämpligt att skilja på certifikat som används i
tjänster, av en anställd i en myndighet och certifikat som används av medborgare eller
anställda i företag i kontakter med myndigheter. Här menas att det skall finnas minst två
separata PKI-strukturer, ett för identitetscertifikat och ett för tjänstecertifikat
(Riksskatteverket, 2000).

Vilket tidsperspektiv rör det sig om?

Detta anser nästan alla de utfrågade vara svårt att svara på. Leif Gustavsson ser det
huvudsakliga problemet inom användningen av PKI och smarta kort med att datorerna inte
har någon kortläsare. Han tror dock att det inte dröjer mer än något år innan de större
tillverkarna utrustar datorerna med kortläsare. Detta problem tas även upp i rapporten från
Riksskatteverket (2000). Det anses där vara en nackdel för hårda certifikat att utrustningen för
användning av kort ännu inte är standardiserade (Riksskatteverket, 2000).

Även May-Lis Farnes tror på en snabb utveckling och tror att mycket kommer att ske inom de
närmaste två åren. Olle Klasson tror att systemet kommer att användas i skilda sammanhang
om cirka tre år. Andreas Halvarsson tror att det kommer att vara utbrett inom fem år. Christer
Åkerman är skeptisk till att det ska gå särskilt fort. Han anser att signering av kontrakt och så
vidare är en gammal tradition, som är svår att ändra på. Han tror att det kommer att dröja tio
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år eller mer. Eftersom han som journalist inte har någon affärsnytta av att systemet verkligen
tas i bruk snarast är nog detta en sund skepsis till samhällets anpassningshastighet. Hans
argument att det trots allt är en ganska liten del av den svenska befolkningen som är aktiva på
Internet kanske lättare förbises av de som är inne i branschen och ser användningen av
Internet som en självklarhet. Många av de utfrågade, som har positiv syn på
utvecklingshastigheten, anser att RSV:s satsning på att ge ut eID-kort till sina anställda är ett
viktigt startskott.

Vem kommer att sätta fart på en eventuell utveckling?

Olle Klasson anser att det är de stora operatörerna som skall ta initiativet och dela ut smarta
kort till sina kunder. Flera ser även bristen på kortläsare som ett hinder till att användningen
kommer igång. Leif Gustafsson tror att genomslagskraften kommer när bankens eID-kort kan
användas för alla elektroniska tjänster. Detta är något både myndigheter och företag vill ha,
säger Leif Gustafsson. Peter Lönnqvist ser en bra applikation som en start för utvecklingen.
Detta skulle skapa ett behov av eID-kort. Det finns även en möjlighet att de kort som byts ut
efter hand kompletteras med ett chip. Den utvecklingen hjälper till att skapa ett intresse för
tjänster. Andreas Halvarsson tror att det är flera som kommer att hjälpa fram en användning
av systemet, till exempel det bankerna nu gör. Detta anser även May-Lis Farnes, som också
tror att den offentliga sektorn och statskontoret bidrar till en utveckling. Om företag bekostar
kort till sina anställda som även kan användas för privat bruk anser Evald Person att detta
kommer att skapa ett intresse för nya tjänster och att skaffa ett eID-kort.

Vem ska bekosta infrastrukturen?

På Nordbanken står kunden för en liten del av kostnaden och banken för den större delen. För
övrigt verkar det svårt att säga vem som skall bekosta det hela. Den allmänna synen är att
företagen kommer att bekosta kort för sina anställda. Enligt Lucas Cardholm är det dock
osannolikt att dessa kort även kommer att kunna användas för privat bruk. När det gäller att
investera i systemet borde bankerna vara intresserade, menar Olle Klasson. Han anser att
bankerna har ett stort mörkertal när det gäller kreditförluster och att det därför finns ett stort
intresse för ökad säkerhet. Olle Klasson hänvisar även till USA, där Visa och American
Express delar ut smarta kort till sina kunder.

I Riksskatteverkets rapport (2000) anses kostnaderna för att endast använda lösenord och
PIN-koder låga för medborgare. Hanteringen av kundregister och behörighetskontroll blir
desto mer omfattande för myndigheterna. Då myndigheter i framtiden behöver ge sina kunder
möjlighet att även kunna signera handlingar elektroniskt anses istället en PKI-lösning
nödvändig att införas (Riksskatteverket, 2000).

Vem kommer att sköta hanteringen av kort och CA-tjänster?

Det finns olika förslag på CA. Lucas Cardholm tror att det kommer att bli branschvisa CA.
Andreas Halvarsson anser att förtroendet hos användarna ligger hos Posten, Telia, banker och
staten med flera. Olle Klasson anser att de stora operatörerna ger en större stabilitet.

I rapporten från Riksskatteverket (2000) föreslås en utveckling av CA-strukturen för statlig
användning. Det föreslås att det skall finnas en förteckning över godkända CA. Informationen
sprids av statens CA till samtliga statliga webbservrar. Denna lösning skall senare utvecklas
till en lösning med statens CA som toppnod. Statens CA kan sedan signera CA-certifikaten
med sitt rotcertifikat för de CA som är accepterade (Riksskatteverket, 2000).

I Riksskatteverkets (2000) förslag till lösningsmodell för en infrastruktur för PKI ses
samverkan med marknadens aktörer som en grundläggande utgångspunkt. Genom samarbete
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med banker och andra aktörer, såsom Posten, Telia och leverantörer av eID-kort antas
kostnaderna minska samt att det går fortare att komma igång (Riksskatteverket, 2000).

De flesta påpekar att tillförlitligheten till CA:n är viktig för att systemet skall fungera.

Vad anser du om att använda en standard?

Andreas Halvarsson anser det viktigt med en gemensam standard. Eftersom det ligger i
företagens intresse att även kunna identifiera sig externt tror han att företagen kommer att
välja att använda Postens eID-kort. Även May-Lis Farnes anser det viktigt med en standard.
Olle Klasson anser att det bör finnas en teknisk standard på korten men även att stora banker
och försäkringsbolag med flera kan enas om en utgivare. Christer Åkerman och Leif
Gustafsson pratar båda om kort som skall kunna användas för flera tjänster. Leif Gustafsson
menar att det är stora företag och myndigheter som pressar fram den typen av lösning.
Christer Åkerman hoppas på ett ”universalkort” för ett antal tjänster där säkerheten kan väljas
till.

Lucas Cardholm och Peter Lönnqvist är mer skeptiska till en standard. Peter Lönnqvist tror
inte att en standard har så stor betydelse för genomslagskraften av eID. Lucas Cardholm
konstaterar att det inte är många företag i dag som ger ut SIS-godkända eID-kort till sina
anställda och tror inte heller att det kommer att bli fler i framtiden. Han tror heller inte att alla
kort vi har i dag kommer att ersättas av ett smart kort i framtiden.

I rapporten från Riksskatteverket (2000) diskuteras möjligheten att ett kort innehåller flera
certifikat och nycklar. Aktuella certifikat för individer är enligt rapporten ID-certifikat och
tjänstecertifikat. ID-certifikatet har funktionen av ett medborgarkort och innehåller i första
hand namn och personnummer. Tjänstecertifikatet skall innehålla namn och organisation och i
vissa fall personnummer. Att använda personnummer där det inte är nödvändigt bör undvikas
(Riksskatteverket, 2000).
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8 Resultat
Det slutliga resultatet för detta examensarbete presenteras i detta kapitel utifrån gjord analys
samt hypotes. Förutom att verifiera eller falsifiera hypotesen har resultatet även lett till att
problem för framtida utbredning av PKI och eID kunnat sammanställas. I detta kapitel ges
även en presentation av de visioner som tagits fram som en del av resultatet.

8.1 Resultat för hypotesen
Resultatet för detta examensarbete anses till största del verifiera hypotesen: Elektroniskt ID-
kort, baserat på hård PKI, kommer att vara det ledande systemet för säker identifiering,
kryptering och signering på Internet inom de närmaste tio åren.

Utifrån gjorda intervjuer och materialanalys kan hypotesen dock inte helt verifieras. Samtliga
intervjuade tror att PKI är en lämplig teknik för identifiering, kryptering och signering på
Internet. Analysen för detta examensarbete verifierar även att PKI är den ledande tekniken för
denna typ av säkerhetssystem. Typen av PKI-system är däremot mer tveksam. Osäkerheten
kring hårda eller mjuka certifikat samt eID-kort är stor. Denna del av hypotesen kan dock inte
helt falsifieras, eftersom hårda certifikat av samtliga tillfrågade antas komma att användas i
framtiden. Hur ledande eID-kort kommer att vara i sammanhanget är dock tveksamt. Det
finns svarande som tror att mjuka certifikat kommer att användas även i framtiden. Mycket
tyder också på att det kommer att finnas lösningar som bygger på att certifikatet och
krypteringsnyckeln lagras i mobiltelefonens SIM-kort. Denna lösning innefattas också av
”hård PKI” men det elektroniska ID-kortet får då en annan utformning.

I hypotesen anges ett tidsperspektiv på tio år. Efter analys av insamlat material verkar detta
vara en väl tilltagen tidsgräns. Den tidsperiod som antas gälla innan systemet är igång är
varierande. Det rör sig dock främst inom ett till fem år men det finns även åsikten om tio år
eller mer. Den del av hypotesen som rör tidsramen anses kunna verifieras, då en övervägande
majoritet av de svarande anser att systemet kommer att vara igång inom de närmaste tio åren.

8.2 Uppmärksammade problem
• Det mest återkommande problemet för att systemet skall komma igång är avsaknaden av

kortläsare. Tre av de åtta intervjuade uppger detta som det praktiska avgörandet för att
kunna använda eID-kort och få den mobilitet som önskas.

• Tre av de intervjuade uppger avsaknaden av kunskap och medvetenhet om tekniken och
vad elektronisk signering innebär som ett problem. Det handlar då både om att fler inom
företag behöver kunskap om området och vilka möjligheter som finns samt medborgarnas
kunnande och aktiva Internetanvändning.

• När framtiden för eID-kort som kan användas för flera tjänster diskuteras tas problem med
samordning av branscher och konkurrens mellan företag i samma bransch upp. Detta
problem togs upp av två av de intervjuade. Om en bank ger ut eID-kort till sina kunder
som även kan användas på andra banker kan ju kunden gå dit i stället. Detta är ett exempel
på varför det uppstår ett problem om företag ger ut generella kort.
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8.3 Visioner
Det finns en förväntan på elektronisk signering, identifiering och kryptering. Att kunna
använda Internet även för tjänster som hanterar hemlig information är ett steg mot en
utökning av elektronisk hantering av information.

Det anses av samtliga utfrågade finnas behov av att kunna identifiera personer säkert på
Internet, men uppfattningarna skiljer sig när det gäller användningsområdet. Visionerna av
hur kortet kommer att användas kan delas upp i två kategorier. Några tror på ett eID-kort som
kommer att fungera lika allmängiltigt som dagens traditionella ID-kort. Andra tror inte på
denna vision utan menar att korten endast kommer att ges ut av vissa företag till sina anställda
eller kunder och att det inte kommer att kunna användas utanför företaget. Många av de som
anger den första visionen där ett eID-kort ska fungera som ett vanligt ID-kort låter dock
ganska skeptiska till att det verkligen kommer att bli så. Det finns även mellanvarianter där
kortet kan innehålla flera certifikat, till exempel ett inom företaget och ett för privat bruk.
Andra varianter är kort som kan användas för flera tjänster men inte är lika generella som ett
traditionellt ID-kort. Det finns även tankar om att handlare kommer att ge ut så kallade
lojalitetskort till sina kunder eller att eID-kort kommer att ges ut för att användas inom
myndigheter.
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9 Diskussion
I detta kapitel diskuteras tankar och erfarenheter kring arbetsprocessen samt resultatet utifrån
ett vidare perspektiv. I diskussionen sätts resultatet i förhållande till det som tagits upp i
bakgrundskapitlet samt egna uppfattningar. Kapitlet avslutas med förslag på områden som
kan vara intressant att undersöka vidare.

9.1 Arbetsprocessen
Intresset för ämnet uppstod vid genomgång av tidningsartiklar om Internet och säkerhet. PKI
var då ett hett ämne inför den nya lagen ”Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer”, som trädde ikraft den 1 januari 2001. Det var dock svårare att hitta information i
mer långlivade dokument, såsom böcker och rapporter. För att hålla hög kvalité på
informationen var det viktigt att hitta aktuella dokument om ämnet. En gräns sattes för de
dokumenten som rörde information om PKI och eID. De skulle helst inte vara skrivna tidigare
än 1998. Genomgången av material och information inför bakgrundsdelen av examensarbetet
tog en stor del av den sammanlagda tiden. Genom utförandet av bakgrundsdelen gavs dock en
bra kunskapsgrund för det fortsatta arbetet. Informationen om ämnet har delvis varit svår att
förstå, exempelvis funktionen med CA och standardisering. Kunskapen om detta har dock
fallit på plats under arbetets gång.

Det kändes naturligt att arbeta utifrån en hypotes, då utgångspunkten var att PKI är ett system
som kommer att användas i framtiden. Att undersöka framtiden ansågs mest intressant,
eftersom kvalificerade elektroniska signaturer är en ny företeelse och systemet idag endast
används i en begränsad omfattning.

Den valda metoden fungerade som det var tänkt och gav ett bra material för analys. Det hade
dock varit intressant att få träffa respondenterna personligen och mer utförligt kunna diskutera
ämnet, men den valda metoden anses inte ha gett rapporten ett sämre reslutat. De intervjuade
var tillmötesgående och intresserade, vilket var väldigt tacksamt. Det hade annars kunnat bli
ett magert material, eftersom materialet som kom fram till stor del berodde på
respondenternas vilja att berätta sina åsikter och tankar kring ämnet.

Genom att skicka ut brev innan intervjuerna kunde respondenterna tänka igenom vad de ansåg
om ämnet. Intervjuerna gick också snabbare, då det inte behövdes ge någon förklaring av
ämnet eller syftet med intervjun utan det gick att starta med frågorna med en gång.

De två första intervjuerna gav endast delvis den mängd information som var önskvärd. Detta
berodde till stor del på att intervjuerna inte var rätt strukturerade och att endast anteckningar
fördes för att dokumentera intervjun. Efter omarbetning av frågor och genom att använda
bandspelare kunde ett mer utförligt material tas fram ifrån resterande sex intervjuer. Vissa
problem uppstod dock med tekniken, då en intervju inte kom in på band överhuvudtaget. Ett
annat problem uppstod när ett band vid uppspelning trasslade och inte kunde spelas. Dessa
problem gick dock att reparera. Den oregistrerade intervjun ersattes av en enkät och det
trasslade bandet gick att reda ut till fullgott skick. Av dessa missöden togs lärdom att det är
bra att även anteckna vissa stolpar under intervjuns gång och inte helt lita på tekniken. För att
få ut det mesta möjliga av samtliga intervjuer hade det även varit bra med fler och mer
utförliga testintervjuer innan genomförandet av de intervjuer som ingick i materialet.

Det fanns en stor mängd dokument som hade varit intressanta att ta del av. Denna metod blev
dock till viss del åsidosatt, då intervjuerna tog en stor del av tid och fokusering. Från början
var det tänkt att flera dokument skulle gås igenom och bidra till materialet. I stället valdes att
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endast ta med de dokument som ansågs mest relevanta med hänseende till intervjuerna. Detta
antogs ge bättre kvalité åt analysen av dokumenten, än att ta med fler och få sämre kvalité.

Det uppstod många tankar kring analys och resultat under hela arbetets gång. Tyvärr
dokumenterades inte dessa så väl som det var planerat. Det kan dock vara en fördel att inte
lägga för mycket vikt vid egna tankar under arbetets gång, då resultatet till viss del kunde ha
påverkats av detta. Att gå igenom samtliga intervjuer samt analysera och sammanställa detta
var ett omfattande arbete. Det hade varit önskvärt att hinna med att intervjua de inblandade
respondenterna en andra gång, för att kunna få svar på otydligheter och kunna ställa frågor om
det de övriga respondenterna uttalat sig om.

9.2 Diskussion kring resultatet
Valet av att utgå ifrån en hypotes har till stor del påverkat resultatet. Hade istället frågan
ställts ”Vilket system kommer att vara ledande för identifiering, kryptering och signering på
Internet?” hade det blivit ett helt annat examensarbete.

I materialet anges att det finns ett intresse hos myndigheter och företag att ge tjänster via
Internet och för det krävs någon form av säker identifiering. Användandet av exempelvis
endast en PIN-kod anses inte tillräckligt säker. För att smidigt kunna hantera den nya
elektroniska ekonomin krävs även någon form av signering. Det är dock tveksamt om den
traditionella underskriften kan ersättas av den elektroniska signaturen i viktigare
sammanhang. Kryptering genom PKI är något som används internt i företag, men som i
framtiden också kanske kommer att användas mellan företag och mellan myndighet och
privatperson med mera.

Angående hur ledande PKI och smarta kort kommer att bli inom tio år beror även på om det
kommer nya bättre system. I dag anses det inte finnas något likvärdigt eller bättre system för
säker identifiering, kryptering och signering på Internet. Detta är ett stort område så det är inte
konstigt om det kommer fram nya system med det är tveksamt om de hinner etableras inom
tio år.

En stor fråga är även vilka behov som finns. Även om tekniken finns, vilka är intresserade av
att använda den? I resultatet anges att det finns behov av att identifiering skall kunna ske
säkert över Internet. Inom B2B är det en fördel att även kunna sända information krypterad,
för att informationen inte skall hamna fel och kunna läsas av andra. Vilka behov som finns
inom B2C och e-handel på Internet är svårare att reda ut. Inom denna sektor finns andra
system, exempelvis användning av kontokortsnummer och betalning mot vanligt postförskott.

Internetbankerna utgör en stor del av diskussionen kring ämnet, eftersom de idag utgör den
största användningen av elektronisk signering över Internet. Bankernas sätt att driva fram
användningen, genom att minska antalet bankkontor och höja avgifterna för vanliga
bankärenden, är kanske något vi kommer att få se även inom andra branscher.

Även om elektroniska signaturer har använts en tid, inom exempelvis Internetbanker, är det
ett stort steg att ta till kvalificerade elektroniska signaturer, eftersom det då även krävs tillit
till en tredje part. Lämplig CA är något som bör diskuteras noga. I denna diskussion måste
hänsyn även tas till hur sammankoppling mellan länder skall ske med mera.

Om det traditionella ID-kortet kommer att ersättas av ett eID-kort kan det komma att ändra på
synen på identitetsinformation och lagring av personliga uppgifter. Det kan också ses som en
naturlig övergång för att kunna hantera elektroniska tjänster på ett liknande sätt som de
traditionella tjänsterna. Om de körkort och ID-kort som efterhand behöver bytas ut även
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kommer att innehålla ett chip och mikroprocessor kanske det uppstår ett intresse hos
kortinnehavaren för de tjänster där kortet kan användas. Samhällets mottagande och acceptans
tros ha en stor påverkan på hur mycket systemet kommer att användas.

En viktig del i detta är även tillgången till Internet och för att kunna använda ett eID-kort
krävs ju även en kortläsare, vilket även tas upp i resultatet. Det verkar därför troligt att
systemet först och främst kommer att användas inom och mellan företag. Det kan dröja innan
allmänheten är redo att använda systemet. Kunskapen om användning och aktiv
Internetanvändning bland allmänheten kan vara faktorer som gör att det tar längre tid än vad
”branschfolk” räknar med. Analysen av materialet för denna rapport visar dock att många är
eniga om att ett steg i utvecklingen har tagits i och med RSV:s satsning.

Då detta examensarbete handlar om framtiden, är det svårt att säga hur bra resultatet för denna
rapport är. Resultatet visar på hur det kan tänkas bli i framtiden och vad som anses inom
ämnet. Det är inte förrän om tio år som resultatet kan visas vara riktigt eller ej. Trots detta och
om resultatet i framtiden visas vara felaktigt, anses det vara ett intressant resultat. Samtliga
önskvärda personer att intervjua kunde medverka och de flesta anses ha stor kunskap inom
ämnet. De anses därför ha tillfört hög kvalité till materialet för denna rapport. Viktigt att
beakta är dock att detta examensarbete inte tar med en heltäckande bild av de åsikter som
finns, eftersom det endast innefattar personer med stor kunskap och anknytning till branschen.
Det hade varit intressant att även intervjua andra grupper i samhället för att i större grad få
fram en helhetsbild av åsikter kring ämnet. Tanken med detta examensarbete har dock varit att
ta fram material från dem som ansetts ha stort inflytande i frågan och bäst kunnat svara på hur
framtiden kan komma att se ut - alltså de som ansetts bäst lämpade att kunna ge klarhet i om
hypotesen stämmer eller inte.

9.3 Förslag till fortsatt arbete
Resultatet har lett till många nya frågor som behöver besvaras. Vad folk inom branschen tror
är en sak, men det är även viktigt att ta reda på vad allmänheten anser inom detta område. Hur
vill de utföra sina tjänster och vilken tillit har de för säkerheten av systemet?

Resultatet för denna rapport visar också att det kan komma att bli intressant att använda
mobiltelefonen för signering och identifiering. Hur skulle en sådan användning fungera i
vardagen? Skulle det bli smidigare eller krångligare för användarna än exempelvis eID-kort?

Om eID-kort kommer att användas för handel på Internet, hur kommer då den juridiska delen
att hanteras? Om exempelvis en affär inte går rätt till, vem får då ta konsekvenserna? I stället
för att binda affären till ett visst kontokort binds då affären vid en viss identitet. Kan detta
vara en nackdel för konsumenterna?

Det är även viktigt att följa upp hur RSV:s satsning mottas av medborgarna med mera.



Referenser

45

Referenser
Bell, J. (1995) Introduktion till forskningsmetodik (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Dahmström, K. (1991) Från datainsamling till rapport. Lund: Studentlitteratur.

Ekholm, M. & Fransson, A. (1987) Praktisk intervjuteknik (3:e upplagan, 2:a tryckningen).
Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB.

Europay International (2000) 7 Out of 10 European cyber-shoppers trust banks to keep
personal data safe. Tillgänglig på Internet under Press - Press releases 2000:
http://www.europay.com/common/Index.html [Hämtad 2001-03-05].

GEA (2001) Vad är GEA? Tillgänglig på Internet: http://www.gea.nu [Hämtad 2001-02-26].

Gemplus SA (2000) About Gem Plus Tillgänglig på Internet:
http://www.gemplus.com/about/overview/index.htm [Hämtad 2001-02-26].

Halvarsson, A. & Morin, T. (2000) Elektroniska signaturer. Lund: Studentlitteratur.

Hermundstad, H. & Östlund, A. (1999) Shoppa på nätet. Angered: Bonnier Icon.

Holst, G-M. (red.) (1999) Teldoks årsbok 2000. TELDOK rapport 130. Stockholm:
TELDOK.

Höynä, U-K. (1997) Smarta kort – den smartaste lösningen? Teldok info nr.17.

Janlert, L-E. (1995) Hemma i cyberspace. Forskningens frontlinjer. Lund: ScUP Scandinavian
University Press.

Johansson, M. (1999) Praktikfall 1 – säkra ekonomiska transaktioner. I: SIG Security
(utgivare), Säkerhetsarkitekturer (s. 159-183). Lund: Studentlitteratur.

Johansson, O. E. (2000) Introduktion till kryptering och digitala signaturer. Tillgänglig på
Internet: http://www.pki-forum.com/intro/ [Hämtad 2001-03-05].

Johansson, R. (1998) Krypteringsteknik – nyckeln till säkerhet. Utlandsrapport USA 9817.
Stockholm: Sveriges Tekniska Attachéer.

Jonsson, E. (1999) Säkerhetsmekanismer. I: SIG Security (utgivare), Säkerhetsarkitekturer (s.
30-49). Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, S. (2000) Strategisk e-säkerhet. Helsingborg: DC Läromedel.

Lynette (2000) Credit card skimming. VerifyFraud.com Tillgänglig på Internet:
http://www.verifyfraud.com/merchantsite/skim.asp [Hämtad 2001-04-06].

Mannerheim, Egil. (2001) Seminarium om PKI. Informator, Stockholm, 16 februari.

Matthews, S. (2000) Authorization model – PKI versus the real world. Information security
technical report, vol. 5, nr.4, sid.66-71.

Nordbanken (2001) Om banken. Tillgänglig på Internet: http://www.nb.se/info/index.html
[Hämtad 2001-02-26].

Näringsdepartementet (1999) Elektroniska signaturer. Departementsserien 1999:73.
Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se./propositioner/ds/ds1999.htm [Hämtad
2001-02-26].

Näringsdepartementet (2000a) Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, mm.
Regeringens proposition 1999/2000:117.



Referenser

46

Näringsdepartementet (2000b) Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. SFS
nr: 2000:832.

Näringsdepartementet (2000c) Viktiga lagar och förordningar inför årsskiftet 2000/2001.
Tillgänglig på Internet: http://www.riksdagen.se/debatt/Index.asp [Hämtad 2001-03-01].

Olovsson, T. (1999) Introduktion till säkerhet. I: SIG Security (utgivare),
Säkerhetsarkitekturer (s. 1-21). Lund: Studentlitteratur.

Olsson, A. R. (2000) Privatliv & Internet – som olja och vatten?. Telematik 2004. & KFB-
Rapport 2000:16. & TELDOK Rapport 134. Stockholm: TELDOK och KFB –
Kommunikationsforskningsberedningen.

Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder (2:a upplagan). Lund:
Studentlitteratur.

Pettersson, R. (1998) Information i informationsåldern. Tullinge: Institutet för Infologi.

Posten (2001) Om eSäkerhet. Tillgänglig på Internet: http://digitalid.postnet.se/index.asp
[Hämtad 2001-04-26].

Pricewaterhousecoopers (2000) e-Privacy solutions: bridging the B2C divide. Tillgänglig på
Internet: http://www.pwcglobal.com/gx/eng/ins-sol/survey-rep/etrust/index.html [Hämtad
2001-03-05].

Protect Data AB (2001) Om koncernen Protect Data. Tillgänglig på Internet:
http://www.protectdata.se/company/comp_group.jsp [Hämtad 2001-04-26].

Rankl, W. & Effing, W. (2000) Smart Card Handbook (2:a upplagan). West Sussex, England:
John Wiley & Sons, Ltd.

Riksskatteverket (2000) Hantering av certifikat och elektroniska signaturer inom
statsförvaltningen. 2000:15

Sign On (2001) Företaget. Tillgänglig på Internet: http://www.signon.se/4x/index.htm
[Hämtad 2001-02-26].

Statskontoret (2000) Elektroniska signaturer och elektronisk identifiering för myndigheters e-
tjänster. 2000:40.

Sundt, C. (2000) PKI – Panacea or silver bullet?. Information security technical report, vol. 5,
nr.4, sid.53-65.



Akronymordlista

47

Akronymordlista

B2B Business to Business

B2C Business to Consumer

CA Certification Authority

CRL Certificate Revocation List

CSP Cryptographic Service Provider

eID Elektronisk identitet

GEA Gemenskapen för Elektroniska Affärer

IT Information Teknology

PIN Personal Identification Number

PKI Public Key Infrastructure

PDF Portable Document Format

RSV Riksskatteverket

SEIS Säker Elektronisk Information i Samhället

SET Säkra Elektroniska Transaktioner / Secure Electronic Transaction

SIS Statens Industri Standard

VRK Väestörekisterikeskus / Befolkningsregistercentralen

XML Extensible Markup Language
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Bilaga 1

Intervju 1
Evald Person, Posten, 3:e april 2001

Vad jobbar du med, på vilket sätt har du erfarenheter av eID och PKI?

- Har jobbat med elektroniska identifiering och PKI sedan 1993. Arbetar nu med
marknadsföring och produktutveckling för Posten.

Vad har Posten för ambitioner, vad vill man uppnå, inom vilken tidsram rör det sig om?

- Posten vill utveckla tjänster för den nya ekonomin. Den sista komponenten anses vara
säkerheten det är det som kostar pengar. Posten vill tillföra säkerhetsfunktionen. Posten
började inom området 1996 med det är inte förrän efter millennieskiftet som tjänster
utvecklats. Stor order ifrån riksskatteverket. Framtiden ligger definitivt inom PKI men det är
osäkert om det just kommer att röra sig om hårda system med lagring på smarta kort.

Hur är säkerheten för att lagra den privata nyckeln på smarta kort?

- Kryptochipet är i princip omöjligt att knäcka. Även om någon bryter sig in i ett kort går
det inte att knäcka alla kort för det. Just det kortet som beslagtas kan klonas, men om
ägaren spärrar kortet som det ska finns ju ingen användning för kortet. Kortet kan inte
knäckas via Internet eller liknande utan man måste gå in i kortet mekaniskt. Kräver stora
kunskaper och avancerad teknik som är värd mycket pengar. Det finns få med den
kunskapen i Sverige. Tekniken finns möjligtvis på KTH och Chalmers.

Hur är postens position som CA?

- Posten är väletablerad och har avtal med Statskontoret. Anser sig inte ha någon
konkurrens inom området. Exempelvis Verisign oseriös kan inte kontrollera spärrade
certifikat, har inga spärrtjänster och ger ut falska certifikat via Internet. Posten tar in
individer på postkontoren för att verifiera mottagaren mot folkbokföringen.

Hur kommer CRL fungera när strukturen växer?

- Antagligen byta princip till OCST. I stället för att söka igenom hela CRL ställs en fråga
om just detta certifikatet gäller. Kan även ge tidsstämpel när frågan gjordes.

Hävdar att de elektroniska certifikaten är bättre än fysiska. Certifikatet är säkert i grunden
och CRL uppdateras regelbundet. För ett fysiskt ID-kort kontrolleras det ej om det
fortfarande är giltigt. Säkerheten sker i flera nivåer vid eID-kort. Är CA:n pålitlig? Är
certifikatet giltigt? Gäller det fortfarande?

Hur länge finns man med i CRL?

- Tills certifikatets giltighetstid gått ut.
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Hur tror du att strukturen av korscertifiering kommer att se ut i framtiden?

- Korscertifiera med någon som har samma ambitionsnivå eller högre. I dag finns bara
Finland som har samma ambitionsnivå som Posten. I stället bör frågan ställas om
användarna litar på utfärdaren. Ta ställning till vilken typ av certifikat det är som ges ut.
Tror att det kommer att lösa sig. Man har pratat om det länge men det har inte behövts
lösas något ännu.

Annan lösning med Policy CA. Går ut på att CA:na delas in i olika policy efter
ambitionsnivå. Posten ingår i en policy, gratiscertifikat i en annan. En
utvärderingsorganisation kontrollerar genom procedur om kvalitetskraven uppfylls. De
olika CA:na korscertifieras inte utan ”Stand alone” men genom att de tillhör samma
policy kan man lita på varandra.

Är det viktigt att få fram en standard för kort och kortläsare?

- X509 och svensk standard SIS kollederar ej. Det läggs in i chipet hur filstrukturen ser ut.
Ser inget problem med detta.

Vem skall bekosta det hela?

- Individer sponsras av det företag de jobbar på. Exempelvis RSV som köpt kort till alla
sina anställde. Företagen vill ofta ha sin logo på framsidan, annars kan de användas även
för privat bruk. Det bygger på samma funktion. Flera certifikat för samma nyckelpar ger
ökad säkerhet att skilja dem åt. Exempelvis för att veta vad det är man signerar.

Företagsbehovet av internsäkerhet bekostar eID för anställda. Bieffekten är att de även
kan användas för privat bruk. Det uppstår ett intresse att skapa tjänster, fler tjänster leder
till ökat intresse för att skaffa eID.

Vet du hur det har gått i Finland?

- Det är färre i Finland som har köpt eID än som har det i Sverige. De måste köpa korten.

Tror inte på att ha det för att endast kunna deklarera en gång om året utan mer intressant
för användningsområden som används oftare tex. för att betala räkningar.
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Intervju 2

Lucas Cardholm, Prevas, 4:e april

Lucas är IT-jurist (jurist inriktad på IT-rätt) har arbetat inom området sedan början av 90-talet.
Är nu vice VD på företaget Prevas. Han har även ansvar för avdelningen e-security på Prevas.

Han talar om marknadsdominansen och vill skilja på busines to busines (B2B) och busines to
consumer (B2C). Han tror i så fall att eID har en chans inom B2C på marknaden. Han anser
att man bör ställa sig frågan när ett ID-kort används. Svaret bli; vid bankaffärer. Han frågar
sig då varför ID-kort behövs när vi gör affärer på Internet, eftersom det inte behövs när vi
handlar i vanliga affärer.

Han berättar först vilka visioner han har om B2B. Visionerna bygger på erfarenheter. B2B
innebär globala industrier som konsumenter. Han anser det vara problem eftersom den nya
lagstiftningen om elektroniska signaturer är utfärdade för allmänheten. Han frågar sig hur
relevant det är för företagen med eID och anser att det finns behov hos företagen vid inköp
elektroniskt och valutaaffärer mm.

Det krävs dock stora skadeståndsansvar av de som utfärdar korten tex. Posten. Posten vill
dock inte ta ansvaret och har inte ansökt för skadeståndsansvaret. Varför skall då stora
företag, koncernerna köpa kort som bara är nästan lika lagliga som fysiska signaturer. Då kan
företagen lika gärna ge ut egna kort. Hur många företag ger ut SIS godkända ID-kort till sina
anställda? Inte så många, Securitas och företag som ligger under myndigheterna kanske.
Istället ges så kallade företagskort ut. Dessa fungerar inte för privat bruk men vad har
företagen för intresse av det? Företagen bygger upp egna företagskort för en tredjedel av vad
det annars skulle kosta att köpa av tex. Posten.

Lucas är övertygad om att anställda endast kommer att få ett företagskort. Inte ett kort för
privat bruk som företaget inte tjänar något på att ge ut. Vid användningen av ett företagskort
kan företaget även ansvara för användningen av kortet. En order som är signerad med ett av
företagets kort står företaget för. De kan ju se vem som signerat ordern, att det skett inom
företaget.

Företagskorten är den första av två delar vid användning av eID-kort vid B2B. Den andra
delen är mer filosofisk. Om företaget använder ett eID-kort utfärdat av tex. Posten (CSP) är
VD:n skyldig att rapportera vid hackning. Detta kan påverka trovärdigheten för företaget. Har
företaget istället egna kort har de själva ansvaret och kontrollen över riskerna, de kan lättare
förneka exempelvis hackning. Detta anser Lucas är en viktig aspekt.

Det kostar dock ca 10 – 30 miljoner att ha egna CA-tjänster. För att lösa detta slår sig företag
ihop, tex. skall försäkringsbolagen slå sig ihop om samma tillverkare av eID-kort. Det
kommer att bli branschvisa CA, utifrån det kan företagsspecifika kort utformas. Han tror alltså
på branschkort eller företagskort. Han jämför med biltillverkarna i USA där ANX utgör en
samarbetsplattform, en gemensam marknadsplats med gemensamma underleverantörer.
Bankerna i Sverige kommer att ha en gemensam CA-organsiation. Han nämner även en
europeisk branschstandard EMA för säker e-post som exempel för samarbete mellan
konkurrenter.

Hans resonemang kring B2C bygger enligt honom på en egen logisk diskussion. Att alla
korten i plånboken skulle ersättas av ett smart kort tror han definitivt inte. Han anser att det
inte finns något tekniskt hinder idag för att lagra alla kort på ett kort med magnetremsa.



Bilaga 2

2

Orsaken är att ingen är intresserad. Om 10 år kommer vi fortfarande att ha lika många kort i
plånboken. Det har inget med tekniken att göra utan med samordning mellan branscher. Han
tror dock att dagens vanliga ID-kort som Posten ger ut kommer att innehålla chip inom 2-3 år.
Inom 5-10 år kommer det även att finnas på körkortet, men chipen är inte för att signera. Tex.
för anställda på myndigheter eller på sjukhus kan det eID identifiera att ägaren är den rätta
och tillsammans med ett sjukhuskort ge den anställda tillgång till patientjournaler. Sjukhusen
kommer inte att ha några egna CA-lösningar utan är bara intresserade av att ha kortet. Även
dokument ifrån skattemyndigheten kan vara signerade för att motagaren skall veta att det
verkligen är därifrån. Även konsumenter kan få eID om det gynnar utgivaren tex. ICA. När
det gäller Internethandeln är han mycket skeptiskt. Det är aktuellt med eID i Sverige men
Sverige är ju bara en ytterst liten del av Internet. Där är det i stället de stora som kommer att
styra hur säkerheten skall behandlas tex. Visa. Här finns det redan ett system med kreditkort,
dessa kommer att förses med chip som stoppas in i kortläsaren. Internetaffärer och
leverantörer är ju inte intresserade av vem man är utan om man har pengar att betala med. Så
varför gå omvägen med EID, när man istället kan handla säkert med sitt kreditkort.

Han tror alltså att det i framtiden kommer att handla om kreditkort, lojalitetskort tex. som ICA
ger ut och på längre sikt eID inom myndigheter.

I Finland har endast ett litet antal kort getts ut. Han vet inte hur det är nu men för ett halv år
sedan var den enda tjänsten att anmäla adressändring mha det eID-kortet.



Bilaga 3

1

Bilaga 3

Intervju 3

Christer Åkerman, Datateknik 3.0, 5:e april 2001

Vilka kunskaper har du inom PKI och elektronisk identifiering?

- Inga praktiska erfarenheter av det. Har läst lite om det men inte fått sett hur det fungerar
eller fått någon uppfattning vad som verkligen sker. Har pratat med folk inom branschen
och fattat principerna, vill skriva om det på ett begripligt sätt.

Vad har du fått för uppfattning om framtiden för PKI och eID, kommer det att slå igenom?

- Både ja och nej. I vissa avseenden tror jag det definitivt. Det behövs någon form av säker
kommunikation. Tror inte att det behövs riktigt ett så komplicerat system. Det tar ju tid
om man inte har snabba maskiner. Det kan vara trassligt att hålla på med om man ändå
inte har så värst stora hemligheter att dölja. Folk kommer att acceptera mindre säkerhet
eftersom det kostar en del och blir onödigt slöseri på resurser.

Vilka kommer användarna att vara?

- Tror i och för sig att det kommer att bli vanligt. Tror att det kommer ett bankkort som
kommer att fungera så här. Förhoppningsvis kunna ha chip på kortet och få ett
universalkort för ett antal tjänster, där man kan välja säkerhet ibland. Kan tänka mig att
bankomatuttag kommer att bli av denna sorten. Att man identifierar sig på kanske något
ytterligare sätt än koden, stoppar in tummen eller på något annat sätt, för att få säkrare
identifiering. Tror att det är tekniskt möjligt att göra, men svårt att få säkerhet till hundra
procent. Men tror att man kommer förbättra säkerheten för bankkorten, för det är det folk
använder väldigt flitigt. Tror helt säkert att det är största användningsområdet. Möjligtvis
också när folk handlar på sina kort.

Kommer tjänster på Internet att påverkas?

- Det är ju svårt att säga. Men man kan ju säga idag att i handeln används kortnummer, det
är konsumentvänligare. Om man inte vill stå för en affär som är gjord med kortet kan man
ju backa ifrån den oavsett om man gjort den själv eller om det är någon annan som lyckats
göra den. På det viset är det ju lättare att smita ifrån. Men ska man identifiera sig på
säkrare sätt då blir det desto svårare att komma undan affärer som kanske någon gjort
genom att låna kortet. Över huvud taget när det är fel i själva affären eller med varan, blir
lurad och blivit av med pengar. I det läget kan ju det här slå åt andra hållet, folk får en
hårdare bindning till betalningarna, det finns ju en risk att det blir så.

Finns det något behov för e-handeln av bättre säkerhet?

- För konsumenterna är det egentligen tveksamt om det finns något behov, men de kommer
kanske medvetet drar sig för att gå in i sådan här mycket hård identifiering.
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Det är ju bara spekulationer, det har ju inte kommit igång ännu. I Finland har det blivit rätt
dåligt utnyttjat.

Hur skall tjänsterna komma igång i Sverige, vad krävs för att folk skall vilja skaffa kort?

- Först måste vi byta ut dom korten vi har. Sakta kommer vi att bearbetas att skaffa sådana
här.

Hur lång tid gissar du att det kommer att ta innan det kommer igång?

- Blir det under det första decenniet får man väl vara nöjd, men det är ju inte heller säkert.
Ännu så länge är det en ganska liten del av svenska befolkningen som verkligen är aktiv
på nätet på det här viset, som har lärt sig tekniken och vet vad det handlar om, många är ju
långt bakom. Så det kommer bli en inskolningsperiod som jag tror kan bli ganska lång om
man skall få riktig frekvens på det där. Så om tio år eller efter tio år ungefär.

- Inom företag där fler än en har tillgång till samma nyckel, tjänster med flera behöriga, blir
det genast lurigt. Då är det en hemlig nyckel som är känd av ett flertal, om kortet är
användbart av flera. Då tror jag att också att de som bygger på tillit, när man skall skriva
kontrakt eller något, kommer att begränsas. Då tror jag inte att man går den vägen utan
man skickar till direktören och så sätter man en hand på pennan. Det är en långvarig kultur
som inte är lätt att ändra på, det tror jag inte. Utan det är bara förhoppningar från
branscherna.

Har säkerheten en avgörande roll för den nya elektroniska ekonomin?

- Jag vill inte påstå att den har det. I Amerika har det ju ändå funnits en ganska omfattande
elektroniska handel på det gamla sättet med kortnummer, folk har ju accepterat det. Det är
ju som jag sa konsumentvänligare, handeln få ju ta de smällar som det ger. Det verkar ju
funka och nu när man propagerar för något annat säkrare system så är det väl i handelns
intresse i första hand. Man bearbetar väl folk på det viset och går det så blir det väl så då,
men det är nog inget skriande behov för just elektronisk handel. Det har ju visats att det
finns fungerande sätt att göra det här redan idag.

Har du någon uppfattning om hur säkra de smarta korten är?

- Kan inte erinra mig om något fall som visat det smarta korten osäkra. De har ju inte tagits
i bruk ännu, jag har bara sett prototyper ännu så länge. I den mån de förekommer är det
nog väldigt begränsat, kanske inom företag. Mycket har ju att göra med hur de hanteras.
En risk med dom är ju att även om man har en dosa för att läsa av korten så kan ju den
information som finns på kortet kanske spridas okrypterat in i själva maskinen. På det
viset finns det en möjlighet att avlyssna. Läsarna kanske på olika sätt går att bugga. När
kortet stoppas in och läses av och man slår in en PIN-kod så sker ju det i klartext. Man
kan ju kryptera den informationen när den väl är inne men det finns ju alltid ett utrymme
föra krypteringen som är en maskinell hantering som jag kan föreställa mig är en
möjlighet att bugga och sno informationen ifrån. Det finns ju många olika varianter på det.
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Sammanfattar:

- Det kommer nog att ta lång tid att få in sånt här i folks medvetande. Ännu så länge är det
ju inte så många som håller på aktivt.

Finns det något annat system som är bättre och kommer att användas i framtiden?

- Vet inte om det finns något bättre. Det är ju ett bra system för att dela en hemlighet över
nätet. PKI algoritmen är ju så avancerad så man krypterar ju gärna inte långa texter med
det, det blir för otympligt för datorn att hantera. Då väljer man istället att skicka över en
symmetrisk nyckel över nätet med PKI-system. Då får man ju en transport för en nyckel
och det ger ju möjlighet för att ”missa målet”. Tror inte att det skulle finnas ett bättre sätt
att transportera en nyckel och för korta informationsöverföringar, utan där fungerar PKI.
Allt beror ju på hur mycket man vill göra hemligt. Kan man begränsa till att bara göra
vissa relevanta uppgifter hemliga så vinner man ju mycket på det.

Är det något annat du tycker är viktigt att kommentera i sammanhanget?

- Jag tror tillförlitligheten till CA:n är viktig. Hur mycket kan man lita på CA:n. Ofta är det
ju privata företag och nya okända. Jag har intervjuat ett par såna om ligger i uppstart och
visserligen har folk som har sysslat med det i andra företag och kanske har ett gott ryckte
där. De vänder sig till en öppen marknad och skall försöka övertyga vem som helst att de
är lika tillförlitliga som banker och såna organisationer som vi är vana att lita på. Om dom
skall lyckas med det så beror det mycket på hur dom visar upp sin egen säkerhet, hur
mycket de är beredda att berätta om hur det fungerar och än så länge så har de varit
väldigt hemlighetsfulla. De säger bara att det här är säkert och sen får man inte se riktigt
för det är hemligt. Avslöjar man det för någon blir det en säkerhetsrisk och då hamnar
man i det där att överlåta hela tekniken åt några få mycket hemlighetsfulla, kanske till och
med privata företag. Då blir det ju väldigt konstigt. Så där måste det ju hända någonting.

Hur kan det fungera med Posten som CA?

- Posten har förtroende och jag har bett att få se hur dom gör och dom förhalar den frågan,
utav det skälet. Någonstans måste det ju finnas en gräns för vad man kan lita på. Posten
har ju inte sysslat med sånt här förut, så dom är ju nya dom också. Det är ju inte sagt att
Posten är säker i den meningen att information är helt skyddad från insyn. Man vet väl att
brevbärare läser vykort, men det är sånt som man accepterar. Men här handlar det ju om
väldigt viktig information att kunna vara ännu mer privat och hemlighetsfull på distans.
Att det skulle vara ett steg fram, men det är ju inte säkert att man skulle våga det i alla fall.
Man kommer att träffas till slut ändå när det är riktigt viktiga saker. Så Posten är väl inte
känd på det viset att vara helt säker, men man accepterar den säkerhet som finns.
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Intervju 4

Peter Lönnqvist, Protect data, 6:e april 2001

Vad arbetar du med?

- Jag arbetar som sales engineer för Entrust PKI. Träffar kunder, gör tekniska presentationer
och ser hur deras lösning skulle passa in i PKI miljö. Hållit på med PKI sedan –98
ungefär.

Vilka visioner finns för framtiden inom PKI inom Protect data?

- Grundtanken med PKI är ju att du skall ha ett certifikat, liksom du har ett ID-kort i dag
som du har för bank och post. Det är grundtanken med PKI också, bara att du har en
digitalt certifikat istället. Och med det ska du kunna nå dom tjänster du vill och kunna
identifiera dig mot dom. Sedan finns det ju olika approacher för olika tekniska lösningar.
Jag tror PKI är en säker plattform som man kan bygga applikationer på.

Är det PKI som gäller nu, eller finns det något annat system om kommer mer i framtiden?

- Det är PKI man jobbar med nu och det är bara att titta på Microsoft som kommit med
Windows 2000 med inbyggd PKI. Sedan kan det ju tänkas att utvecklingen kretsar även
kring mobila enheter. I dag är ju webbgränssnittet ganska uppenbart men framöver tror jag
att du även kommer att kunna använda din mobiltelefon för att göra digitala signaturer.

Vilka tror du kommer att använda systemet?

- RSV gå ju ut nu och säger att nästa år alltså 2002 ska alla svenska medborgare kunna
deklarera över Internet. Det är ju en indikation på att du och jag som skattebetalare ska
kunna få ett certifikat utgivet av någon.

Hur kommer certifikaten att distribueras, kommer användaren att få köpa det själv eller få av
företagen?

- På RSV är det ju en fantastisk administrativ hantering att slippa få in alla
deklarationsbanketterna. Sen hur dom har tänkt sig att finansiera det vet jag inte. Själva
upphandlingarna har ju inte kommit ut ännu.

Hur lång tid kan man gissa att det kommer att dröja innan det blir mer vanligt?

- Det beror ju på. PKI har ju funnits nu sedan –94. Entrustlösningen som jag jobbar med
kom med sin första lösning -94 och sedan har ju marknaden mognat successivt. Det var ju
ett tag då smarta kort var väldigt populärt och man trodde att det var framtiden. Nu kanske
det har visat sig att tekniken inte varit tillräckligt mogen för att införa det. Det var för
besvärligt för gemene man att installera kortläsare och kort och få det att fungera. Det är
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bara att titta på Nordbanken som körde med smarta kort initialt för sin Internetbank men
sedan övergick till sådana här enklare lösningar.

Finns det ett behov för den här typen av säkerhet?

- Ja dels har ju lagstiftningen börjat träda ikraft nu, att en digital signatur är juridiskt giltig
för medborgare. Företag har ju sina anpassningar och använder även PKI internt och sätter
upp egna regler kring hur det ska hanteras. Vi har ju kunder idag som tycker det här är
jätte bra. Det är ju olika användningar men det är ju uppenbart att det behövs för att
identifiera sig när man ska lämna deklarationen över Internet. Det är bara att jämföra med
ID-kortet, vilken betydelse det har haft för utvecklingen i Sverige. Det har ju funnits sedan
70-talet. Det är ju ungefär den vägen vi går, bara att nu går vi mot en elektronisk väg i
stället för ansikte mot ansikte.

Vad är det som kommer att göra att en utveckling kommer igång?

- Utvecklingen kommer ju bero mycket på behovet. Om någon kommer på en fantastisk
applikation som alla vill använda. Som det gamla ID-kortet; du måste kunna identifiera
dig när du går till banken. Då måste ju alla skaffat ett ID-kort, för alla vill ju göra
bankärenden och det är ju lite samma sak här. Nu har det ju kommit några
interimslösningar på vägen, men jag tror att vi kommer gå mot en värd där även bankerna
går mot PKI-baserade lösningar.

Kommer det en standard för olika applikationer?

- Det är en fråga man kan diskutera. Det har ju funnits arbeten i Sverige där man har försökt
att standardisera det här med kort och man har ju tagit fram en standard kring det. Sen när
den värden har slagit igenom är svårt att svara på. Den har väl inte slagit igenom så där
jätte stort. Jag vet att Posten följer väl den, men om man tittar på det stora genomslaget
kommer det inte vara beroende av att någon har tagit fram en kortstandard utan det beror
på att någon vill använda en specifik applikation. Då är det själva metoden, elektronisk
identifiering som kommer vara det som slår igenom inte standardiseringen. Hittills har ju
utvecklingen kring PKI drivits mycket av de facto standards som tagits fram av stora
företag. Det är ju mycket drivet av företagen som jobbar i branschen som behöver det här.

Vilka är användningsområdena?

- Tror att det kommer att bli inom handel och bank i slutändan. Tror att dom kommer att
använda digital certifikat, för det är sån uppenbar fördel om man vill göra digitala
signaturer och kryptera information som man vill ha konfidentialitetsskydd på.

Hur fungerar USA:s system med kontokortsnummer?

- Verkar inte funka så bra. Det har ju varit diverse ingrepp. Man har hittat kontokort i
webbservrar som hackers varit inne och hämtat och sedan använt på Internet, så jag tycker
den säkerheten är ganska relativ. Man tar ju även fram standard för det här med
korthantering, som kommer vara giltigt från 2005 eller något sånt. Men sedan är det ju en
infrastruktur som ska till också det får man ju vara medveten om, det går ju inte över en
natt att byta ut alla bankomater och korthantering, utan det kommer ju att ske successivt.
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Så du ser fördelen både hos handlare och företagen?

- Ja!

Har ni förtroende för Entrust CA-tjänster?

- Ja, om man tittar på marknaden så finns det egentligen två spelare. Det är Entrust och
Verisign. Entrust utfärdar så kallade webservercert för att säkert kunna identifiera
webbservern. Där är de ju stora, helt klart.

Finns någon konkurens ifrån Posten?

- Posten har ju inte den spridningen som Entrust. Dom har ju i samarbete med Microsoft
och Netscape installerat sina rotcertifikat i deras browser så att har du en browser
installerad på din PC så kan du nyttja Entrust signerade webbservercertifikat. Det kan du
inte göra med Posten, där får man ju köpa miljön och på ett lite mer krångligt sätt använda
den. Jag tycker inte det är jämförbart, eftersom Posten är mer lokala i Sverige. Entrust är
mer global spelare. Postens affärsidé är kanske också att bli globala spelare men mig
veterligen är dom inte det idag.

Är det Entrust som även levererar dom smarta korten?

- Nej vi tillhandahåller gränssnitt för olika leverantörer att jacka in hos Entrust. Då finns det
olika smart card leverantörer som integrerar sig mot Entrust. För Entrust är ju
världsledande när det gäller PKI. Så det är många som väljer att göra den integrationen.
Entrust säger att det är det gränssnitt som gället, så får dom integrera sig mot det. Då har
vi en rad olika leverantörer som fixar det.

Sammanfattar: Ni tror på PKI för framtiden?

- Det beror ju som sagt på om man kan få fram en sådan applikation som alla behöver. Jag
tror även att bankerna kommer att gå över till sådana här lösningar. För att det är
uppenbara fördelar med dom, jämfört med dagens. Sen kan man ju bara sia om när det
kommer att ske men jag tror att det kommer att bli en successiv övergång. Det är likadant
med RSV:s indikationer på att du ska kunna deklarera elektroniskt. Det indikerar ju också
på att det här kommer att växa och bli stort.

Något annat du vill tillägga som du tycker är viktigt?

- Det är just integrationen som kommer att ske av så kallade palms och e-pock lösningar
som redan finns idag också att integrera mot samma PKI, samma portallösning.
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Intervju 5

Leif B. Gustafsson, Nordbanken, 9 april 2001

Vad arbetar du med inom Nordbanken?

- Jag arbetar med säkerhetsrelaterade frågor. Allt som har med säkerhet att göra. Inom hela
säkerhetsområdet, kan man säga.

Vilken vision har Nordbanken om framtiden när det gäller eID och elektronisk signering för
Internetbanken?

- Man satsar ju på elektronisk handel på ganska bred front, både när det gäller elektroniska
tjänster och via Internet, såväl som att modernisera kortsidan.

Varför har ni valt att satsa på just PKI för eran Internetbank?

- Det finns en tradition. Vi har ju längre tillbaka ett PKI-system för våra kontor till stor del,
så det var ganska naturligt att använda samma teknik eller liknande teknik för
Internetbanken.

Så ni satsar på PKI för att det är ett bra system för framtiden?

- Ja, någon form av PKI. Om man inte ska drabbas av för stora förluster så måste man ju på
något sätt, på ett säkert sätt kunna identifiera den som man gör affärer med. Och då finns
det ju inte så väldigt mycket annat än någon form av krypterade tjänster.

Kommer ni integrera era tjänster med Postens eID-kort?

- Vi har redan det. En del av våra tjänster är baserade på ett motsvarande ID-kort, som vi
har gett ut till ett ganska stort antal kunder. Det är ungefär motsvarande, det är efter
samma specifikation som Postens spec.

Vilken är tidsramen innan det kommer att bli mer vanligt?

- Det finns ett problem när det gäller kort och det är just det att det måste till någon form av
utrustning. Det måste ju kopplas ihop med kundens dator och det är ju det som är
akilleshälen för den typen av tjänster. Däremot ser vi ju nu att om det blir så som PC
leverantörer har sagt att man i större utsträckning kommer se till att man har ett
standardgränssnitt på PC eller tangentbord för kortläsare, då kommer ju det här att slå
väldigt snabbt. Men det har ju varit det stora problemet att man måste installera
programvara på kundens persondator för att få det att fungera. Det är något vi accepterar
betydligt mer när det gäller företagskunder än när det gäller privatkunder, för då blir
finansieringen också lite besvärlig. Både kort och korläsare och programvara och såna
saker, det kostar ju lite pengar.



Bilaga 5

2

Vem får betala ni eller kunden?

- Kunden får betala en lite del och vi betalar en större del. Det där har varierat en del över
tiden hur mycket kunden står för och hur mycket vi står för. Men för banken är det ju en
ganska dyr affär. Det är ju inte mycket pengar per kund men med många kunder så blir det
ju mycket pengar.

Ni väntar alltså på att kortläsare osv. ska bli mer vanligt?

- Ja och det finns ju tydliga tecken på att det kommer att bli en standard som kommer att
följa med persondatorerna.

Hur lång tid tror du att det kommer att ta innan det är mer standardiserat med kortläsare i
PC:n?

- Jag skulle tro inom nått år. Alla dom större tillverkarn säger sig vilja, eller kommer att
utrusta sina datorer med det här.

Finns det behov av denna typ av system, att kunna identifiera sig säkert?

- Jo det är ett stort behov. Utvecklingen går ju mot att man vill låta kunder göra mer och
mer kvalificerade tjänster och då är det ju väldigt viktigt att det blir ganska enkelt för
kunden. Det är ju det en sådan här teknik kan ge, där kan man ju programmera in
funktioner som gör att det är relativt enkelt för kunden när man väl kommer igång.
Alternativet är ju som vi skickar ut engångskoder eller annan utrustning till kunden och
där kostar det ju ganska mycket. Det kostar mindre per gång men det är ju många gånger
man måste göra utskick och det är ju den kostnaden man vill ha ner. Plus att man vill
skapa ett större, ett bättre skydd för transaktioner och att man på ett mer juridiskt sätt kan
binda kunden hårdare.

Så du ser ett behov både hos banken och hos kunderna?

- Ja dom kunder som använder det här dom tycker ju så att säga att den tekniken är lätt när
man väl har kommit gång och fått alla saker på plats. Då behöver man ju bara sitt kort och
sin kod till korten sen fungerar det.

Vem sköter era CA-tjänster?

- Som det är nu så sköter vi våra CA-tjänster själva. Men det finns flera olika alternativ eller
inriktningar till att det här ska bli mer generellt på något sätt, men just nu så sköter vi våra
eID-kort och våra certifikat själva. Vi tillverkar inte kortet själva. Men själva
säkerhetsparametrarna har vi och sköter själva.

Varför ser kunderna er som säkra i den frågan?

- Ja vi följer ju den spec. som är för eID-kort. Den specificerar ju väldigt mycket
hanteringen runtomkring också. Det följer vi och det liter ju våra kunder på att vi gör.
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Hur viktigt är det med en standard för eID-kort, flera tjänster på samma kort?

- Nu pratar vi om två olika saker. Själva vitsen med ett eID-kort är att med det kunna
identifiera sig och göra skyddade transaktioner. Det är ju inte gjort för att innehålla flera
olika funktioner. Däremot är det ju så att den nya tekniken när vi pratar om Mastercard
och Visa bygger på ett kort som har multifunktionalitet. Där kommer det ett smart kort,
där flera kort kommer att finnas i samma kort. Men troligtvis aldrig ett eID-kort i det
kortet. Elektroniska ID-kort är ju till för att identifiera sig och då finns det två vägar. Det
skulle kunna vara så att man skulle kunna använda sitt eID-kort som legitimation för flera
olika tjänster. Jag vet inte riktigt, det verkar ju inte som det är så väldigt mycket som talar
för att det ska gå åt det hållet, men det kan svänga och allra helst nu om vi får lite mer
spridning på korten. Nu är det ju lite av det här att Telia ger ut sina ID-kort, Posten ger ut
sina ID-kort och vi ger ut våra ID-kort och det finns ju andra som ger ut sina ID-kort. De
ju utgivna efter samma spec. men lite olika. Vi gör lite annorlunda är vad Posten gör och
Telia gör, så att på så sätt så är dom inte kompatibla med varandra. Det finns inte något
korscertifikat mellan dom här utgivarna än så länge. Det är ju när det här korscertifikatet
kommer, när ett Nordbanken-kort också gäller för legitimation i alla elektroniska tjänster
som ett körkort eller något sådant, det är då som det kan få mer genomslagskraft och det
är väl det som håller på att hända, att kunderna börjar pressa på och vill att korten kommer
att vara allmänna i någon form.

Finns det intresse hos tex. Telia eller er att samarbeta? det ger ju inte er någon vinst.

- Det är ofta företagen som pressar på den typen av lösningar. Dom menar på att man inte
ska ha olika säkerhetslösningar mot olika banker. Stora företag har ju oftast flera
bankkontakter eller flera finansiella kontakter och ekonomiavdelningar sitter med ett antal
lösningar. Då vill dom ju pressa på och så har det alltid varit att dom vill pressa på
enhetliga säkerhetslösningar så att en säkerhetslösning ska kunna användas mot flera olika
banker. Det är ju samma sak med det eID-kortet. Både myndigheter och företag är det väl
som trycker på mest och vill att ett eID-kort ska kunna vara som ett körkort så att säga. Att
det är en elektronisk identifiering av en person. Den ska då kunna knytas till olika tjänster
i olika banker.

Satsar ni mer på kontokort än eID för att handla på Internet?

- Det som kommer att hända där är väl att man mer använder den här typen av elektroniska
börser som Mondex eller något sånt där. För den typen av tjänster. Man har någon form av
lagrad elektronisk börs man kan räkna utav pengar ifrån.

Något annat du tycker är viktigt i sammanhanget?

- Det är de mjuka certifikaten. Det är ju dom mjuka certifikaten som har ganska stor
marknadsefterfrågan. Mjuka certifikat har ju nästan lika bra, det finns lösningar som är
nästan lika bra som eID-kort. Och dom har väl just nu ett litet försteg så länge det inte
finns färdiga datorer med standardinstallerade läsare. Det är betydligt enklare att installera
mjuka certifikat, både enklare och billigare. Och det är väl det som är mest eftertraktat just
nu. Men även det är ett litet nytt problem så att säga, det är ju därför som vi satsar på
engångskoder och den typen av lösningar. Den stora massan kunder dom efterfrågar ju
mer mobilitet, att kunna göra sina tjänster från vilken apparater som helst och just det här
problemet att man måste ha en läsare ansluten till en dator när det gäller kundens eID-kort
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eller att man måste utföra sina tjänster ifrån den datorn man har sitt certifikat nedladdat
på. Det är ju ett litet problem som gör att man inte kan vara så mobil, man är låst vid en
dator. Det är väl det som är ett utav problemen. Sen om det bli mer generellt med läsare då
kan man ju plötsligt bli mobil igen när man bara måste ha med sig kortet. Så vi hoppas ju
på den utvecklingen.
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Bilaga 6

Enkätsvar av intervju 6

May-Lis Farnes, GEA, 10 april 2001

Hur länge och vad har du arbetat med tidigare inom området identifiering och säkerhet på
Internet?

- Jag har arbetat med området sedan 1997. Jag har varit affärschef på Telia för Trust
services och satt upp tjänsten från början. Vi gjorde första affären hösten 1997,
Nordbanken kortet. Jag har arbetat med området sedan dess och var med och gjorde ett
antal affärer inom området, SPP, Vägverket, LRF och Statskontorsupphandlingen februari
1999.

Från mars 1999 har jag arbetat med området utifrån föreningen SEIS och GEA, först som
VD för SEIS, Säker elektronisk information i samhället och GEA, Gemenskapen för
Elektroniska affärer. Där har jag arbetat med frågan kring elektronisk identifiering och
signering som en infrastruktur, lagstiftningsfrågan, den offentliga sektorns användning av
området, samarbete med Finland och Norge, informationsspridning och pressbearbetning.

Hösten 2000 har jag som VD och grundare av Trust2You AB arbetat som affärs- och
strategikonsult inom området.

Vad anser du om PKI och elektroniska ID när det gäller framtidens behov?

- Internet är mycket bra, eBusiness, elektronisk kommunikation etc. är mycket bra, men att
göra affärer är att hantera risk och det är därför viktigt att ta hand om riskerna. Internet är
inte byggd för affärer. Internet är bra, öppet, men det har sina brister. Istället för att säkra
upp hela Internet bör de transaktioner och annan elektronisk verksamhet skyddas med
elektronisk identifiering och signering. Detta är basfunktioner för integritet, oavvislighet,
skydd, etc. Nödvändiga funktioner.

Finns det ett behov av ett system av den typen?

- Ja behovet är mycket stort. Men alla är inte medvetna eller har kunskap om det än.

I dag blunder många och så länge det går bra så går det bra. Men det finns en potentiell
risk som alla företag och verksamheter måste börja aktivera sig och använda elektronisk
identifiering och signering.

Det är viktigt att börja före det blir problem. Så dessvärre bör hotbilder kommuniceras.

Det är inte bra för ett noterat företag att skicka känslig information med e-post! Vem som
helst kan läsa det.

Vem ses som användare av systemet?

- Alla, men det är en infrastruktur i samhället och därför måste denna byggas i delar.
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Sverige har valt att den offentliga sektorn inte skall bygga den. Det är därför upp till
marknadskrafterna. Då kommer det först att bli många olika system (se på bankerna i dag)
för att sedan kommer lösningarna att konvergera.

Vi som användare kan inte hantera hur många olika lösningar som helst. Enbart ett fåtal
kan vi klara av.

För att bygga systemet så måste kost./nytta analyser fram. Det är en kostnad för
elektronisk identifiering och signering som måste täckas av behovet. I början blir det
tjänster som har det största behovet som går före. Och det är business. Sedan kommer
systemet att sprida sig. Om användningen och nyttan är stor nog så vill privatpersoner
vara villiga att köpa systemet också. Se på fysiska ID-kort som vi köper i dag. Det
kommer ev. att bli på samma sätt. Eller det är vår bank som ger oss en lösning som
fungerar för flera ställen, eller vår arbetsgivare. Vi kommer att se flera olika modeller
framöver.

Bankerna som tills nu har låst inne kunden i sitt system börjar se att det på sikt inte håller
då 3dje parts lösningar som till exempel B2B portaler kommer att ha kunddialogen och
betalningen kommer att ligga i bakgrunden och då bör kunden identifieras hela vägen.

Vilket tidsperspektiv rör det sig om innan det slår igenom?

- Det har börjat nu. Bankerna är där, försäkringsbolagen är på väg. RSV har som uppgift att
gå före och visa myndigheters användning och nytta. Riskerna och brottsligheten kommer
att öka. Inom två år kommer mycket att ha skedd tror jag. Och det startade för 2-5 år
sedan så, det är på gång.

EU:s initiativ är också en stödjande faktor. Internet är globalt och behovet är ökande.

Olika kulturer gör att angreppssättet blir olika, båda inom Europa och också i olika delar
av världen.

Vilken aktör är det som kommer att sätta fart på användningen?

- Flera parallellt.

Bankerna har börjat, den offentliga sektorn och statskontorets upphandling sätter fart. Nya
sektorer ser att det blir viktigare.

Just nu är fokus att reducera kostnader så nytänkande är lägre. Men, hoppas att hösten
ändrar detta beteende och därmed en mera långsiktig satsning är välkommen.

Det tar tid att införa elektronisk identifiering och signering. Det måsta ha ett mycket
tydligt syfte och nytta som ger konkreta behov och orsak till investeringarna.

Vem ska bekosta systemet?

- Alla, men i första hand där nyttan är störst. I slutändan är det alltid oss ”dödliga”. Om
bankerna gör dyra lösningar så är det i slutändan vi som betalar för det! Så också med
andra. Det är viktigt att vi alla börjar sätta krav också. Inget är gratis.

Den offentliga sektorn vill inte och kommer inte bjuda på systemet tror jag. Men det
kommer att finnas utrymme för samarbete och ÖPPEN PKI. Då går vi åt rätt håll.
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Hur viktigt är det att enas om en standard?

- Mycket viktigt och inte bara en standard men interoperabilitetstester, eller
certifieringssystem så det inte blir dyrare än nödvändigt att bygga system för olika
lösningar. Titta på www.swedac.se, om SAT produkten.

Vem kommer att hantera och hur kommer CA-tjänsterna hanteras i framtiden?

- Det kommer att finnas ett antal CSPer, certifikatutgivare som ger ut certifikat. Som
fabriker. Certifikaten kommer att ges ut till kunder direkt eller genom till exempel företag
som står för utgivning till sina anställda eller kunder.

I dag är det många som tror att man måste bygga fabriken själv. Så kommer det ej att bli.
Det kommer att bli ett fåtal trustcenter där certifikat kan köpas, sedan hur affärsmodellen
ser ut kommer att utvecklas under tiden. Vem som betalar för vad.

Är det något annat du anser viktigt i sammanhanget?

- Att medvetandet ökar om nyttan.

Att flera lär sig om området och förstår varför elektronisk identifiering och signering
behövs och vad det är.

Att de som har störst användning för det börjar och gör ÖPPEN PKI som kan användas av
flera parter, det är enbart kortsiktigt att göra sin egen lösning.

Att den offentliga sektorn går framåt och börjar använda sig av detta i sina tjänster till oss
medborgare och till exempel på sjukhusen för att hantera elektroniska journaler.

Alla får dra sitt strå till stacken och tänka långsiktigt.

Så är det viktigt att ha slutanvändaren i fokus. Svensson kommer enbart att använda
system som han har förtroende för. Det kommer att handla om Tillit och inte säkerhet.

Det kommer att handla om affärsmodeller, rutiner och processer och inte teknik!
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Bilaga 7

Intervju 7

Olle Klasson, Celo Comunication/ Gemplus, 11 april 2001

Vilken är din roll i företaget?

- Jag är manager för gemplus norden. Jag är på kontoret i Sverige, men vi har även kontor i
Danmark. Dessutom är jag försäljningschef för affärsområdet e-business security inom
Gemplus. Kanske inte kan svar på jätte detaljtekniska frågor.

Hur länge har du arbetat med säkerhet?

- Jag har arbetat på Celo som Gemplus var tidigare sedan september förra året. Jag har
jobbat med PKI i 3-4 år nu .

Vad har ni för vision om framtiden när det gäller PKI och eID?

- När det gäller PKI så tror vi att det är den tekniken som kommer att vara den som kommer
att krävas för att man ska kunna ha säker identifiering och att kunna signera dokument
framöver. Det är tekniken PKI med en öppen och en hemlig nyckel som vi tror ju är den
teknik i dag. Sedan sättet att hamna i ett PKI-läge kan man ju lösa på olika sätt. Man kan
ju dels ha lagrat på smarta kort eller man kan ha det på ett mjukt certifikat. Ett certifikat
krävs ju i det här fallet, det kan man ju ha liggande som en fil i stället på sin dator. Sedan
finns det ju andra mellanvarianter av det här idag. Sedan finns det ju tekniker för när man
har sitt smarta kort om man ska slå in sin PIN-kod eller om man ska sätta dit tummen eller
ögat eller andra biometriska tekniker. Så i grund och botten måste man använda PKI-
tekniken tror vi i alla lägen. Sen så kan du ju om du vill signera ett dokument mha. ditt
tumavtryck så vill ju du egentligen inte att tumavtrycket ska lämna din dator och bli
liggande på massa datorer överallt. Utan det är väl mer för att identifiera i just det
ögonblicket. För att öppna ditt privata certifikat och göra en signering. Så PKI är då den
tekniken som kommer att användas. Sedan kan det vara olika sätt hur man löser det rent
tekniskt. Det kan ju vara så att telefonen kommer att användas mycket mer att du har
certifikatet lagrat på ditt SIM-kort i din telefon. Som kan användas när datorn då kräver att
du ska signera någonting.

- Vi tror på PKI, men sedan kan det vara olika lösningar. Sen tror ju vi då i och för sig,
eftersom vi är tillverkare av kort, att kort ändå är det som kommer att bli ledande för det
har en massa olika fördelar, kort eller telefon. Det måste vara någonting som man som
användare vet att jag inte lämnar ifrån mig på olika ställen, att jag får ett naturligt sätt att
ta det därifrån. Du sprider ju inte dina bankkort idag hur som helst och du håller ordning
på din telefon den tappar du inte heller bort. Har man då ett kort som dessutom är
förknippat med ett bankkort och så har man dessutom det för att komma in till de lokaler
man jobbar i tex. Då tar man ju ur det här kortet och tar med. Du måste göra en handling
för att aktivera det då blir det naturligt att ha ett kort eller någon form av pryl som t.ex.
telefonen.
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Inom vilket tidsperspektiv rör det sig om?

- Det har vi ju sagt varje år att nu ska det lossa. Jag tror ju att om vi ser på ett treårs
perspektiv så kommer det här att var säkert någonting som är väldigt utspritt, det kommer
att vara naturligt för oss att använda i alla lägen. Det kommer att ta lite tid. Det finns flera
saker som bromsar det här. Tekniken finns här idag, den behöver inte förfinas så mycket
mer kanske göras mer användarvänlig, men tekniken funkar ju. Vad som behövs är att ett
antal stora operatörer, eller någon på marknaden tar ett initiativ, tex. som Visa gör i USA
och delar ut smarta kort till sina kunder. American Express gör likadant. Det gör ju att det
blir ett ytterligare steg, att det blir en kraftig markering på marknaden. Det är många som
är intresserade i dag av att kunna använda smarta kort, men tycker då kanske att det är en
stor investering för det företaget. Men kommer någon annan på marknaden att se till att
kunderna får väldigt många kort så är det säkert många användare som sluter sig. En
annan stötesten har ju varit kortet i sig, att läsarna inte har funnits. Och det ser vi nu ett
mycket större sug på marknaden efter läsare. Så det kommer säkert att bli mycket mer
vanligt att datorer levereras med läsare. Om du idag skulle ge ut läsare och kort så kostar
läsare i dag mellan 2 –300 kronor, det beror på vilken typ och hur många man köper och
så där. Om du då har 1000 kunde eller 10 000 kunder så blir det rätt mycket pengar att ge
alla kunder möjligheten, men om du vänder på det så om du lägger på 2-300 kr på en dator
du köper då blir det inte lika mycket, så det är kanske den vägen det kommer att bli. Vi
har också sett ett antal PC-upphandlingar som Telia har som säger att det ska vara läsare
med eller i alla fall kunna erbjuda läsare i dom här paketen.

Vem kommer sätta fart på utvecklingen?

- Jag tror att om man skulle få mer bindning av läsare tex. så kan nog andra ta kostnaden för
kort. Man ger ju i alla fall ut kort i dag och det kommer nog inte kosta så mycket mer att
göra dom smarta. Bankerna är ju också väldigt intresserade av det här, så det kommer på
något sätt, men det går sakta. Sen har du ju allt det här med att kunna göra digitala
signaturer som kommer när man ska skicka saker mellan företag och privatpersoner för att
kunna göra sin deklaration eller annat.

Finns det behov av den här typen av säkerhet?

- Ja det gör det. Och jag tror att kostnaden kanske är den hämmande faktorn i dag, att det är
ett steg att ta. Det är klart att det finns naturligtvis ett stort intresse för banker för att kunna
lösa problem. Vi vet ju att på kortkreditsidan så är det ju ett stort mörkertal när det gäller
kreditförluster.

Vilka ser ni som användare i framtiden?

- Jag tror att det är på företagssidan som den första stora användningen kommer att bli och
så kommer privatpersoner sedan, så att det är hela delen. Sen måste man ju lösa tekniken
med om man ska ha ett kort eller flera kort. Om jag är tjänsteman på ett departement tex.
så kan jag ju inte använda mitt privata kort på jobbet eller jag kan i alla fall inte använda
mitt privata certifikat för att signera någonting, för då signerar ju jag som privatperson.
Jag måste ju ha möjlighet antingen att jag kan ladda på kortet flera olika certifikat så att
jag har ett certifikat som är för jobbet och ett privat. Det måste ju lösas att man har teknik
för det. Antingen får man ett jobbkort där man är tjänstemannen som signerar och så kan
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man ladda på det på sitt privata kort. I slutändan så är det ju alla, hela marknaden så att
säga. Men jag tror att det kommer att lossna först på företagssidan.

Är det viktigt att det kommer fram en standard?

- Ja det är ju viktigt och det finns ju olika standarder i dag. Dels så finns det ju standarder
som man vet funkar, sedan har man ju nya standarder hela tiden. Det efterfrågas mycket i
Sverige efter en som heter (PKCS#15) men egentligen så finns den inte riktigt
implementerad. Som du vet så är det ju inte säkert att en standard blir en de facto standard,
det är två skilda saker.

- Det finns ju två delar, dels så är det ju så att det finns en standard på korten sen finns det
ju ett antal olika kända standard som beskriver hur man gör såna här certifikat och annat,
hur man lagrar saker på korten och det finns ju tekniker för att lösa det. Det andra är ju sen
att om man får stora banker, försäkringsbolag och annat att acceptera en utgivare. Om
Telia tex. ger ut en massa kort till privatpersoner och så gör Posten det också och det är ju
olika certifikatsutgivare, sen kan dom ha samma standard på korten. Då är det ju så att om
du kommer in med det kortet på banken då måste ju dom säga okej vi litar på Posten och
Telia och vi tror att dom har gett det här till en person som dom har kontrollerat är rätt
person. Man kan se tex. i Finland som har tagit fram ett ID-kort där man då kan köpa ett
kort och få det smarta kortet med ett ID-kort. Där har man fortfarande väldigt lite tjänster
som man kan använda direkt med kortet. I Estland som jag var och besökte förra veckan,
där väntar alla banker på att deras ID-kort skall komma och då tänker dom godkänna det
kortet så då slipper dom ge ut kort. Istället kommer dom då lita på den utgivaren av korten
att den här personen är den han utger sig för att vara. Så det är två saker, dels är det
standard att jag kan läsa och acceptera kortet, det andra är att jag litar på den som har gett
ut kortet. Om du säger att du har ett svenskt ID-kort på smart kort utgivet av Posten, så
ska du inte behöva gå in på Skandia eller TryggHansa och tala om för dem att nu har jag
det här kortet och jag är den person som ni godkänner. Det ska man kunna göra på nätet.
Är kortet utgivet av Posten, det kan man ju kontrollera, då litar vi på att du är du.

Vilka kommer att fungera som CA?

- Posten och Telia är ju dom stora. Sedan kommer det ju några andra som är på väg men det
är framför allt Posten och även Telia e-commerse som ger ut certifikat idag.

Finns tillit för dom mindre företag som ger ut certifikat?

- Det finns ju olika sätt att göra det här. Ett sätt för ett företag idag som vill ge ut certifikat
till sina kunder, så kan man ju då välja att ha en egen CA eller så kan man välja att tillhöra
en annan CA. Problemet är att om man tillhör tex. Posten, Verisign eller Telia på en
undernivå, vilket är lättare tekniskt, då blir det också ganska stort skadeståndskrav för
andra företag om man tex. blir en utgivare av Verisign-certifikat som man ger ut till sina
kunder och jag ger till en kund utan att kontrollerat att det är rätt uppgifter och han
använder det någonstans, så kan man bli skadeståndsskyldig och sådana där saker som
sabbar lite granna. Min personliga åsikter när det gäller att ge ut certifikat är att ska man
ge ut certifikat till en väldigt lite grupp människor som man känner väl och ge ut till tex.
agent eller kund så kan man göra det, men annars tycker jag nog att man ska vända sig till
att kunden får ifrån den stora operatören. Det kostar mer men jag tror att det i långa loppet
ger en annan flexibilitet.
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Är det något annat du tycker är viktigt i sammanhanget?

- Det här med standards är ju intressant. Det pågår ju nu en upphandling av statens CA-
tjänst där statskontoret, du kan gå in på statskontorets hemsida om läsa om den
upphandlingen, där man vänder sig till ett antal operatörer i Sverige och även utanför
Sverige och begär in offerter för att kunna ge ut certifikat som ska användas inom staten
och mellan staten och kunderna. Det vet jag att väldigt många myndigheter väntar på att
det ska bli klart så att man får då en standard vilka man kan vända sig till och köpa
certifikat till bättre priser och så där. Det tror jag kommer att ge en stor skjuts ut på
marknaden. Sen är det ju skatteverket då när det gäller digitala signaturer att man kan
skicka in sin deklaration på digital väg. Och där pågår ju ett arbete. Det pågår även ett
arbete med bankerna där några använder certifikat i dag. Många använder ju dom här
kalkulatordosorna och i och med att man är kund och har den här möjligheten att kunna
verifiera vem man är så skulle bankerna kunna ge ut temporära certifikat. Om du har SE-
banken som bank och har en kalkulatordosa så du kan gå in på dina konton och flytta
pengar och betala räkningar osv. Om man där på någon skärm med någon knapp lägger
upp: vill du ha ett certifikat för att skicka in din deklaration tex. så kan du direkt ladda ner
det här certifikatet från deras sida, eftersom jag redan är identifierad med dosan. Sen kan
du använda det här certifikatet för att skicka in deklaration och göra det en gång eller det
kanske gäller en timma eller en månad. Fördelen med det är ju att du behöver inte gå på
Posten och hämta ut något lösenord för att ladda ner något certifikat utan du är ju redan
igenkänd. Det pågår en massa arbeten runt om. Sen finns det ju en sammanslutning som
heter GEA, dom har ju också en del arbete runt det här.
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Bilaga 8

Intervju 8
Andreas Halvarsson, Sign On, 11 april 2001

Vilken är din roll i företaget?

- Jag är vice verkställande direktör.

Hur länge har du arbetat med det här?

- Jag har arbetat med det här i tre och ett halvt år.

De allra flesta har väl jobbat med det här i ett år inom just PKI, det är ju väldigt nytt. Så
det finns inte så där jätte mycket erfarenheter ännu.

Hur mycket används PKI inom Sign On?

- Vi använder väldigt mycket PKI eftersom vi har en produkt som gör elektronisk signatur
på dokument. Så det har varit en hel del av det där och jag har då fått vara med i den
utvecklingen och även försäljningen av produkter. Arbetar nu mest med försäljning av
olika produkter som använder sig av PKI.

Vilken vision har du om utbredningen av PKI och eID i framtiden?

- Vi ser ju att det smarta kortet kommer att vara det dominerande, fast det kommer att ta lite
tid att rulla ut det här. Men det råder ingen som helst tvekan om att det är det smarta kortet
som kommer att gälla. Då får man högsta sättet att identifiera sig, högsta sättet att
elektroniskt signera något och högsta krypteringen.

Vilket tidsperspektiv rör det sig om?

- Jag får den frågan ganska ofta. I Finland har det ju börjat redan med så kallade
medborgarkort. I Sverige har vi inte sett det ännu, men man har bl.a. tagit initiativ inom
EU nu att Schängenpasset, det nya passet som kommer ska var ett ID-kort och det kan
mycket väl bli ett elektroniskt ID-kort.

Är det svårt att säga hur lång tid det kommer att ta?

- Ja jag skulle tro att man åtminstone inom 5 år kan se en ganska bra utbredning och det är i
den takten att även körkorten byts ut och man får ett eID på körkortet. Det behövs en
infrastrukturell ändring där.

Finns det behov av det här i framtiden?

- Ja det gör det! Man ser ju bl.a. hur doserna för bank på Internet, vilken enorm användning
det är. Och där kommer det att komma ännu mer och det eID-kortet också kunna verka. Så
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det finns en enorm användning för ID-kort. Det som har hänt nu sedan lagstiftningen har
börjat gälla, det är ju att du och jag kan kommunicera med varandra utan att vi har behövts
träffats innan. Elektroniska signaturer har funnits ganska länge åtminstone ur
Internetperspektiv och det är ju den här dosan man använder sig av när man loggar in på
banken. Det är ju elektronisk signatur, medan kvalificerad elektronisk signatur är med ett
smart kort. Det smarta kortet innebär då att jag inte behöver teckna ett avtal innan vi
börjar kommunicera, vilket du måste göra med banken. Du måste gå in på banken och
skriva under ett papper på att den här dosan tar jag emot nu och med den här dosan så
gäller min signatur. Det är ett genombrott för alla som håller på med e-handel.

Du ser allmänheten som användare?

- Ja det gör jag. Och du använder ju samma penna och samma sätt att skriva under på en
privat handling som en företagshandling när du sitter på jobbet, så där ser jag ju även att
både i jobbet och privat så kommer man att kunna använda sig av smarta korten.

Vem är bered att ta första steget, hur ska det komma igång?

- Jag tror att det är många som kommer att ta steg framåt, så det kommer nog inte bara vara
en som kliver fram, utan det kommer vara små trevande steg. Exempel som är intressant; i
dag har vi ju passerkort med magnetremsa, för att få gå in genom en dörr, så drar man sitt
kort med magnetremsa. Det kommer att försvinna och det kommer istället att vara ett
smart kort. För chipet har betydligt längre livslängd än vad en magnetremsa har.
Magnetremsan slits ut. Bankerna tittar nu på lösningen att ta bort alla magnetiska kort och
istället införa chip, man har redan börjat med cash-korten. För att chipet håller mycket
längre och kan inte avläsas och genomgå förfalskning.

Kommer det att komma ett kort för flera applikationer? Vem kommer att bekosta det?

- Jag tror att vi kommer att se olika lösningar på det här. Jag tror att vi kommer dels se kort
som företag ger ut till sina anställda som bara kan användas på företaget. Jag tror också att
vi kommer se kort som ges ut av företag för sina anställda som också kan användas i
andra sammanhang. Som kan vara giltigt utanför företagets väggar. Där tror jag att vi
kommer att se kombination av att tex. vägverket startar och sätter ett chip på kortet istället
på sitt körkort. Jag tror att vi kommer se att banken kanske kommer att ge ut eID-kort och
Posten ger redan ut eID-kort. Så jag tror att det kommer att komma ifrån alla möjliga håll.
Det blir en ny form av gemensamma lösningar. Om folk bara vill kommunicera men
banken med ett eID-kort så tjänar banken så mycket pengar på det för de har ju idag en
dosa som är ganska dyr. Det problem som kan vara det är ju att om en bank ger ut ett ID-
kort som kan användas överallt så kan ju den personen gå till en annan bank och starta ett
konto och det vill man ju inte.

Är det viktigt att det kommer fram en standard?

- Det är viktigt. Den standarden för eID-kort finns ju redan, det gäller bara att alla anammar
den. Det är det som gäller. Om inte Internet hade funnits då hade det inte funnits någon
anledning för företagen att göra det, men i och med att det inte bara räcker med att
identifiera sig internt längre utan man måste också identifiera sig externt för att nå ut till
någon utanför företagets väggar så kommer många företag välja lösningen att man har ett
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smart kort från Posten. Vilket gör att dels kan jag skriva under en reseräkning på mitt eget
företag men jag kan också teckna försäkring för företagets räkning.

Vem kommer få ledande roll som CA?

- Posten och Telia är dom CA som finns idag i Sverige för medborgare och för alla. Inga
små företag ger hittills ut några nationella ID-kort, som alla kan använda. Det är mer inom
företag. Posten och Telia har ett förtroende hos användare. Dvs. alla som har ett
förtroende hos användare kan ge ut ett eID-kort. Tex. bilregistret, staten, du litar på staten,
du liter på Posten, du litar på Telia, du litar på bankerna. Om Sign On skulle ge ut ett
elektroniskt ID-kort, den breda massan känner ju inte förtroende för Sign On, dom flesta
vet kanske inte ens om vilka vi är. Medan man litar på Posten och Telia. Man kan jämföra
de med att man postar ett brev i postens brevlåda. Då litar man ju på att Posten tar hand
om det.

Något annat du tycker är viktigt att tillägga?

- Ja jag tror att den största hämmande faktorn just nu är informationen om möjligheterna att
göra elektroniska signaturer. Dvs. att det är på tok att det finns en tveksamhet i; är det här
juridiskt korrekt, är det här bra, är det okej och allting, och det är det. Allt finns på plats,
tekniken infrastrukturen, det finns allting. Vilket innebär att man kan starta projekt idag.
En annan sak som jag tycker är viktig det är att dom här smarta korten dom kommer att se
lika dana ut i hela Europa. Det är ju väldigt viktigt att vi inte sitter i Sverige och ger ut
små kort. Varje land måste acceptera dom här smarta korten och det innebär att man kan
som Volvo-anställd kanske man kommunicerar 20% i Sverige och 80% utanför Sverige.
Då också ge dom här stora företagen möjlighet att använda smarta kort i mer än ett land.
Det tjänar dom ju pengar på.

- Kunniga inom området är också May-Lis Farnes och Lucas Cardholm.


