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Elektroniska signaturer – hur upplevs dess påstådda brister?  
 

Jonas Franzén (a99jonfr@ida.his.se) 
 
 

Sammanfattning 
För att informationsöverföring över publika nät ska kunna utföras på ett säkert sätt 
krävs identifiering, signering och kryptering, vilka är grundstenarna i en elektronisk 
signatur. Dessa delar i kombination ger oss bl.a. säker e-handel. Som plattform för 
detta ligger PKI (Public Key Infrastructure), vilket är samlingsnamnet för lösningar 
där man med hjälp av en speciell krypteringsteknologi skapar system för identifiering, 
kryptering och integritetskontroll (Halvarsson & Morin, 2000). Systemen kan 
användas för att till exempel skapa elektroniska signaturer för olika typer av avtal, 
säkra elektroniska transaktioner, identifiering av användare, säker e-post, och olika 
typer av säker kommunikation över publika nätverk. 
 
Tekniken lovordas till stor del, men även dess brister förs fram av kritikerna. Det 
gäller exempelvis rutiner för utgivande av certifikat, vem ett certifikat verkligen 
tillhör etc. Detta arbete syftar till att ta reda på huruvida de påstådda bristerna upplevs 
hos sakkunniga i ämnet genom litteraturstudier och intervjuer. Resultatet pekar på att 
brister föreligger, men att de inte upplevs vara i den omfattning som kritikerna menar. 
 
 
Nyckelord: PKI, digitala signaturer, elektroniska signaturer, smart card, certifikat 
 

 



 Innehållsförteckning 

   

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ...................................................................................................1 

2 BAKGRUND ...................................................................................................2 

2.1 Signaturer..................................................................................................2 

2.2 PKI ............................................................................................................4 

2.3 Digitala och elektroniska signaturer ........................................................4 

2.4 Kryptering.................................................................................................5 
2.4.1 Symmetrisk kryptering ........................................................................6 
2.4.2 Asymmetrisk kryptering......................................................................6 

2.5 Identifiering...............................................................................................7 

2.6 Elektroniska ID-kort.................................................................................7 

2.7 Nyckelhantering och certifikat .................................................................8 
2.7.1 Certificate Authority ...........................................................................8 
2.7.2 Återkallande av certifikat ..................................................................10 
2.7.3 Nyckelförvaring ................................................................................10 

2.8 Lagar .......................................................................................................11 

3 PROBLEMBESKRIVNING.........................................................................13 

3.1 Problemprecisering.................................................................................14 

3.2 Avgränsning ............................................................................................14 

3.3 Förväntat resultat ...................................................................................14 

4 METODER OCH METODVAL ..................................................................15 

4.1 Möjliga metoder......................................................................................15 
4.1.1 Kvalitativa eller kvantitativa metoder? ..............................................15 
4.1.2 Dokument .........................................................................................15 
4.1.3 Intervjuer ..........................................................................................16 
4.1.4 Enkäter..............................................................................................17 

4.2 Valda metoder.........................................................................................18 
4.2.1 Dokument .........................................................................................18 
4.2.2 Intervjuer och enkäter........................................................................18 

5 GENOMFÖRANDE......................................................................................20 

6 MATERIALPRESENTATION ....................................................................22 

6.1 Gunnar Hanberg, Posten AB..................................................................22 

6.2 Andreas Halvarsson, SignOn AB ...........................................................22 

6.3 Simon Corell, Corell Consulting.............................................................23 
 
 



 Innehållsförteckning 

   

7 ANALYS........................................................................................................25 

7.1 Certifikattillhörighet...............................................................................25 

7.2 Rutiner för certifikatutgivande ..............................................................25 

7.3 Retroaktiv revokering.............................................................................26 

7.4 Smarta korts resistans mot attacker ......................................................26 

8 RESULTAT...................................................................................................27 

8.1 Certifikattillhörighet...............................................................................27 

8.2 Rutiner för certifikatutgivande ..............................................................27 

8.3 Retroaktiv revokering.............................................................................28 

8.4 Smarta korts resistans mot attacker ......................................................28 

9 SLUTSATSER OCH DISKUSSION ............................................................30 

9.1 Slutsatser .................................................................................................30 

9.2 Teoretiskt perspektiv ..............................................................................30 

9.3 Genomförande.........................................................................................31 

9.4 Förslag till fortsatt arbete.......................................................................32 

REFERENSER 

BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR – GUNNAR HANBERG, POSTEN AB 

BILAGA 2 INTERVJUSVAR – GUNNAR HANBERG, POSTEN AB 

BILAGA 3 INTERVJUFRÅGOR – ANDREAS HALVARSSON, SIGNON AB 

BILAGA 4 INTERVJUSVAR – ANDREAS HALVARSSON, SIGNON AB 

BILAGA 5 SVAR– SIMON CORELL, CORELL CONSULTING 

 
 



1 Inledning 

   1

1 Inledning 
Idag används datorn på allt fler områden. Företag, privatpersoner och myndigheter 
både handlar och uträttar bankärenden via Internet. Så har det inte alltid sett ut. Vi 
lever idag i ett informationssamhälle, och den informationsteknologi som utvecklats 
har på ett drastiskt sätt förändrat vår användning och tillgänglighet av information 
både på arbetet och i hemmet. Den nya informationsteknologin medför även att 
säkerheten kring hanteringen av dokument måste tillses. Det kan exempelvis gälla att 
skydda information och hårdvara från att avsiktligt eller oavsiktligt gå förlorad eller 
skydda information från att bli åtkomligt av obehöriga.  
 
Vid informationsöverföring via oskyddade nät som exempelvis Internet kan en 
användare inte vara säker på att kommunikationen sker med den som motparten utger 
sig för att vara. På Internet kan en användare utge sig för att vara vem den vill och 
detta försvårar det förtroende som krävs för kommunikationer mellan användare. För 
att upprätthålla ett sådant förtroende krävs någon form av identifiering. 
 
Ett annat hot kan vara att ett meddelande som skickas över ett publikt nät når 
användare som meddelandet inte är avsett för. Ett meddelande som skickas över ett 
publikt nät eller lagras på någon öppen del i ett nätverk, kan av någon obehörig 
avlyssnas och läsas. För att skydda sig mot detta kan kryptering ske av datan i 
meddelandet.  
 
Användaren kan heller inte veta om informationen förändrats av någon obehörig på 
vägen till mottagaren. Ett meddelande som färdas via Internet mellan två användare 
kan av någon obehörig avlyssnas och förändras. Detta problem kan lösas med en 
teknik kallad signering. 
 
För att informationsöverföring över publika nät ska kunna utföras på ett säkert sätt och 
ovanstående problem ska minimeras krävs identifiering, signering och kryptering. 
Som plattform till detta ligger PKI (Public Key Infrastructure). Dessa delar i 
kombination ger oss bl.a. säker e-handel. 
 
Det finns även brister med denna i litteraturen så lovordade teknik. Ellison och 
Schneier (2000) beskriver till exempel problem när det gäller utfärdande av certifikat, 
vem ett visst certifikat tillhör och hur verifiering av certifikat utförs. Helmich (2000) 
tar bland annat upp problemen med förtroendet som krävs till andra användares 
certifikatutgivare (CA) och hur vissa CA genomför sin identitetskontroll innan 
certifikat delas ut. Brister i systemet kan även finnas hos den enskilda användaren, 
hur han eller hon hanterar och förvarar sina nycklar. Vad händer exempelvis om en 
nyckel blir stulen och använd innan detta uppmärksammats, kan transaktioner 
makuleras retroaktivt? 
 
PKI är enligt Helmich (2000) otvivelaktigt en värdefull ny teknologi med många 
fördelar, men det finns även flera brister i tekniken. Dessa brister kommer att belysas 
i rapporten tillsammans med beskrivningar av PKI’s olika delar. Syftet med detta 
arbete är att undersöka om det finns någon skillnad i uppfattningar, angående 
bristerna som rapporten pekar på, mellan kritikerna och ansvariga i företag som på 
något sätt är verksamma med digitala signaturer. 
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2 Bakgrund 
Så gott som alla aspekter av informationssäkerhet har som grund minst ett av de tre 
klassiska säkerhetsbegreppen, som på engelska brukar kallas CIA (Karlsson, 1999). 
Det är Sekretess (Confidentiality), Integritet (Integrity) och Tillgänglighet 
(Availability). Sekretess innebär att obehöriga inte tillåts ta del av eller använda 
information de ej har rättighet till. Integritet innebär en kontroll över att information 
inom en verksamhet alltid är korrekt, fullständig och tillförlitlig så att den direkt kan 
användas på det sätt som är avsett. Tillgänglighet innebär att informationen alltid ska 
vara tillgänglig för den som är behörig.  
 
I detta kapitel kommer det översiktligt att beskrivas vad digitala signaturer och PKI är 
och hur det fungerar. Det kommer att kort beskrivas en digital signaturs 
”grundstenar”, det vill säga identifiering, signering och kryptering, och lite kort om 
det juridiska kring begreppet. De brister som har uppmärksammats återfinns under 
respektive rubrik. 
 

2.1 Signaturer 
Enligt Halvarsson och Morin (2000) skrev romarna den första lagen gällande 
signaturer år 539 f.Kr. I Sverige började vi använda signaturer under 1000-talet då 
vikingarna skrev sin signatur på de runstenar de lät uppföra. Folkslaget Sumererna, 
som uppfann skriftspråket, kom också på ett sätt att garantera äktheten för det de 
skrivit. De använde sig tidigt av avancerade sigill i sina lertavlor (Halvarsson & 
Morin, 2000). Att kontrollera äktheten hos ett dokument genom en handskriven 
signatur daterar sig ända tillbaka till det romerska riket. Signeringen bestod då, enligt 
Halvarsson och Morin (2000), av ett så kallat ”subscripto”, en kortfattad handskriven 
mening i slutet av ett dokument. Detta visade att den som signerat godtog dokumentet 
och användes initialt för att garantera äktheten i testamenten. Denna i grunden 
romerska tradition har behållit sin betydande ställning och är än idag en viktig del av 
västvärldens tradition (Halvarsson & Morin, 2000).   
 
Första gången man var tvungen att garantera äktheten i meddelanden som sänts på 
elektronisk väg var när Samuel Morse introducerade telegrafen 1844. Med anledning 
av detta slogs det fast i ett domstolsbeslut i USA att telegraferade signaturer mötte 
samma krav som en handskriven signatur. Detta är utan tvivel en av de första 
milstolparna i e-handelns historia (Halvarsson & Morin, 2000).  
 
Idag skriver vi våra signaturer tusentals gånger i livet. Även många digitalt skrivna 
dokument skrivs ut för att signeras på det traditionella sättet – en handskriven 
underskrift med penna. Under de senare åren har emellertid informationsteknologin 
gjort det möjligt att signera på nya sätt.  
 
Genom att skapa tekniska lösningar för elektronisk signering kan den traditionella 
underskriften ersättas enligt Svenska Bankföreningen (2001). Vissa grundläggande 
skillnader mellan traditionell signering och elektronisk signering finns dock kvar. I 
tabell 1 jämförs dessa skillnader, som är sammanställd av Svenska Bankföreningen 
(2001). 
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Traditionell signering på papper Elektronisk signering 
Behövs inga tekniska hjälpmedel 
för att läsa. För en traditionell 
underskrift kan aldrig ”skrivdonet”, 
dvs. handen komma bort. 

Här krävs tekniska hjälpmedel. En fördel är 
dock att man inte måste befinna sig fysiskt på 
samma ställe som dokumentet. Format, system 
mm. utvecklas hela tiden vilket kan påverka 
möjligheterna till åtkomst i efterhand. För en 
elektronisk signatur kan ”skrivdonet”, t ex de 
tilldelade nycklarna för kryptering komma 
bort. 
 

Stabilitet, papper har lång lagrings-
tid, och sprids inte så lätt. 

Data i elektronisk form kan bevaras både i 
förändringsbara och icke förändringsbara 
former. Det krävs mycket arbete för att få till 
bra rutiner för att bevara och återskapa. 
 

Går att skilja kopia från original. Om original definieras som det medium där 
informationen blev fixerad första gången är 
det inte möjligt att tala om original i 
elektronisk miljö. Att säkra innehållet kan 
dock göras i elektronisk miljö. Ett elektroniskt 
dokument har fördelen att den kan nås av 
många samtidigt. 
 

Knyta ett dokuments innehåll till en 
viss person. 
 

En elektronisk signatur kan säkra kopplingen 
mellan undertecknaren och ett elektroniskt 
dokument, men förutsättningen är att det finns 
tillgång till tekniken för att kunna signera och 
verifiera. Skrivdonet är inte knutet till en 
fysisk person, utan kan brukas av någon 
annan. 
 

Undertecknandet utgör slutskedet 
av avtalsslutandet och parterna är 
medvetna om dess symboliska 
betydelse. 

En elektronisk signatur uppfyller detta krav. 
Det kan fastställas att ett elektroniskt 
dokument inte har ändrats efter det har blivit 
undertecknat. 
 

Bevissäkring. Går att jämföra 
underskrifter för att upptäcka ev. 
förfalskningar. 
 

En elektronisk signatur kan ha ett högt 
bevisvärde. 
 

En traditionell underskrift ifråga-
sätts endast om äktheten ifrågasätts. 
 

En elektronisk signatur verifieras mot bifogat 
certifikat. 
 

 
Tabell 1. Skillnader mellan traditionella och elektroniska signaturer (efter Svenska 
Bankföreningen, 2001, s. 11). 



2 Bakgrund 

   4

2.2 PKI 
Grundstenarna i en elektronisk signatur är identifiering, signering och kryptering. 
Som plattform för detta ligger PKI, Public Key Infrastructure. PKI är samlingsnamnet 
för lösningar där man med hjälp av en speciell krypteringsteknologi skapar system för 
identifiering, kryptering och integritetskontroll (Halvarsson & Morin, 2000). 
Systemen kan användas för att till exempel skapa elektroniska signaturer för olika 
typer av avtal, säkra elektroniska transaktioner mellan företag, identifiering av 
användare, säker e-post, och olika typer av säker kommunikation över publika 
nätverk. 
 
PKI-tekniken innebär att metoden med privata och publika nycklar används. Ett 
certifikat som är utfärdat av en betrodd certifikatutfärdare styrker uppgifter om 
nycklarnas innehavare. En digital signatur ger uppgift om att den som utfärdar 
signaturen är den som anges i certifikatet, och ger också möjlighet att upptäcka om 
signerade data har förvanskats (Riksskatteverket, 2000). 
 

2.3 Digitala och elektroniska signaturer 
Halvarsson och Morin (2000) skriver att en digital signatur är en teknologi som 
används inom många områden, allt ifrån elektroniska signaturer till metoder för 
nätverkssäkerhet. Begreppet innefattar även den teknik som innebär att man har två 
sammanhörande krypteringsnycklar som används för identifiering, signering och 
kryptering. 
 
Begreppet elektroniska signaturer skiljer sig från digitala signaturer, anser Halvarsson 
och Morin (2000), genom att det är ett område vilket fokuserar på att en digital eller 
icke-manuell signatur ska få samma värde som en manuell underskrift i bläck. 
Halvarsson och Morin (2000) menar att detta skulle kunna beskrivas som en 
elektronisk signatur. Elektroniska signaturer är den lösning som ska kunna vara en 
digital ersättning för en juridiskt bindande namnteckning, t ex på ett kontrakt eller 
annan avtalshandling. I Regeringens proposition 1999/2000:117, Lag om kvalificerade 
elektroniska signaturer (s.14), står följande: 
 

”En elektronisk signatur kan användas för att säkerställa att 
elektroniskt överförd information inte har förändrats, för att 
identifiera informationens avsändare och för att förhindra avsändaren 
att förneka att han eller hon sänt informationen.” 

 
 
EU har enligt Halvarsson och Morin (2000) förordat begreppet ”elektroniska 
signaturer” för att skilja ut det juridiska begreppet från det tekniska. Digitala 
signaturer är alltså ett begrepp som beskriver en teknik. I detta arbete skiljs termerna 
åt på samma sätt. 
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2.4 Kryptering 
Problemet med att göra hemlig information tillgänglig för ett antal utvalda personer 
över ett medium som kan utnyttjas av alla är enligt Halvarsson och Morin (2000) 
förmodligen lika gammalt som människan själv. Exempelvis så krypterade redan 
Caesar sin information som han sände mellan sina arméer. Transportmediet var i detta 
fall en löpare som sprang med en bit pergament, kodade med det så kallade Caesar-
chiffret. Det gick ut på att han bytte ut olika bokstäver i alfabetet enligt ett speciellt 
mönster. Mönstret han använde var att flytta bokstäverna tre steg åt höger (Halvarsson 
& Morin, 2000). Det som har drivit utvecklingen av kryptering under 1900-talet är, 
enligt Halvarsson och Morin (2000), de båda världskrigen och ett tilltagande 
industrispionage. 
 
Kryptering är en kraftfull åtgärd som används vid datakommunikation eller lagring för 
att skydda information mot insyn, manipulering och avlyssning. Med krypterad 
information avses vanligtvis att med hjälp av en speciell känd algoritm, t ex DES eller 
RSA, och en nyckel förändra eller koda information. Olika krypteringsalgoritmer 
kommer inte att beskrivas närmare i denna rapport. Då informationen är krypterad blir 
den oanvändbar för dem som inte har tillgång till den rätta nyckeln för dekryptering. 
Nivån av säkerhet beror oftast på längden av de nycklar som används. Ju längre 
nycklar, desto säkrare kryptering. 
 
Det finns idag många intressanta och viktiga tillämpningar av krypteringsteknik. 
Några exempel är (Johansson, 1998): 
 

• Konfidentialitet, vilket innebär att information inte är läsbar för obehöriga. Att 
se till att bara de som ska kunna läsa viss information kan göra det är det mest 
välkända ändamålet med kryptering. 

 
• Dataintegritet, med innebörden att det går att upptäcka ifall information 

ändrats av en obehörig, antingen vid överföringen eller där datan ligger lagrad. 
En mottagare kan då kontrollera om ett meddelande ändrats sedan det lämnade 
sändaren. Dataintegritet innebär inte att informationen är skyddad mot 
manipulation, men det kan upptäckas. 

 
• Autentisering, eller identifiering av identitet, vilket innebär fastställande av 

identiteten hos en användare eller apparat i ett kommunikationssystem. Detta 
görs för att parterna i ett informationsutbyte ska kunna vara säkra på vem det 
verkligen är som de kommunicerar med. 

 
• Icke-förnekelse, eller non-repudiation, vilket menas att en utförd elektronisk 

transaktion inte ska kunna förnekas av någon av de inblandade parterna. Detta 
gör det exempelvis möjligt för ett e-handelsföretag att binda en kund vid de 
köp denne gjort.  

 
För att kryptera information används en krypteringsalgoritm och en krypterings-
nyckel. Kryptering görs genom att datan bearbetas av algoritmen och nyckeln. 
Resultatet blir en krypterad mängd data. Dekrypteringen görs med en inverterad 
algoritm samt en nyckel och resultatet blir den ursprungliga datan. 
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2.4.1 Symmetrisk kryptering 
Vid symmetrisk kryptering används samma algoritm och en exakt likvärdig nyckel vid 
kryptering och dekryptering. Både sändaren och mottagaren av ett meddelande måste 
ha en kopia av nyckeln. Nyckeln som används måste hållas hemlig för att ingen 
utomstående ska kunna dekryptera ett uppfångat meddelande. Fördelen med 
symmetrisk kryptering är, enligt Halvarsson och Morin (2000), att det går väldigt 
snabbt att kryptera och dekryptera data. Nackdelen är att administrationen av nycklar 
kan bli ohållbar, då varje par av kommunicerande parter kräver en hemlig nyckel. 

 
Figur 1. Symmetrisk kryptering (efter Karlsson, 1999, s. 45). 
 

2.4.2 Asymmetrisk kryptering 
Vid asymmetrisk kryptering har varje användare ett par krypteringsnycklar, en privat 
som ska hållas hemlig och en publik som ska vara tillgänglig för andra. Information 
som krypteras med den ena av nycklarna i nyckelparet kan bara dekrypteras med den 
andra. Samma nyckel kan således inte användas både för kryptering och för 
dekryptering. Den publika nyckeln är definitionsmässigt tillgänglig för vem som helst 
som önskar bruka den, medan den privata endast ska vara tillgänglig för 
nyckelinnehavaren. Detta innebär att om krypterad information ska överföras kan 
avsändaren kryptera informationen med mottagarens publika nyckel, och kan då vara 
säker på att endast den avsedda mottagaren kan dekryptera informationen med dennes 
privata nyckel. Publika nycklar sprids vanligtvis via publikt tillgängliga elektroniska 
kataloger. Ett annat vanligt exempel är att användaren i sitt e-postprogram lagrar 
publika nycklar för de personer som användaren kommunicerar med.  
 
Asymmetrisk kryptering kan användas för att skicka symmetriska nycklar till 
användare. Denna nyckel skickas då på ett säkert sätt mellan användare, för att sedan 
användas vid kommunikation mellan parter där det finns krav på att kryptering går 
snabbt, exempelvis vid realtidskommunikation. Asymmetrisk kryptering skulle i dessa 
fall bli alltför långsam. 
 

Originaltext 
Denna text 
skall 
krypteras 

Originaltext 

Klartext, 
öppen 
information 

Kryptering Dekryptering Krypterad 
text 

Klartext, 
öppen 
information 

 
Överenskommen 
nyckel 

 
Överenskommen 
nyckel 

11100010 
01001001 
1101 
01000010 
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Figur 2. Asymmetrisk kryptering (efter Karlsson, 1999, s. 46). 
 

2.5 Identifiering 
En identifiering i den fysiska världen kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att en 
person känner igen en annan, exempelvis en kollega eller en bekant. Ett annat kan 
vara att legitimera sig med ID-kort vid exempelvis handel med kontokort i en butik. 
En vanlig identifiering sker via en underskrift, till exempel när någon skriver under ett 
kontrakt eller kvitto. Detta kallas för en visuell identifiering och det görs flera 
identifieringar varje dag i en persons liv. På Internet är en visuell identifiering sällan 
gångbar, men någon sorts identifiering måste även där kunna göras. Kravet på att få ut 
konkret affärsnytta mellan parter på Internet skapar ett behov av att verkligen veta 
vem motparten är. 
 

2.6 Elektroniska ID-kort 
För att utföra en elektronisk identifiering och signering krävs det att användaren har 
en elektronisk identitet. Ett elektroniskt ID-kort, eller ett så kallat smart kort, är ett 
exempel på hårt certifikat. Det elektroniska ID-kortet innehåller ett chips och ser ut 
som ett vanligt ID-kort i kontokortsformat, förutom att det har kontaktdon på 
framsidan, precis som ett telefonkort. Chipset är speciellt anpassad för att utföra 
avancerade kryptografiska funktioner. Chipset innehåller även ett minne där den 
privata nyckeln lagras. Genom användarens personliga pinkod eller biometriska kod, 
kan användaren komma åt och använda kortet. Modern biometri innebär att 
fysiologiska (biologiska) data om exempelvis handens form, rösten, ögats iris, 
ansiktet, DNA med mera analyseras i ett litet mikrochips och sedan används för att 
fastställa en persons identitet (Halvarsson & Morin, 2000). Fördelarna är att 
biometriska egenheter är omöjliga att tappa eller glömma bort, nästan omöjliga att 
stjäla eller kopiera, de går inte att dela med andra och är enkla att använda. 
 
 
 
 

Originaltext 
Denna text 
skall 
krypteras 

11100010 
01001001 
1101 
01000010 

Originaltext 
 

Klartext, 
öppen 
information 

Kryptering  Dekryptering Krypterad 
text 

Klartext, 
öppen 
information 

 
A:s publika 
nyckel 

 
A:s hemliga 
nyckel 
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Ett smart kort kan även förses med foto och namnteckning vilket gör att det kan 
användas för identifiering både i den fysiska och digitala världen. Kortet har tre 
huvudfunktioner (Cardholm et al., 2001):  

• elektronisk identifiering  

• elektronisk signatur  

• kryptering  

Kortet skall inte användas för att lagra data utan det inbyggda chipets datorkraft skall 
enbart användas för de avancerade matematiska operationer som behövs för att skapa 
digitala signaturer och kryptera information. Smarta kort är mycket lämpade för 
säkerhetssystem. Den information som kortet innehåller kan inte läsas eller kopieras 
utifrån. Kortet kan programmeras för att släppa ifrån sig information när detta begärs, 
eller utföra vissa operationer, men inget yttre program kan direkt läsa de data som 
finns på kortet. 
 
Den privata nyckeln som finns på ett digitalt ID-kort är inte känd för någon, inte ens 
för kortets ägare. Den kan inte återskapas på något sätt, och det handlar om så långa 
nycklar att slumpen helt och hållet kan uteslutas för att kunna återskapa nyckeln. 
Däremot finns det, eftersom systemet arbetar med så kallade asymmetriska system, en 
offentlig nyckel som skall spridas fritt. Dessa nycklar måste finnas tillgängliga för alla 
som på något sätt behöver kommunicera med kortets ägare. Det måste därför skapas 
så kallade nyckelservrar, allmänt tillgängliga kataloger, där kortinnehavarens publika 
nyckel kan hittas. 
 

2.7 Nyckelhantering och certifikat 
Så länge personer, som tidigare varit okända för varandra, haft kontakt har det funnits 
behov av att upprätta förtroenden för varandra. I samhället har detta behov till stora 
delar tillfredsställts genom bank- och postväsendet samt försäkringsbranschen 
(Karlsson, 1999). Idag förekommer en ny typ av förtroendeaktör, en Certificate 
Authority, eller CA, vilket är den benämning som fortsättningsvis kommer att 
användas i denna rapport. Denna CA har för avsikt att upprätthålla förtroende mellan 
användare som använder informationsteknologin för kommunikationer dem emellan. 
 

2.7.1 Certificate Authority 
En CA är en instans som utfärdar certifikat. En CA kan vara en intern enhet i ett 
företag eller en myndighet, eller en tjänst hos ett företag (PKI-forum, 2000). Det 
viktiga är att användarna har förtroende gentemot företaget som utför tjänsterna och 
att de olika CA som är inblandade i kommunikationen har förtroende dem emellan. 
Detta resulterar i en slags hierarki. För att avgöra värdet av de tjänster en CA utför kan 
dess certifieringsrutiner (eng. certificate policy statement, cps) granskas. Denna 
beskriver hur verifiering sker, vilka rutiner som följs och hur hanteringen av nycklar 
sker (PKI-forum, 2000).  
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Enligt PKI-forum (2000) kan en CA ha flera olika typer av certifiering, som har olika 
värde. En typ av certifiering kan intyga koppling mellan en e-postadress och en 
nyckel, vilket inte har samma vikt som den certifiering som intygar koppling mellan 
en nyckel och en fysisk eller juridisk person. En annan typ av certifikat är den som 
intygar att en nyckel hör till en viss server. Servern som använder nyckeln hör i sin tur 
till ett specifikt företag. Nyckeln används i det här fallet för att upprätta en säker 
kommunikation över webben med protokollet SSL (https). SSL står för "Secure 
Sockets Layer". SSL har två funktioner:  

• Kryptering av kommunikationen mellan klient och server.  
• Autentisering från tredjepart.  

Standarden som används oftast idag, enligt Halvarsson och Morin (2000), definieras 
av ISO-standarden X.509v3. Ett certifikat enligt denna standard innehåller namn och 
adressuppgifter samt andra nödvändiga administrativa data. Till detta läggs den 
publika nyckeln som tillhör användaren. Uppgifter om aktuell CA finns också, bland 
annat hur denna CA nås för kontroll av certifikatet samt certifikatets giltighetstid. Allt 
detta signeras med respektive utgivares eget nyckelpar (Halvarssosn & Morin, 2000). 
 
Vad användaren måste ta ställning till är om han eller hon har förtroende för de 
tjänster som aktuell CA tillhandahåller innan användaren accepterar användningen av 
den publika nyckeln i certifikatet för kommunikationer. Sundt (2000) menar att detta 
är en brist i PKI-tekniken. Han menar att någon kan publicera en publik nyckel och 
påstå sig vara Chris Sundt. Hur ska sedan en annan användare veta att den nyckeln hör 
ihop med den privata nyckel som faktiskt Chris Sundt använder, och inte den person 
som i själva verket utger sig för att vara Chris Sundt? Vidare anser Sundt att 
situationer kan förekomma då två användare med olika CA inte känner till eller litar 
på den andra personens CA. I dessa situationer krävs det, enligt Sundt (2000), att de 
bådas CA ombesörjer förtroendet.  
 
För att särskilja certifikat som är utställda på två olika personer med samma namn 
krävs det att en användare känner till tillräckligt mycket information om vederbörande 
att användaren med säkerhet vet vilket certifikat som är kopplat till rätt person 
(Ellison & Schneier, 2000). Det förekommer situationer då en användare endast vet 
namnet på den som ska verifieras, vilket ofta inte räcker för att avgöra vem som 
innehar certifikatet. 
 
På vilket sätt utförs den identitetskontroll som krävs för att veta att ett certifikat inte 
hamnar i orätta händer? Helmich (2000) konstaterar att vissa CA inte håller måttet. 
Helmich menar att exempelvis VeriSign, världens största publika CA, delar ut 
certifikat till användare som enbart ”identifierar” sig genom att ange en existerande e-
postadress. Vem som helst kan med andra ord skaffa sig ett certifikat genom dem i 
vilket namn som helst. Vissa CA använder trots allt mer bestämda metoder. 
Nederländska KeyMail distribuerar certifikat efter identifiering på Posten 
(motsvarande). 
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2.7.2 Återkallande av certifikat 
CA kan vara en intern funktion i ett företag. Banker är ett exempel på detta. De kan ha 
en CA-tjänst för signering av nycklar tillhörande kunder som vill använda Internet-
tjänster. Ett företag kan utfärda nycklar som anställda ska använda i tjänsten. En 
extern CA är främst till för webbservercertifikat, men också för certifikat för hantering 
av e-post. Staten utfärdar certifikat för CA, som i sin tur utfärdar certifikat för 
användare (PKI-forum, 2000). 
 
Om en CA av något skäl vill återkalla en certifiering, en så kallad revokering, bör 
denna information spridas snabbt så inga mottagare accepterar användning av 
nycklarna. Det kan vara en anställd som slutat och inte längre får använda tjänste-
verktygen som behörig att kommunicera som företrädare för företaget. När en 
användare verifierar certifikatet som bifogats en publik nyckel är det enligt Sundt 
(2000) absolut nödvändigt att kontrollera att certifikatet inte blivit återkallat genom att 
kontrollera så kallade Certificate Revocation Lists (CRLs). En CRL är en lista på 
certifikat som av någon anledning inte längre är giltiga. Sundt är här kritisk till hur 
vissa frågor ska hanteras. Bland annat ställer sig Sundt frågan om hur länge 
återkallade nycklar ska förtecknas i respektive CRL, och hur hanteras den information 
som signerats innan återkallandet – är dessa signeringar fortfarande giltiga? Sundt 
menar att teknologin för att hantera revokering fortfarande är omogen och undrar hur 
det blir när det finns 100-tals miljoner certifikat. 
 
En CRL är som regel möjlig att komma åt via Internet. Om arbete sker on-line kan en 
kontroll av certifikat utföras omgående. Denna CRL kan även laddas ner med jämna 
intervall och sparas i det egna datasystemet och i bärbara datorer. Helmich (2000) 
påvisar en brist med detta tillvägagångssätt. En användare som inte är on-line, 
exempelvis på ett hotellrum, kan aldrig till 100 % vara säker på en validering av ett 
certifikat förrän datorn återigen kopplas upp mot respektive CRL. 
 
Ett annat problem som Helmich (2000) påvisar är om det så kallade smarta kortet blir 
borttappat eller stulet. Hur lång tid kommer det i praktiken ta innan respektive CA 
noterar detta och återkallar certifikatet, och vem är ansvarig för de handlingar som 
utförs under tiden mellan förlorandet av kortet och tidpunkten för anmälningen? 
 

2.7.3 Nyckelförvaring 
Krypteringsnyckeln måste lagras på något sätt av dess ägare. Dels kan de lagras på en 
hårdvara, ett så kallat hårt certifikat, dels kan de lagras i form av en krypterad datafil, 
ett så kallat mjukt certifikat. En möjlighet för att lagra den hårda nyckeln är att lagra 
den på ett smart kort. Då krävs speciell utrustning i form av en kortläsare för att 
komma åt nyckeln. Den mjuka nyckeln lagras vanligen på diskett eller hårddisk och 
eftersom datafilen kan kopieras går det inte att spärra access till filen efter ett antal 
felaktiga försök att slå en PIN-kod. 
 
Brister finns vid användandet av mjuka certfikat. Ellison och Schneier (2000) menar 
att även om den privata nyckeln ligger säkert förvarad på datorn, kan en användare 
inte vara säker på att någon annan inte använder datorn, och används en PIN-kod, hur 
svår är den att ”knäcka”? Ellison och Schneier (2000) menar också att smarta kort har 
brister. De flesta kort är inte resistenta mot attacker utifrån, och inte heller mot att ett 
oönskat program (virus) i datorn signerar något som användaren inte har vetskap om. 
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Efter att ha loggat in i systemet är vanligtvis en användare på en arbetsplats inloggad 
hela dagen. Svagheten med detta är enligt Helmich (2000) att om användaren för ett 
ögonblick lämnar skrivbordet har förbipasserade möjlighet att ta hans eller hennes 
dator och utföra transaktioner i annat namn. Användaren står som ansvarig för vad 
den förbipasserade gjort. Helmich (2000) menar att privata nycklar ska skyddas med 
biometriska metoder, och identifiering ska utföras varje gång som användaren vill 
nyttja den privata nyckeln, exempelvis vid signering av en order. 
Vid användande av mjuka certifikat i en organisation kan en privat nyckel som ligger 
lagrad på disk bli kopierad av någon person som tagit sig in i organisationens 
datasystem. Problemet med detta är, enligt Helmich (2000), att överhuvudtaget 
upptäcka stölden och inte återkalla certifikatet. Helmich (2000) menar att det inte 
finns någon form av retroaktivt återkallande. 
 
Det är viktigt att den privata nyckeln inte hamnar i orätta händer. Den privata nyckeln 
ska aldrig lagras på mer än ett ställe, det ska inte finnas någon back-up, och nyckeln 
ska förstöras när den inte längre är giltig eller inte mer ska användas.  
 

2.8 Lagar 
Ett EU-direktiv som publicerades 1999 ger ett gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer. Anledningen var bland annat att EU-kommissionen befarade att skilda 
juridiska och tekniska strategier i medlemsstaterna beträffande elektroniska signaturer 
skulle utgöra ett allvarligt hinder för den inre marknaden och hindra utvecklingen av 
nya ekonomiska verksamheter som är kopplade till elektronisk handel. Genom detta 
direktiv har sådana hinder undanröjts (Halvarsson & Morin, 2000). 
 
Syftet med direktivet är, enligt Halvarsson och Morin (2000), att jämställa en 
elektronisk signatur med en underskrift. Sverige har genom Lagen om kvalificerade 
elektroniska signaturer (Näringsdepartementet, 2000) beslutat att detta gäller även i 
Sverige från och med 1 januari 2001. 
 
Uppfyller lagarna sitt syfte, eller finns det luckor på grund av att tekniken ännu är i sin 
linda? Sundt (2000) påstår att PKI-tekniken är överreklamerad då det finns många 
faktorer som inte kan lösas av tekniken, utan kräver förändringar i beteendet. Sundt 
(2000) beskriver ett flertal, som han ser det, brister i PKI-tekniken. Exempel på vad 
som saknas i PKI-tekniken och som behöver klarläggas i en eventuell domstol är 
enligt Sundt (2000): 

• Registrering – bevis som beskriver hur identifiering skett vid utlämnade av 

certifikat. 

• Nyckelpar – hur har nycklar framställts, förvarats och utdelats. 

• Privat nyckel – hur lätt är det tillåta någon annan att använda den privata 

nyckeln, avsiktligt eller oavsiktligt, och bevis för att detta inte skett. 

• Syftet -  vet personen som signerat vad han eller hon signerat och var den 

avsedda informationen den som faktiskt signerades. 
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• Revokering – vilka bevis finns för att ett certifikat inte varit återkallat vid 

tidpunkten för signeringen, och att processen för signering och verifiering 

verkligen kontrollerat att så inte varit fallet. 

I svenska domstolar råder så kallad fri bevisföring och fri bevisvärdering. Med fri 
bevisföring menas att det i praktiken är tillåtet att införa vilken typ av bevisning som 
helst i en rättegång. Det finns alltså inte något hinder mot att använda elektroniska 
dokument som bevis. Med fri bevisvärdering menas att domstolen fritt kan pröva 
bevisningens styrka utan att vara bunden av några regler (Dykert & Lindberg, 1996). 
Den tekniska säkerheten hos datasystem har stor betydelse för frågan om juridisk 
acceptans. Om skickade meddelanden kan ändras i efterhand, om en avsändare kan 
manipulera med avsändningsloggen eller om koder och krypteringsnycklar är 
tillgängliga för en vid krets av personer minskar detta bevisvärdet av den elektroniska 
bevisningen i det enskilda fallet (Dykert & Lindberg, 1996). 
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3 Problembeskrivning 
I ett flertal rapporter och litteraturer kan man se att PKI-baserade digitala signaturer 
med dess metoder för identifiering, signering och kryptering breder ut sig (se 
exempelvis Hurwicz, 2001) och är den teknik som bäst svarar upp mot de högt ställda 
krav som finns. Tekniken har sitt ursprung redan år 1976 (Branchaud 1997). Idag 
använder vi datorer, telefoner, Internet och andra elektroniska former för merparten av 
vår kommunikation (Cardholm et al., 2001). Denna information bör signeras och 
krypteras, beroende på vad informationen består i. Även den lagrade informationen 
bör vara krypterad för att obehöriga som kan ta sig in i systemen inte ska kunna ta del 
av hemlig information. Vid användande av PKI i en organisation uppnås 
konfidentialitet, dataintegritet, autentisering och icke-förnekelse. 
 
PKI lovordas i större delen av den litteratur som behandlar tekniken och bedöms vara 
det system som i framtiden kommer att användas för säker informationshantering över 
Internet. Det finns dock svagheter eller brister med tekniken enligt vissa kritiker, 
vilket exempelvis Ellison och Schneier (2000) tar upp. Ellison och Schneier (2000) 
menar att säkerhet är en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk och ett CA-
baserat system är en kedja med människor och datorer inblandade. Ellison och 
Schneier (2000) frågar sig om systemet är designat för maximal säkerhet eller bara för 
dess syfte. 
 
Detta arbete syftar till att klarlägga om brister rörande certifikathanteringen också 
uppfattas som brister hos ansvariga på företag som är verksamma med digitala 
signaturer. Med ansvariga menas här ansvarig för utveckling av tekniken, ansvarig för 
försäljning etc. Arbetet syftar inte till att undersöka en specifik yrkesgrupp, istället 
kommer målgruppen att omsorgsfullt väljas ut bland de personer och organisationer 
som anses ha den högsta och bredaste kunskapen inom området. De huvudsakliga 
brister som tas upp i detta arbete, och som fokus kommer att ligga på finns i de flesta 
fall inom utgivande och revokering av certifikat. De brister som ska undersökas är: 

 
• En användare vet inte vilken N.N. som ett visst certifikat tillhör. Med N.N. 

menas ett specifikt namn, exempelvis Sven Svensson. 
 

• Det finns CA som delar ut certifikat till användare som enbart ”identifierar” 
sig genom att ange en existerande e-mailadress. Vem som helst kan med andra 
ord skaffa sig ett certifikat genom dem i vilket namn som helst. 

 
• Vid användande av s.k. mjuka certifikat kan den privata nyckeln kopieras av 

någon som hackat sig in i systemet. Problemet är att denna stöld inte upptäcks 
i tid eller inte alls.  

 
• De flesta smarta kort är inte resistenta mot attacker utifrån, och inte heller mot 

att ett oönskat program (virus) i datorn signerar något som användaren inte har 
vetskap om. 

  
 
Hur förhåller sig dessa brister till verkligheten? Upplevs dessa svagheter på samma 
sätt hos ansvariga på företag som utfärdar certifikat för digitala signaturer? Rapporten 
syftar till att analysera om bristerna som beskrivs verkligen är problem i praktiken. 
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3.1 Problemprecisering 
Arbetet syftar till att validera och analysera om de teorier om brister som presenteras 
ovan även upplevs som brister av ansvariga hos företag som på något sätt är 
verksamma med digitala signaturer, exempelvis en CA eller en leverantör av PKI-
applikationer. Problempreciseringen lyder: 
 

De brister som rapporterats i litteraturen, hur upplevs dessa hos 
ansvariga på företag som är verksamma med digitala signaturer? Delar 
de uppfattningen att bristerna är i den omfattning som författarna till de 
vetenskapliga rapporterna hävdar? 

 

3.2 Avgränsning 
Den avgränsning som finns i detta arbete är att undersökningen enbart kommer ske i 
Sverige för att det finns brist på studier av detta slag som fokuserar på svenska 
förhållanden. Dessutom motiveras detta med att det av resursskäl kan bli svårt att 
genomföra arbetet med beaktande av företag utanför Sverige. Däremot kan såväl 
svenskt som utländskt material att kunna användas för att få en bredare kunskap.  
 

3.3 Förväntat resultat 
De brister som nämnts har hämtats från litteratur som är daterat år 2000 och tidigare. 
Det har nu gått minst cirka två år sedan dessa brister diskuterades, och med tanke på 
den snabba utvecklingen som sker kan man förvänta sig att någon eller några av 
bristerna har fått en lösning. Det är dock inte säkert, då merparten av dessa brister 
handlar om människors beteende och rutiner vad gäller certifikat, och inte om 
teknikutveckling.  
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4 Metoder och metodval 
Under denna rubrik presenteras de metoder som anses möjliga att arbeta utifrån för att 
besvara frågeställningen som presenterats tidigare i rapporten. Därefter redovisas de 
metoder som kommer att användas för att besvara frågeställningen. 
 

4.1 Möjliga metoder 
Insamling av information kan ske på flera olika sätt för att få en problemställning 
besvarad. Vilka metoder som mest lämpar sig beror enligt Patel och Davidson (1994) 
på vad som verkar ge bäst svar på problemställningen i förhållande till den tid och de 
medel som står till förfogande. I det följande avsnittet följer en beskrivning av möjliga 
metoder för insamling av information med en beskrivning av deras för- och nackdelar 
med avseende på problemställningen. 
 

4.1.1 Kvalitativa eller kvantitativa metoder? 
En metod är enligt Holme och Solvang (1997) ett redskap och ett sätt att lösa problem 
och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en 
metod. Man kan skilja mellan två olika metodiska angreppssätt, och detta görs med 
utgångspunkt från den information som undersöks, mjuka eller hårda data, och man 
talar då om kvalitativa eller kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1997). Syftet 
med studien är avgörande för vilken metod som används, men en undersökning kan 
bestå av både kvalitativa och kvantitativa metoder, exempelvis olika moment i en 
undersökning (Trost, 1997).  
 
Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 
förstående syfte. Det centrala blir att genom olika sätt att samla in information dels ge 
en djupare förståelse av det problem som studeras och dels beskriva helheten av det 
sammanhang som problemet inryms i (Holme & Solvang, 1997). 
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är i stor 
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Metoden avgör vilka svar som är 
tänkbara. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ 
information (Holme & Solvang, 1997). 
 
Med tanke på ovanstående formuleringar anses det i detta arbete lämpligt att använda 
kvalitativa metoder, då syftet är att få en insikt och djupare förståelse av det problem 
som undersöks.  
 

4.1.2 Dokument 
Litteraturstudier innebär att studera redan befintliga dokument samt tidigare forskning 
inom problemområdet. Det är ett bra tillvägagångssätt för att erhålla kunskap om de 
erfarenheter som finns inom det aktuella området (Patel & Davidson, 1994). 
Dokument som används som informationskälla i denna rapport kan kategoriseras som 
offentliga handlingar, exempelvis Näringsdepartementet (2000) och som litteratur, 
exempelvis Karlsson (1999). 
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När dokument används som informationskälla är det enligt Patel och Davidson (1994) 
viktigt att inte bara välja sådant material som stöder vissa idéer, då en viss skevhet kan 
åstadkommas och därigenom en falsk bild av en händelse eller ett skeende. Valet av 
dokument bör göras så att en så fullständig bild som möjligt åskådliggörs, det vill säga 
så att det som ska undersökas blir belyst ur fler än en synvinkel. För att undvika att det 
egna materialet vinklas, handlar det om att kunna vara objektiv i valet av material och 
källor. En viss kritik bör riktas mot dokumenten, med avseende på om fakta eller 
upplevelser är sannolika. Detta innebär enligt Patel och Davidson (1994) att 
information om exempelvis när, var och varför dokumenten uppkommit, vem 
upphovsmannen är och vilket syfte denne har. Källkritiken i detta arbete bör mestadels 
fokuseras på vem som är författare och var dokumentet finns tillgängligt.  
 
Fördelen med denna metod är att litteraturen i allmänhet är lättillgänglig. Materialet 
finns i färdigt tryck och mycket finns att låna på bibliotek. Internet är också en 
jämförelsevis lättvindig och överkomlig källa där det finns stor mängd information att 
hämta, främst i databaser med vetenskapliga tidsskrifter. Vid användning av Internet 
som informationskälla bör dock källans trovärdighet och aktualitet beaktas. De 
Internetkällor som används i detta arbete kan betraktas ha hög trovärdighet då 
dokumenten kommer från myndigheter och databaser med vetenskapliga artiklar.   
 
De nackdelar som finns är exempelvis att inom litteraturen kan det vara svårt att hitta 
relevant information inom nya discipliner. Ett snabbare informationsmedium för 
publikation av exempelvis forskningsresultat är vetenskapliga konferenser och tids-
skrifter samt databaser åtkomliga via Internet. Ett annat problem är att gallra ut den 
mest relevanta informationen utan att utelämna något av vikt. 
 

4.1.3 Intervjuer 
Intervju är en teknik för att samla in information som bygger på strukturerade eller 
ostrukturerade frågor. Graden av strukturerade frågor avgör hur mycket eller litet 
utrymme intervjupersonen kan svara inom. Till exempel lämnas maximalt med 
utrymme att svara inom för intervjupersonen i en ostrukturerad intervju.  
 
Innan en intervju genomförs bör den berörda personen informeras om syftet med 
intervjun. Formuleringen av frågorna är beroende av situationen. Intervjuobjektet kan 
ges stort eller litet utrymme för egna reflektioner. När en person intervjuas är det 
viktigt att klargöra att dennes bidrag är viktigt för helheten, då denna person kanske 
valts ut på grund av att han har en speciell kompetens och ett bortfall gör att helheten 
snedvrids. 
 
Intervjuer är oftast personliga, dvs. intervjuaren träffar personen som ska intervjuas, 
men intervjuer kan även utföras via exempelvis telefon (Patel & Davidson, 1994). 
 
När nuläget skall kartläggas eller om intervjuaren själv vill styra den information som 
eftersöks är intervjuer en bra metod. Intervjuer ger en viss flexibilitet för att spinna 
vidare och ställa följdfrågor på det som framkommer vid intervjutillfället. Det är även 
en förhållandevis enkel metod för informationsinsamling (Patel & Davidson, 1994). 
 
Intervjuer är en metod som kräver omfattande förberedelser. Även om metoden är 
förhållandevis enkel kan den vara mycket tidskrävande. Det kan också förekomma 
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problem med kommunikationen mellan den som intervjuar och den som blir 
intervjuad. Detta kan då leda till att viktig information försummas eller missförstås. 
Det kan vara svårt att formulera frågan så att den inte blir ledande och det kan ta tid 
att bearbeta resultatet. 
 
Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att enkla och raka frågor ställs och på 
dessa enkla frågor fås komplexa och innehållsrika svar. Detta innebär att efter att alla 
intervjuer är utförda finns det ett otroligt rikt material i vilket man med hårt arbete kan 
finna många intressanta skeenden, åsikter och mönster (Trost, 1997). I detta arbete 
torde kvalitativa intervjuer passa för att bidra till att problemställningen besvaras, 
eftersom undersökningen syftar till att höra intervjupersoners åsikter och resonemang 
angående problemställningen, inte kvantitativa uppgifter såsom antalet användare etc. 
 

4.1.4 Enkäter 
Att samla in information med enkätundersökningar är en teknik som bygger på frågor 
med fasta svarsalternativ. Dessa formulär som utarbetats distribueras till ett urval av 
personer för att besvaras skriftligen (Patel & Davidson, 1994).  
 
Om den information som finns att tillgå i litteraturen är bristfällig eller om nuvarande 
situation skall kartläggas kan enkäter vara ett lämpligt alternativ. Det går åt mindre tid 
för att samla in den önskade informationen än vid intervjuer om urvalet är stort och 
det är liknande information som önskas från flera håll. Fler personer kan höras med 
hjälp av enkäter jämfört med intervjuer i relation med tiden. 
 
Vid användning av enkäter kan den som svarar uppfatta frågorna på ett felaktigt sätt 
och kan därför ge misstolkade svar. Det kan finnas begrepp i frågeformuleringen som 
ger upphov till egna tolkningar. En stor vikt ligger i att personerna som ska utfrågas är 
villiga att svara på dessa frågor, så risken för svarsbortfall minimeras. Svarsbortfall 
kan medföra att slutresultatet blir annorlunda än det skulle bli utan bortfall. Intervjuer 
ger i allmänhet lägre svarsbortfall, och dessutom bättre kontroll över orsaker till 
bortfallen, då skäl oftast lämnas till intervjuaren om intervju uteblir.  
 
Ett attitydformulär är en sorts enkät. Med en individs attityd menas i vetenskapliga 
sammanhang en grundläggande värdering hos individen (Patel & Davidson, 1994). 
Det betyder att individens attityd står för något mer än att individen tycker något om 
någonting. Om avsikten är att undersöka individers attityder bör en attitydskala 
utarbetas (Patel & Davidson, 1994).  
 

 
Figur 3. Ett exempel på hur instruktion och svarsalternativ kan utformas vid en 
Likert-skala. (efter Patel & Davidson, 1994, s. 71).  
 

 Instämmer  Instämmer Tveksam Tar delvis Tar helt 
 Helt delvis avstånd avstånd 
1. Jag anser att digitala  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

signaturer bör införas  
i verksamheten. 
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4.2 Valda metoder 
De metoder som kommer att användas för att samla in information ska kunna ge en 
förståelse och en djupare insikt i ämnet. Detta för att den erhållna informationen 
förhoppningsvis ska kunna bidra till att besvara frågeställningen. 
 
Vid val av metoder så har hänsyn tagits till faktorer som berör problemställningen. 
Valet av metoder har fallit på litteraturstudier samt intervjuer med företag och 
organisationer som utnyttjar detta säkerhetssystem.  
 

4.2.1 Dokument 
Som metod väntar sig undertecknad att intervjuer kommer att ge den information som 
behövs för att besvara frågeställningen, men likväl kommer litteraturstudierna att 
bidra med en betydande del. Tyvärr finns det inte mycket tillgänglig litteratur som tar 
upp problemspecifika lösningar på påstådda problem. Den större delen av litteraturen i 
ämnet fokuserar mestadels på att beskriva PKI som en helhetslösning för exempelvis 
e-handel, och mindre på att bemöta de problem som eventuellt förekommer. Dock 
finns det en liten del som tar upp problem eller brister och en än mindre del som 
försvarar påstådda brister eller förklarar eventuella missförstånd.  
 
Litteratur kommer att sökas på bibliotek, men kommer främst att sökas i tillgängliga 
databaser via Internet. Detta efter att studerat utbudet av information inom området 
vid arbetet med bakgrunden och då uppmärksammat att den mesta faktamängden finns 
just i dessa databaser.  Med anledning av det kommer vetenskapliga rapporter och 
artiklar främst att användas för undersökningens ändamål. Till detta resultat kan 
kontakt tas med respektive författare för att få en mer komplett bild av vad de anser 
om de frågor som eventuellt inte blivit besvarade. Det gör att en intervju mot de 
referenser som ligger inom litteraturstudien förstärker denna metod. 
 

4.2.2 Intervjuer och enkäter 
I detta arbete är det lämpligt att använda intervjuer för att samla in material till 
analysen. Intervjuer med erfarna människor med en hög och bred kompetens inom 
PKI-området bidrar till en trovärdig infallsvinkel till detta arbetes resultat. 
 
Intervjupersonerna kommer först och främst i denna undersökning att intervjuas vid 
ett personligt besök, inte exempelvis via telefon, då enklare teknik kan användas för 
att spela in intervjun vid personligt besök. Dessutom är det enklare att föra en 
diskussion med intervjupersonen om intervjun sker ansikte mot ansikte. Intervjuerna 
kommer till stor del baseras på ostrukturerade frågor, då intervjupersonerna genom sin 
personliga inriktning mot PKI har olika erfarenheter och att de därmed bör ges ett 
större utrymme att svara fritt inom. Dessutom kan eventuellt en senare fråga besvaras 
i en tidigare om intervjupersonen tillåts resonera fritt, varför en strukturerad intervju 
inte anses lämplig i detta avseende. Frågorna kan också ställas i den ordning de passar 
och intervjupersonen får möjlighet att styra ordningsföljden. Genom att använda 
intervju som metod istället för enkäter finns det möjlighet att ställa kompletterande 
frågor till intervjupersonen och även kunna ge ytterligare förklaring av frågorna.  
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Enkäter kommer inte att användas av den anledningen att en enkät inte på ett enkelt 
sätt ger den typ av svar som arbetet syftar till att besvara. En enkät ger inte de fördelar 
en intervju ger som behövs för denna typ av undersökning, exempelvis möjligheten att 
ställa följdfrågor och förklara frågorna om intervjupersonen inte uppfattat frågorna 
som tänkt. 
 
Analyser av det insamlade materialet kommer göras löpande. Fördelen med att göra 
detta är att idéer om hur arbetet kan gå vidare kan ges under analysen. Om något har 
förbisetts vid intervjuerna kan detta följas upp genom att kontakta intervjupersonerna 
på nytt. En annan fördel är att intervjun är i färskt minne om den bearbetas kort efter 
intervjun skett. Intervjun blir då mer levande i minnet och intervjuaren minns lättare 
ansiktsuttryck, tonfall och gester som kan hjälpa till att tyda de svar som fås. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för arbetets genomförande att presenteras 
och hur de valda metoderna litteraturstudie och intervjuer har använts för att belysa 
problemområdet och besvara problemställningen. 
 
För att besvara problemställningen finns flera alternativa typer av organisationer att 
undersöka.  

• organisationer som fungerar som publik CA 

• organisationer som använder digitala signaturer 

• organisationer som levererar applikationer avsedda för digitala signaturer 

• organisationer som använder digitala signaturer, och även har en egen 

intern CA  

 
I detta arbete har valet fallit på det första alternativet, organisationer som fungerar 
som publik CA, då de brister som framkommit i litteraturstudien i huvudsak faller 
under utgivande av certifikat och revokering (återkallande) av certifikat. Problemet 
här är att det är svårt att hitta och få tag på publika CA i Sverige. 
 
Ett val bör även göras på vilken typ av befattning respektive person som ska 
intervjuas bör ha. Dels kan ansvariga på respektive organisation intervjuas, dels 
tekniker, säljare eller utvecklare. I denna undersökning har valet i första hand fallit på 
att intervjua personer som är ansvariga på olika sätt för elektroniska signaturer i 
respektive organisation. Detta för att de brister som tas upp under intervjun är 
förhållandevis generella och inte tekniskt inriktade. Samtidigt anser jag att dessa 
ansvariga i allmänhet har större och vidare kompetens, medan specialister har ett mer 
djupt än brett kunnande i ämnet. 
 
Förutom ovanstående alternativ är det även intressant att höra personer med bred och 
lång erfarenhet oavsett vilken typ av organisation eller företag som vederbörande 
arbetar inom. Det kan vara författare, utvecklare, professorer eller liknande som har en 
bred och hög kompetens inom området. Detta alternativ kommer i denna under-
sökning att stå för en hög delaktighet för att få fram svar på frågeställningen. 
 
Kontakt har tagits med Gunnar Hanberg som arbetar på försäljningsenheten på Posten 
AB i Stockholm. Varför Posten AB valdes är att de är den största publika CA i 
Sverige och ger ut certifikat till både privatpersoner och organisationer. En 
överenskommelse fattades med Gunnar Hanberg om att intervjun skulle ske på plats i 
Stockholm istället för en intervju per telefon. Detta för att undertecknad anser att det 
är lättare att träffas och diskutera frågor ansikte mot ansikte. Det blir lättare att spela 
in intervjun på band vilket medför att koncentrationen mer kan läggas på diskussionen 
än på att anteckna de svar som ges. Gunnar Hanberg är mycket insatt i ämnet och har 
under lång tid arbetat med digitala signaturer. Ett annat skäl till att Posten AB har 
valts ut som intervjuobjekt är att de har lång erfarenhet av identifiering och har en 
inarbetad position som betrodd part. Posten är, enligt dem själva, världsledande på 
området elektronisk säkerhet. Gunnar Hanberg, som är specialistsäljare, är en av två 
kontaktpersoner på Posten när det gäller dessa tjänster.  
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Kontakt har också tagits med ett företag som enligt Post och Telestyrelsen är den enda 
registrerade CA som har tillstånd att leverera certifikat för kvalificerade elektroniska 
signaturer. Tyvärr hänvisades undertecknad vidare till deras applikationsleverantör. 
Detta kan bero på att arbetet handlar om brister i det område som företaget agerar 
inom, och att de av den anledningen inte ville delta i undersökningen. Det kan också 
bero på ett missförstånd, att den person som kontaktades trodde att arbetet bygger på 
brister i tekniken, något som applikationerna eventuellt ska hantera. En annan orsak 
kan vara att de har mycket att göra och inte ansåg sig hinna med ett besök. Oavsett 
orsak till det uteblivna besöket har undertecknad valt att inte ligga på om att få 
intervjua någon i detta företag, då risk föreligger att intervjun genomförs trots att 
intervjupersonen egentligen inte är villig att ställa upp. Undertecknad väljer med 
andra ord att intervjua personer som med entusiasm kan medverka i undersökningen. 
 
Kontakt togs sedan med Andreas Halvarsson, vVD på SignOn AB.  Andreas 
Halvarsson har en mycket stor erfarenhet i ämnet. Han har skrivit och utgett litteratur 
inom detta område, exempelvis Elektroniska signaturer – e-affärer utan elände med 
identifiering, signering och kryptering tillsammans med Tommy Morin, En 
introduktion till elektronisk identifiering och signering tillsammans med Lucas 
Cardholm, MayLis Farnes och Gunnar Lindström som utgetts av GEA (Gemenskapen 
för Elektroniska Affärer), SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) 
och Svenskt Näringsliv. Idag är Andreas Halvarsson vice VD i SignOn AB som är ett 
företag som utvecklar applikationer för PKI-produkter. SignOn AB erbjuder dess 
kunder lösningar för att de på ett säkert sätt ska kunna skicka information via Internet, 
med eller utan elektronisk signatur. 
 
Att Andreas Halvarsson valdes beror inte på att han arbetar på ett företag som 
levererar applikationer för PKI-produkter. Han valdes för att han som person är 
oerhört kunnig inom ämnet. Andreas Halvarsson har skrivit en hel del litteratur i 
ämnet och han föreläser bland annat på seminarier. Andreas arbetar med konkreta 
affärsprojekt och ger en välbehövlig affärsmässig syn på området. Andreas 
Halvarsson svarar för SignOns verksamhetsfrågor men deltar även i debatten om 
elektroniska signaturer genom engagemang som föreläsare och författare. 
 
Parallellt med arbetet med intervjuer har en litteraturstudie genomförts, om än en 
mindre sådan. Denna studie bygger på en replik (Corell, 2000) på en kritisk artikel av 
Ellison och Schneier (2000). För att sedan göra denna litteraturstudie mer komplett 
har kontakt tagits med Simon Corell per e-post för att komplettera med relevanta 
frågor och svar som behövs för att frågeställningen ska kunna besvaras så gott som 
möjligt. Detta förfarande har kompletterat litteraturstudien avsevärt, då Simon Corell 
mer än gärna ställde upp och förklarade de frågetecken som kvarstod efter 
litteraturstudien. Då jag var rädd för att för många frågor i e-posten skulle göra att ett 
eventuellt svar skulle dröja eller helt utebli var det förhållandevis få frågor som 
ställdes till Simon Corell via e-post. Det ansågs mer viktigt att få svar på 
problemställningens huvudfrågor, än att ställa frågor i den omfattningen som ställdes 
vid besöksintervjuerna, och som skulle riskera att försena undersökningen eller inte få 
svar på några alls.  
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6 Materialpresentation 
Här presenteras de intervjupersoner och de svar som erhållits som berör fråge-
ställningen. De svar på frågor som ställts för att ge en bredare förståelse till området 
PKI kommer inte att redovisas i detta kapitel. Istället hänvisas läsaren till bilagorna 
för att ta del av det materialet.  
 

6.1 Gunnar Hanberg, Posten AB 
Gunnar Hanberg är specialistsäljare på Posten AB och säljer produkter inom e-
säkerhet. Posten är idag Sveriges största publika CA. Posten syr ihop lösningar där 
certifikaten är en viktig pusselbit. Gunnar Hanbergs roll går ut på att stötta partners 
och den del Gunnar Hanberg arbetar inom är Posten e-handel och logistik. 
 
Angående det påstådda problemet med att veta exakt vilken N.N. (ett specifikt namn) 
som döljer sig bakom ett certifikat som är utställt på N.N. menar Gunnar Hanberg att 
om exempelvis ett e-mail skickas till en mottagare kan denne se, om e-mailet är 
signerat, vem som är den sändande parten, dess personnummer, dess CA med mera. 
Detta görs genom att verifiera certifikatet med ett rotcertifikat tillsammans med den 
publika nyckeln.  
 
När det gäller utgivande av certifikat anser Gunnar Hanberg att en användare, för att 
lita på ett certifikat, bör ta reda på den policy som beskriver de rutiner en CA har ställt 
upp. Användaren kan då själv avgöra om nivån av säkerhet räcker till för den typ av 
tjänst som ska utföras. Gunnar Hanberg anser att Posten AB håller en nivå där 
identifieringen inte kan bli så mycket mer noggrann än den är idag, där identifiering 
av den ansökande sker två gånger samt att kontroll sker i SPAR-registret vid ansökan 
av ett hårt certifikat, medan det räcker med en identifiering vid ansökan av ett mjukt 
certifikat.  
 
Vidare anser Gunnar Hanberg att om ett mjukt certifikat stjäls eller kopieras av någon 
som tar sig in i ett system är det svårt att upptäcka det, men han påpekar att det inte 
finns möjlighet att revokera ett certifikat retroaktivt. Ett certifikat revokeras så fort 
anmälan sker, och är spärrat från den tidpunkten.  
 
Huruvida smarta kort inte är resistenta mot attacker utifrån och att de på det sättet kan 
signera dokument, av exempelvis virus, utan att användaren skulle upptäcka detta vet 
inte Gunnar Hanberg. Han menar att det kan vara möjligt, under förutsättning att 
kortet sitter i kortläsaren och att PIN-koden är känd. Gunnar Hanberg tror dock att 
ingen har lyckats lyfta ur den privata nyckeln ur ett smart kort.  
 

6.2 Andreas Halvarsson, SignOn AB 
Andreas Halvarsson är vice VD på SignOn AB som utvecklar och levererar 
applikationslösningar för PKI-produkter. Han är även författare bland annat till boken 
”Elektroniska signaturer – e-affärer utan elände med identifiering, signering och 
kryptering” (Halvarsson & Morin, 2000). Andreas arbetar med konkreta affärsprojekt 
och ger en välbehövlig affärsmässig syn på området. Andreas svarar för SignOns 
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verksamhetsfrågor men deltar även i debatten om elektroniska signaturer genom 
engagemang som föreläsare och författare. 
 
Angående det påstådda problemet med att veta exakt vilken N.N. som döljer sig 
bakom ett certifikat som är utställt på N.N. menar Andreas Halvarsson att om inte 
namnet som återfinns i certifikatet räcker till för att avgöra vem N.N. är så finns även 
personnumret i certifikatet. Sen kan även företagets namn stå på certifikatet och ofta 
räcker det bra med detta. Andreas Halvarsson drar en parallell med att ett kuvert som 
skickas med posten inte har någon garanterad avsändare. 
 
Att vissa CA har en låg nivå när det gäller att identifiera en individ som ansöker om 
ett certifikat bekräftas av Andreas Halvarsson, som menar att certifikat kan delas ut 
med allt för dåliga kontroller. Han menar att ett certifikat i princip kan erhållas på en 
diskett som medföljer en tidning. Sedan finns alla nivåer av säkerhet, upp till den nivå 
som Posten och Telia använder sig av där en omfattande kontroll sker av varje individ. 
Andreas Halvarsson menar att det är upp till mottagaren att avgöra vilken kvalitet ett 
certifikat har och själv avgöra om det räcker för den typ av tjänst som ska utföras. 
Exempelvis Stockholm Stad som kräver ett certifikat av Posten eller Telia för att 
användas vid ansökan om byggnadslov, och ett certifikat av lägre säkerhetsnivå för att 
exempelvis söka in till en skola. För privatpersoner handlar det om förtroende för 
själva företaget de kommunicerar med. Andreas Halvarsson menar att om en 
privatperson kommunicerar med exempelvis ICA eller Riksskatteverket så litar nog de 
flesta på att det de signerar är korrekt, utan att kontrollera ett certifikats giltighet. Det 
handlar med andra ord om förtroende enligt äldre principer, inte på grund av nya 
tekniker. 
 
Angående vad som gäller om ett mjukt certifikat stjäls eller kopieras och denna 
gärning inte upptäcks i tid eller inte alls, menar Andreas Halvarsson att det inte finns 
någon form av retroaktiv revokering. Han påpekar dock att ett mjukt certifikat i fel 
händer inte ställer till någon större skada, på sin höjd kan lönekontot vara tömt etc. 
(vilket banken täcker upp). Men det går inte att exempelvis köpa bilar och fastigheter 
eller skriva större avtal med ett mjukt certifikat. För att utföra större transaktioner 
krävs hårda certifikat. Det finns regler som hindrar att man själv ska sättas som 
ansvarig för transaktioner som utförts av någon obehörig menar Andreas Halvarsson. 
 
När det gäller huruvida smarta kort är resistenta mot attacker utifrån menar Andreas 
Halvarsson att det inte går att få fram den privata nyckeln ur ett smart kort. Andreas 
Halvarsson menar att den datorkraft som krävs för dessa beräkningar har inte någon 
lyckats skapa. Allt eftersom datorernas kraft ökar så utökas även nyckellängden på 
chipet. Men Andreas Halvarsson medger att det finns teoretiska tankar om att lyssna 
av PIN-koden samtidigt som kortet sitter i kortläsaren, men hävdar också att de 
tjänster som en privatperson utför inte är så intressant för någon att denna försöker sig 
på detta. Så detta är oftast inte något problem.  
 

6.3 Simon Corell, Corell Consulting 
Simon Corell har arbetat med säkerhetstjänster baserade på asymmetriska system 
sedan 1985. Efter att ha arbetat 13 år för den svenska regeringen började han som 
säkerhetsansvarig på Skandinaviska Enskilda Banken. Simon Corell introducerade det 
första elektroniska ID-kortet 1988. Under denna tid har han medverkat till de 
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internationella standarderna S.W.I.F.T., EDIFACT, ISO och TeleTrusT. Simon Corell 
var ordförande i TeleTrusT Sweden under åren 1992 till 1998 och mottog 1997 ett IT-
säkerhetspris från Svenska Arbetsgivarföreningen för hans arbete med att främja 
användningen av publika nyckelsystem för stark autentisering och digitala signaturer. 
Simon Corell har en filosofie magisterexamen i juridik från Uppsala Universitet. Han 
är en frekvent talare gällande rättsliga och säkerhetsmässiga aspekter angående 
tekniker inom elektroniska signaturer, PKI och smarta kort. 
 
Angående påståendet att en användare inte vet vilken N.N. som ett visst certifikat 
tillhör anser Simon Corell att en unik identifierare kan användas för att fastställa en 
identitet, vilket det svenska personnumret gör. Detta menar han är effektivt men kan 
vara ett hinder för den personliga integriteten, men att det finns ett antal alternativ som 
är mindre känsliga. En CA kan, som en del i sin policy, hålla sådan information om 
användare hemlig i sina system. I grunden handlar det enligt Simon Corell om viljan 
att bli identifierad. Om en användare inte vill det, förändrar PKI-tekniken ingenting. 
 
När det gäller utdelande av certifikat till användare som enbart identifierar sig genom 
att ange en existerande e-postadress menar Simon Corell att det finns en standard, 
S10, som bygger på förutsättningen att standardiserade manuella rutiner redan finns 
för visuella ID-kort. Det betyder att en visuell kontroll ska ske både när ansökan sker 
och när det färdiga kortet överlämnas. I Finland delas de nationella eID-korten ut efter 
identifiering hos polisen, likt den procedur som sker vid utdelning av pass. Hur 
certifikatutdelningsrutinerna bör vara kan inte sägas, utan beror på vilken policy som 
eftersträvas. Simon Corell menar annars att Posten utför sina rutiner på bästa sätt och 
att de har en ledande position som inget annat företag kan hota. Detta beror på den 
erfarenhet de har hunnit skaffa sig eftersom de har utbildat sin personal om hur detta 
ska ske alltsedan 1955. 
 
Beträffande smarta korts resistens mot attacker utifrån anser Simon Corell att någon 
absolut säkerhet inte finns.  De smarta korten har dock visat sig bra för de ändamål de 
är tänkta att användas för. Säkerheten har förbättrats och är idag det bästa och säkraste 
sättet som finns för att lagra de privata nycklarna. Simon Corell menar att det är 
möjligt att tänka sig hur ett elakt program försöker utnyttja en signeringsrutin, även 
om nyckeln skulle ligga på ett smart kort. Så länge som inte hela miljön är säkrad så 
hjälper det inte att använda säkrare identifieringsmetoder som exempelvis biometriska 
metoder. Detta är, menar han, något vi får leva med och därför får man inte heller se 
en elektronisk signatur som en sanning, utan endast som ett bevismedel precis som en 
vanlig handskriven signatur används idag. 
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7 Analys 
De personer som valts ut för intervjuer samt den referens som använts vid litteratur-
studien anses ha mycket gedigna och breda kompetenser inom området PKI och 
digitala signaturer. Detta gör att de svar som erhållits kan ses som mycket relevanta 
för att besvara frågeställningen. Nedan presenteras de åsikter som framkommit i 
undersökningen  
 

7.1 Certifikattillhörighet 
Angående den första delfrågan i frågeställningen, problemet med att en användare inte 
vet vilken N.N. som ett visst certifikat tillhör, menar Gunnar Hanberg på Posten AB 
att om exempelvis ett e-mail bara är signerat så framgår det i detta vem som signerat. 
Om inte namn och eventuellt företagsnamn skulle räcka för att mottagaren ska kunna 
identifiera avsändaren finns det även personnummer som skiljer två eller fler individer 
åt med samma namn. En identifiering görs genom att verifiera certifikatet med ett 
rotcertifikat som finns hos aktuell CA tillsammans med den publika nyckeln.  
 
Andreas Halvarsson på SignOn AB har samma uppfattning som Gunnar Hanberg, och 
menar att om inte det namn som återfinns i certifikatet räcker till så finns även 
personnumret angett. Andreas Halvarsson säger också att ett eventuellt företagsnamn 
kan finnas angett i certifikatet och detta sammantaget räcker oftast till för att avgöra 
vem kommunikation sker med. En parallell är enligt Andreas Halvarsson ett kuvert 
som skickats med Posten som inte har någon garanterad avsändare. 
 
Simon Corell på Corell Consulting anser att en unik identifierare kan användas, vilket 
personnumret används som i Sverige. Simon Corell är alltså även han överens med 
Gunnar Hanberg och Andreas Halvarsson. Simon Corell går dock i sin analys ett steg 
längre, över nationsgränserna, och medger att användandet av en unik identifierare 
kan vara ett hinder för privatlivet. I många andra länder, exempelvis USA, värnas den 
personliga integriteten, och Simon Corell menar att i grunden handlar det om 
användares vilja bli identifierade. Detta menar även Andreas Halvarsson, som pekar 
på att alla inte vill bli identifierade varje gång de är på Internet, exempelvis vid besök 
på så kallade chattsidor. 
 

7.2 Rutiner för certifikatutgivande 
När det gäller frågan om CA som delar ut certfikat till användare som enbart 
”identifieras” genom att e-postadressen anges och att certifikatet skickas till denna 
adress är Gunnar Hanberg och Andreas Halvarsson eniga. De menar båda att ansvaret 
för att bedöma den säkerhetsnivå som respektive certifikat håller ligger hos den 
användare som ska lita på ett certifikat. För att göra detta bör användaren ta del av den 
policy som respektive CA upprättat. Användaren får då sedan själv avgöra om 
säkerhetsnivån räcker till för att utföra den tjänst som avses. Simon Corell hävdar att 
det finns en standard, S10, som bygger på förutsättningen att standardiserade manuella 
rutiner för visuella ID-kort redan finns. Det betyder att en visuell kontroll ska ske både 
när ansökan sker och när det färdiga kortet överlämnas. Exempelvis Posten AB 
tillämpar rutiner där minst en visuell identifiering, beroende på typ av certifikat, ska 
ske innan ett certifikat överlämnas. Gunnar Hanberg, Andreas Halvarsson och Simon 
Corell är eniga om att de rutiner Posten AB tillämpar idag håller en hög nivå och att 
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de inte kan bli så mycket säkrare än de är. Simon Corell menar att Posten AB utför 
sina rutiner på bästa sätt och att de har en ledande position som inget annat företag 
kan hota.  
 
Andreas Halvarsson menar också att om en privatperson kommunicerar med en 
myndighet eller en organisation, exempelvis ICA eller Riksskatteverket, och han eller 
hon har förtroende för företaget i fråga så litar de flesta på att den information de 
signerar är korrekt utan att kontrollera ett certifikats giltighet med mera. Det handlar 
med andra ord om gammal hederligt förtroende även om kommunikationen sker med 
hjälp av nya tekniker. 
 

7.3 Retroaktiv revokering 
Huruvida en revokering av ett borttappat eller stulet (kopierat) mjukt certifikat kan ske 
retroaktivt svarar både Gunnar Hanberg och Andreas Halvarsson att detta inte är 
möjligt. Ett certifikat revokeras så fort anmälan sker och är spärrat från den 
tidpunkten, likt ett förlorat bankkort. Dock kan ett mjukt certifikat i fel händer inte 
ställa till med någon större skada, säger Andreas Halvarsson. Han menar att på sin 
höjd kan ett lönekonto tömmas, vilket en bank täcker upp som vid en liknande 
händelse med ett bankkort. För att utföra större tranaktioner, som exempelvis 
fastighets- och bilköp, krävs hårda certifikat. Vidare säger Andreas Halvarsson att det 
finns regler som hindrar att man själv sätts som ansvarig för transaktioner som utförts 
av någon obehörig. 
 

7.4 Smarta korts resistans mot attacker 
När det gäller frågan om smarta kort är resistenta eller inte mot attacker utifrån, eller 
om ett oönskat program kan signera något utan att användaren märker av detta är både 
Gunnar Hanberg och Andreas Halvarsson ovetande. De medger dock att det kan vara 
möjligt att ett elakt program, exempelvis ett virus, kan utföra en signering utan att 
användaren skulle upptäcka detta, vilket också Simon Corell håller med om. Detta 
förutsätter dock att kortet sitter i kortläsaren och att PIN-koden är känd. Andreas 
Halvarsson tror däremot att de tjänster som en privatperson utför inte är av sådant 
intresse att någon besvärar sig med detta arbete, så det kommer oftast inte vara ett 
problem. Däremot är de alla eniga om att det är omöjligt att på något sätt lyfta ur eller 
få fram den privata nyckeln ur ett smart kort. Till detta menar Andreas Halvarsson att 
det skulle krävas en enorm datorkraft som ingen idag lyckats skapa. Han menar också 
att allt eftersom datorernas kraft ökar så ökas också längden på den nyckel som finns i 
chipet.  
 
Vidare hävdar Simon Corell att smarta kort är det säkraste alternativet för förvaring av 
privata nycklar. Dessutom menar han att en elektronisk signatur inte får ses som en 
sanning, utan endast som ett bevismedel på samma sätt som en handskriven signatur 
är idag.  
 
Utifrån det som framkommit i undersökningen kan det ses att samtliga som deltagit i 
undersökningen har en relativt lika syn på de delproblem som tagits upp i 
frågeställningen. Det gäller även de brister som i samband med de intervjuer som 
gjorts, tagits upp med de deltagande som inte berör frågeställningen.  
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8 Resultat 
Nedanstående resultat har gjorts utifrån materialpresentation och analys med 
problemställningen i åtanke. Resultaten i kapitlet är uppdelade enligt de delfrågor som 
återfinns i problemställningen, och varje delfråga diskuteras. 
 

8.1 Certifikattillhörighet 
Angående den påstådda bristen med att en användare inte vet vilken N.N. som ett visst 
certifikat tillhör, så kan det sägas att det ligger något i det kritikerna säger. Om en 
användare endast vet namnet på den som det ska kommuniceras med och certifikatet 
som erhålls endast uppger namnet och eventuellt organisationsnamn kan aldrig 
användaren vara säker på vem som sitter vid den andra datorn. Om det däremot finns 
ett personnummer angivet på certifikatet och användaren har möjlighet att kontrollera 
det kan användaren vara förhållandevis säker på att det är rätt person som 
kommunikationen sker med. Förmodligen är detta sätt så nära en hundraprocentig 
säkerhet som kan uppnås idag. Så länge en visuell identifiering inte kan utföras så 
finns det risk för att det är någon annan som sitter på andra sidan än den som förväntas 
göra det.  
 
Även om biometriska metoder används för att logga in betyder inte det att det med all 
säkerhet är den rätta personen, även om fingeravtryck och liknande inte kan kopieras 
eller stjälas. Eftersom ett avtryck görs om till en PIN-kod i datorn, och denna kod kan 
kopieras och användas av någon obehörig för att logga in med en annan persons kort. 
För att åstadkomma något sådant krävs väldigt stora kunskaper och som framkommit 
är risken för att något sådant ska inträffa oerhört liten då exempelvis en privatpersons 
angelägenheter inte är så intressanta för någon annan. Paralleller kan dras med andra 
sätt att kommunicera, hur säkert är det att skicka ett brev på posten eller att prata i 
telefon? PKI-tekniken är inte en optimal lösning för detta problem, men den möjliggör 
kommunikation på ett tillfredställande säkert sätt. Tekniken möjliggör, anser jag, att 
identifiera en motpart på Internet på ett sätt som ligger långt över de förutsättningar 
som idag görs på Internet utan denna teknik. Dessutom anser jag att nivån på 
säkerheten angående identifiering i stort sett är högre med denna teknik än att 
kommunicera med brev via posten.   
 

8.2 Rutiner för certifikatutgivande 
En fråga gällde CA som ger ut certifikat till användare som enbart ”identifieras” 
genom att en giltig e-postadress anges till vilken nycklarna skickas. I och med den 
policy som finns när det gäller utgivande av e-postadresser kan certifikat erhållas i 
vilket namn som helst. I denna fråga har alltså kritikerna helt rätt. Det finns vissa CA 
som har denna policy. Bland annat gäller det marknadens största publika CA, 
VeriSign. Det brukar sägas att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, och det 
uttrycket stämmer väl in i detta sammanhang. Om inte hela miljön är säkrad är inte 
systemet som helhet helt säkert. Det gäller här för den som ska lita på ett certifikat att 
veta vilken CA som utgett ett visst certifikat och veta hur de utför sina identifierings-
rutiner. Utifrån dessa kan sedan en användare själv avgöra om rutinerna är tillräckliga 
för den typen av tjänst som ska utföras. Om det gäller exempelvis kontrakt eller dylikt 
ska användaren helst förlita sig på certifikat som håller en högre säkerhetsnivå, och 
skulle det röra sig om exempelvis attestering av en reseräkning på arbetet eller vanlig 
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e-post kan certifikat med en lägre säkerhetsnivå vara tillräcklig. Som alternativ till 
VeriSign etc. finns Postens och Telias certifikat som enligt många tillämpar rutiner 
som håller en hög nivå vad gäller rutiner för utfärdande av certifikat. I många fall har 
en användare förtroende för en organisation och använder deras tjänster utan att 
kontrollera utgivanderutiner för certifikaten och dess giltighetstid. Det kan gälla 
exempelvis en tjänst vid en statlig myndighet eller banktjänster via Internet. 
Användaren litar oftast på att uppgifter från dessa är korrekta och att användaren utan 
risk kan signera dokument. Det handlar hela tiden om förtroende, vare sig det gäller 
till en CA eller en organisation, på samma sätt som tidigare. Det som skiljer är det 
medium som används för informationsöverföring. Jag håller med om att det är en brist 
att vissa CA lättvindigt utger certifikat, vilket gör det svårt för ”vanliga” användare att 
kunna avgöra tillförlitligheten i ett certifikat. Företag och organisationer har en större 
möjlighet att ta reda på fakta och sätta upp policys för de anställda hur olika certifikat 
kan användas och litas på. Det är en svårare procedur att genomföra för en ovan 
användare, inte minst då det kan dyka upp nya aktörer som CA på marknaden. Det ska 
sägas att en användare kan låta den egna CA’n ombesörja förtroendet till andra CA, 
med andra ord kan användaren lita på certifikatet om den egna CA’n litar på den CA 
som utfärdat certifikatet. Men det slutliga ansvaret ligger ändå i användarens egna 
händer. 
 

8.3 Retroaktiv revokering 
Huruvida en revokering av ett kopierat eller stulet mjukt certifikat kan ske retroaktivt 
kan slutsatsen dras att det inte kan det. En revokering kan inte göras bakåt i tiden, utan 
görs vid den tidpunkt som anmälan kommer in till respektive CA. Det fungerar på 
samma sätt som om någon tappar ett betalkort. En anmälan sker och är från den 
stunden spärrat. Om någon annan otillbörligt använt kortet åtgärdas detta oftast och 
ägaren till kortet ställs sällan till svars för de handlingar denne inte utfört. Detsamma 
gäller ett stulet mjukt certifikat. Det finns lagar som hindrar att den bestulne 
användaren själv sätts som ansvarig för handlingar som utförts av någon obehörig. 
Dessutom kan det inte utföras större transaktioner med endast ett mjukt certifikat. 
Banker och liknande verksamheter kräver hårda certifikat för större transaktioner, 
vilket medför att de skador som kan uppstå är relativt ringa. Man får också komma 
ihåg att oavsett om det är ett mjukt eller hårt certifikat används PIN-koder och denna 
måste vara känd för en eventuell obehörig utövare som kommit över privata nycklar. 
 
Påståendet från kritikerna är riktigt, det finns ingen form av retroaktiv revokering av 
förlorade certifikat, men jag anser utifrån de fakta som framkommit, att detta inte är 
en brist värd att ta upp vid en diskussion om denna teknik. Inte i något annat område i 
samhället i övrigt finns möjlighet till att utföra en handling vid ett tillfälle och tro att 
det som hänt från en tidpunkt till en annan kan göras ogjort. Naturligtvis kan det som 
utförts felaktigt rättas till i efterhand, vilket är den väg som är naturlig att gå. 
 

8.4 Smarta korts resistans mot attacker 
Påståendet som gör gällande att smarta kort inte är resistenta mot attacker utifrån är 
svårare att analysera. Detta på grund av hur påståendet tolkas. Expertisen, i detta fall 
de källor som använts i detta arbetes undersökning, hävdar att det inte går att på något 
sätt få fram den privata nyckeln i ett smart kort. Däremot antyder de att virus eller 
andra oönskade slag av program skulle kunna utföra en signering av något slag om det 
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smarta kortet sitter i kortläsaren och den aktuella PIN-koden är känd av programmet. 
Detta är i sig en allvarlig brist, då dessa hårda certifikat kan ställa till med större 
skador än mjuka certifikat. Man av ordning ställer sig i och för sig frågan att om ett 
företag eller privatperson använder sig av denna teknik, finns det då inte ett 
säkerhetstänkande i organisationen som även resulterat i ett väl fungerande 
antivirusskydd? En organisation som installerat PKI-teknik har med största 
sannolikhet även fungerande och uppdaterade antivirusprogram installerade i 
systemet. Detta innebär att problemet inte torde vara så stort som kritikerna menar. 
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9 Slutsatser och Diskussion 
Nedan presenteras slutsatser och vidare förs en diskussion om hur genomförandet 
utförts, dess negativa och positiva sidor. Problemet diskuteras även ur ett vidare 
teoretiskt perspektiv. Sist i kapitlet diskuteras förslag till fortsatta arbeten inom 
området. 
 

9.1 Slutsatser 
För att återgå till problempreciseringen: 

De brister som rapporterats i litteraturen, hur upplevs dessa hos 
ansvariga på företag som är verksamma med digitala signaturer? Delar 
de uppfattningen att bristerna är i den omfattning som författarna till de 
vetenskapliga rapporterna hävdar? 
 

De uppfattningar som har samlats in under undersökningen pekar på att bristerna som 
rapporterats också finns. Men enligt undersökningen upplevs de inte vara av den 
omfattning som kritikerna menar. Detta gäller samtliga delfrågor som ställts i 
problembeskrivningen. 
 
PKI-tekniken har fört datasäkerheten ett stort steg framåt och uppfyller mycket väl de 
krav på säkerhet som finns idag. Det går inte att bortse ifrån det Simon Corell menar - 
att en elektronisk signatur inte får ses som en sanning, utan endast som en 
bevishandling på samma sätt som en handskriven signatur ses idag. 
 
Utifrån resultatet kan det ses att bristerna som sägs förekomma har funnits och 
fortfarande finns, vilket också var det förväntade resultatet. Det har med andra ord inte 
förändrats under den tid som gått från publicering av artiklar innehållandes påstådda 
brister till dess undersökningen genomfördes. Det förväntade resultatet stämmer väl 
överens med det resultat som erhållits i detta arbete. 
 
Trots att det endast förekommit tre källor i undersökningen tror jag att resultatet inte 
skulle se annorlunda ut än om resultatet skulle bygga på exempelvis tio källor. Visst 
skulle eventuellt någon tycka att en viss brist är betydande och omfattande, men 
resultatet skulle förmodligen se likadant ut.  
 

9.2 Teoretiskt perspektiv 
Andra källor som uttalar sig i detta område bör också beaktas för att se detta arbetes 
resultat i ett vidare perspektiv. McClure och Scambray (2000) menar att Ellison och 
Schneier (2000) har en poäng i den kritik de framför, exempelvis att ett certifikat inte 
helt fullkomligt kan kopplas till ”en individ av kött och blod”. McClure och Scambray 
(2000) frågar sig vad vi har idag, och menar att en tolvåring kan förfalska en 
handskriven signatur och använda denna med ett kreditkortsnummer som hittats i en 
papperskorg.  
 
Hunt (2000) menar att huvudproblemen inte ligger i att tekniken har ett antal 
begränsningar, utan att tekniken har blivit såld som ett supersäkert säkerhetssystem. 
Detta anser även Sundt (2000), och menar att PKI har blivit översåld som en lösning, 
och kritiserar tekniken på ett antal punkter som framkommit i rapporten, men menar 
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att huvudproblemen inte löses genom tekniken. Snarare, menar Sundt (2000), krävs 
förändringar i användarnas beteende.  
 
Hunt (2000) menar vidare att PKI-tekniken fortfarande är i dess utvecklingsskede och 
att många organisationer håller på att utveckla certifikatbaserade applikationer och 
infrastrukturer. Hunt (2000) fortsätter med att påstå att PKI är en väldigt lovande 
säkerhetsteknik, och menar att om den används riktigt kan företag och organisationer 
använda dess fördelar för att utveckla exempelvis e-handel. 
 
Hurwics (2001) menar att trots den kritik som riktas mot digitala signaturer anses den 
allmänt spridda förväntningen vara att tekniken fortsätter sin utbredning. Detta på 
grund av att det är det bästa redskap som idag finns för att tillhandahålla avskildhet, 
verifiering, dataintegritet och icke-förnekelse. 
 

9.3 Genomförande 
Huvudsakligen har genomförandet bestått av intervjuer för att samla in fakta angående 
de brister som rapporten tar upp samt hur de uppfattas hos intervjupersonerna. Antalet 
intervjupersoner har varit förhållandevis litet, men jag anser att de är mycket 
kompetenta och därför ger en mer rättvis bild av problemen än att intervjua fler men 
mindre inom området kompetenta personer. Intervjupersonerna har sedan länge 
arbetat med elektroniska signaturer och hunnit skaffa sig erfarenheter som jag anser är 
värdefulla att ta del av till detta arbete. Intervjuerna har också skett genom att besöka 
respektive intervjuperson. Detta anser jag vara positivt då en helt annan relation 
uppstår mellan mig och intervjupersonen än om en intervju skulle ha skett via 
exempelvis telefon. Det är viktigt att intervjuaren visar ett genuint intresse och en 
förståelse gentemot intervjupersonen och detta tror jag visas genom att intervjun sker 
ansikte mot ansikte. 
 
Intervjuerna som gjorts har skett på en och samma dag. Detta för att resor till och från 
Stockholm, där denna typ av personer tyvärr oftast befinner sig, tar mycket resurser i 
anspråk. Nackdelen är att ingen eller en liten erfarenhet från den ena intervjun kan 
användas för att förbättra intervjutekniken till den andra. Det är också svårt att hinna 
justera frågor till nästa intervju. Om mer tid funnits mellan intervjuerna hade den 
erfarenhet som en intervju ger bättre kunnat användas för att göra en bättre prestation 
vid nästa intervju, och på det sättet kunna utvinna mer värdefull information från 
respektive intervjuperson. En fördel kan dock vara att den tidigare intervjun finns 
färsk i minnet, och en återkoppling kan göras när svar ges från den andra 
intervjupersonen till den första intervjun. Detta kan ge en mer levande intervju och 
diskussionen kan då ge mer bakomliggande kunskap till problemområdet. Någon 
pilotintervju har inte genomförts på grund av det begränsade antalet tillgängliga 
personer som är kända av undertecknad. En pilotintervju hade gett mer kunskap inom 
området innan skarpa intervjuer genomfördes. Förmodligen hade andra mer relevanta 
brister kommit upp som delfrågor i problembeskrivningen och andra tagits bort. 
 
Genomgående har undersökningen vunnit stor respons från intervjupersonerna. De har 
med stor entusiasm ställt upp och svarat på frågor och varit villiga att svara på 
eventuella efterkommande frågor. Detta har varit av stor betydelse för arbetets 
fortsatta undersökning. Utan intervjupersonernas engagemang hade det varit svårt att 
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få fram ett resultat. De har visat att de tycker det är bra att det skrivs uppsatser i 
ämnet. 
 
Den litteraturstudie som gjorts blev i slutänden liten. Detta beror på att det hittats 
väldigt lite material som behandlar påstådda bristers existens och dess omfattning. Vid 
litteraturstudien behandlades material som täckte delar av problemställningen. Denna 
kompletterades därefter genom att via e-post ställa frågor till skribenten. Om jag i 
förväg vetat om att Simon Corell varit verksam i Sverige hade jag försökt få till en 
besöksintervju med honom och på det viset enbart byggt upp undersökningen enbart 
med hjälp av intervjuer. Jag tror att en intervju med denna person hade gett mer till 
undersökningen då jag hade haft möjlighet att ställa frågor i en större omfattning och i 
ett vidare perspektiv vid ett möte än de raka frågor som ställts via e-post. Jag tror även 
att det är lättare för intervjupersonen att svara muntligt och föra en diskussion än att 
svara på den sortens diskussionsfrågor jag haft skriftligt. 
 
Jag har inte personligen skaffat mig certifikat för elektroniska signaturer och har 
därmed inte kunnat dra några slutsatser genom det sättet. De sätt som jag kommit nära 
tekniken har varit genom att vissa e-mail från källor varit signerade samt att ett 
publicerat dokument rörande elektroniska signaturer skrivet av Mona Sahlin laddats 
ned från Internet tillsammans med hennes certifikat. Att jag inte själv har ansökt om 
certifikat för elektroniska signaturer beror på att jag anser att jag inte är i behov av 
denna teknik i dagsläget. Jag tror dock att jag i framtiden kommer att använda mig av 
detta, då det förmodligen kommer att finnas fler tjänster att utföra elektroniskt via 
Internet som kräver denna teknik. 
 
I efterhand anser jag att det urval av brister som gjordes i ett tidigt skede inte var 
riktigt genomtänkt. Det finns påstådda brister som är mer relevanta att ta upp i 
problempreciseringen än någon av de som valdes. Detta gäller främst frågan om det 
finns någon form av retroaktiv revokering för certifikat som blivit stulna eller 
kopierade eller på något annat sätt förlorats. Bristen togs upp på första intervjun och 
den nämndes även på den andra, men den togs inte upp när korrespondens gjordes 
med Simon Corell. 
 

9.4 Förslag till fortsatt arbete 
Den teknik som finns idag är relativt ny, även om arbetet med att ta fram denna teknik 
påbörjades för ett antal år sedan. Det finns säkerligen mycket att förbättra och 
tekniken kommer med all säkerhet att utvecklas och i takt med det även att växa vad 
gäller antalet användare. För att tekniken ska kunna spridas krävs det inte i första hand 
att bristerna rättas till, utan att fler tjänster tillkommer på marknaden så användare kan 
bruka tekniken i vardagen, och inte bara en gång om året, vid exempelvis 
självdeklaration.  
 
En fråga som är intressant att undersöka och få svar på är vilka tjänster som 
allmänheten efterfrågar som kräver denna typ av säkerhet samt vilka tjänster som är 
planerade att införas, speciellt från myndigheternas sida. Det kan gälla ansökningar 
om bygglov, vilket har kommit igång hos Stockholm Stad, deklarationer m.m. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor – Gunnar Hanberg, Posten AB 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vad arbetar du med, och vilka erfarenheter har du inom PKI? 
 

2. Hur väl positionerat är Posten som CA? 
 

3. Hur utbrett är användandet av digitala signaturer? 
 

4. När tror du digitala signaturer slår igenom hos allmänheten? 
 
 
Huvudfrågor: 
 

5. Hur vet en användare att det just är ”den” Sven Svenssons certifikat som 
användaren har kontrollerat? 

 
6. Hur upplever du att säkerheten fungerar för att lagra den privata nyckeln 

mjukt respektive hårt?  
 

7. Vid användande av s.k. mjuka certifikat kan den privata nyckeln kopieras av 
någon som hackat sig in i systemet. Problemet är att denna stöld eventuellt 
inte upptäcks i tid. Finns det någon form av retroaktiv revokering av detta 
certifikat?  

 
8. Hur säkra anser ni smarta kort är mot attacker utifrån? Kan ett oönskat 

program (virus) utföra en signering utan att användaren upptäcker detta? 
 
9. Hur utförs identifieringskontrollen vid utdelande av certifikat hos Posten och 

andra, och hur anser ni att det bör utföras? 
 
 

10. Hur lång tid tar det i praktiken ta innan en CA noterar ett borttappat eller 
stulet smart kort och återkallar certifikatet, och vem är ansvarig för de 
handlingar som utförs under tiden mellan förlorandet av kortet och tidpunkten 
för anmälningen? 

 
11. Om smarta kort blir vanligt framöver, tror ni att samma kort kan komma att 

användas i flera tillämpningar som tillhandahålls av olika organisationer, ex 
sjukvård, banker och myndigheter? 

 
 
Avslutande frågor: 
 

12. Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2 Intervjusvar – Gunnar Hanberg, Posten AB 
 
Vad arbetar du med, och vilka erfarenheter har du inom PKI? 
Jag jobbar inom Posten Försäljning, och säljer de tjänster vi kallar Postens 
eSäkerhetstjänster, vilka går ut på att verifiera och identifiera individer, koppla en 
individ till exempelvis ett kort. Min roll är att sälja dessa produkter. Framöver 
kommer Posten mer och mer att sälja produkter via partners och återförsäljare, som 
kommer vara ute hos kunder och sy ihop lösningar och där certifikaten kommer vara 
en viktig pusselbit. Posten kommer då vara en naturlig part åt våra partners, som 
behöver en certifikatutgivare. Min roll kommer då mer och mer gå ut på att stötta 
partners och denna del ligger inom Posten e-handel och logistik. 
 
 
Hur väl positionerat är Posten som publik CA? 
Vi har en väldigt stark position, och det märker vi genom alla de affärer vi gör. Det 
finns ett stort intresse ute på marknaden. Vi är en av flera ramavtalsleveratörer till 
Statskontoret som består av två delar, medborgarcertifikat och tjänstecertifikat, och vi 
är med i båda delarna. Men, i Sverige har man inte utsett något som de har i Finland, 
en nationell CA, utan här har man flera CA och den som är starkast överlever, och vi 
har en stark position på Posten av olika skäl. Ett skäl kan vara det kort som vi ger ut, 
vi har det SIS-tillstånd som gör att vi kan ge ut kort till allmänheten som de kan 
använda i andra sammanhang. Vi säljer dessa kort på Posten och dessa kan användas 
som ID-kort överallt. Det är bara Posten och bankerna som har den nivån å SIS-
tillstånd, vilket exempelvis Telia inte har. 
 
 
Har ni även certifikat för kvalificerade elektroniska signaturer? 
Nej det har vi inte. Rent Tekniskt är det inte någon större skillnad på våra vanliga 
certifikat och de kvalificerade certifikaten. Skillnaden ligger mer på ett juridiskt plan, 
vilket ansvar man har som CA och som det ser ut idag kommer vi inte ge ut några 
kvalificerade certifikat där Posten är utfärdare. En av anledningarna till att vi inte har 
det är att användare kan göra misstag som ställer till stor ekonomisk skada och detta 
kan då falla tillbaka på Posten. Det finns andra, utan att nämna några namn, har valt 
att, som vi har uppfattat det, lägga utfärdare av det kvalificerade certifikatet i ett litet 
separat bolag, och skulle det gå riktigt illa så finns möjligheten att försätta detta bolag 
i konkurs. Posten har valt att inte ännu ha detta, och vi märker ingen större efterfrågan 
på denna typ av certifikat. Företag och organisationer efterfrågar systemet för att 
kunna sköta identifieringar för exempelvis inloggningar och signera dokument, och 
kräver inte den juridiska biten som kvalificerade certifikat medför. 
 
 
Hur utbrett är användandet av digitala signaturer? 
Användandet av digitala signaturer är idag inte alls utbrett, utan det man använder 
certifikaten och korten till är för att autentisera sig, tala om vem man är. Det är det 
stora användningsområdet, och då mestadels inom organisationer. Exempelvis inom 
Riskskatteverket, som är vår största enskilda kund, med ca 15.000 anställda och alla 
har ett elektroniskt ID-kort. Det de i första hand använder kortet till är för att logga på 
sina system. System för att exempelvis signera dokument kommer fört i steg två eller 
tre. Våra största kunder finns inom vården, Landstingen, har nog kommit längst. 
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Exempelvis Region Skåne har köpt en hel del kort och använder korten för signering 
av elektroniska fakturor. Att använda kortet för digitala signaturer är inte speciellt 
vanligt, det användas främst för autentisering.  
 
 
När tror du digitala signaturer slår igenom hos allmänheten? 
Det finns redan idag, du kan gå in på Posten och beställa ett kort. Vi jobbar för att 
användare ska kunna använda sitt kort för att kunna utnyttja de tjänster som finns på 
Internetbankerna. Idag har vi avtal med nästa alla av de stora bankerna. De köper våra 
kort, men korten är avsedda för företagskunder, inte privata kunder, som skickar 
betalningar över Internet. För privatpersoner finns det inte så många tjänster ännu. Det 
kommer mer och mer, som den så kallade 24-timarsmyndigheten, exempelvis RFV 
har ett projekt för föräldrar som är hemma för vård av barn. Dessa ska då kunna 
anmäla detta via Internet. För detta krävs ett certifikat. Det är lite grann som hönan 
och ägget, vem ska starta upp en tjänst när inte medborgarna har certifikat och vice 
versa. Någon måste betala certifikaten.  
 
 
Du tror att det kommer? 
Absolut. 
 
 
Hur vet en användare att det just är ”den” Sven Svenssons certifikat som 
användaren har kontrollerat? 
Om e-post används för kommunikation signeras detta, och då ser mottagaren att det är 
signerat. För att verifiera certifikatet, att se att det är ett giltigt certifikat och se vilken 
som är utgivare, personnummer och namn på den som skickat det krävs rotcertifikat. 
De är med hjälp av det och den publika nyckeln som man gör en verifiering. Om man 
inte har det kan man surfa in på Posten och ladda ner det till e-posthanteraren eller 
browsern. Då kan man se om det är giltigt. 
 
 
Hur upplever du att säkerheten fungerar för att lagra den privata nyckeln mjukt 
respektive hårt? 
Det är en jätteskillnad. Vid användande av ett smart kort lämnar aldrig nyckeln kortet. 
Nyckeln hos ett mjukt certifikat ligger på hårddisken och är helt öppen. Det finns dock 
programvara för att skydda certifikaten. Då kan certifikatet inte användas utan PIN-
kod. Man bör alltid sätta nivån på säkerheten i linje med vilken nivå som krävs för den 
aktuella tjänsten. Ska man vara inne i exempelvis en sjukvårdsjournal är det kort som 
gäller, ska man exempelvis signera en reseräkning behövs inte samma säkerhet. Man 
måste sätta nivån efter de tjänster som ska utföras.  
 
 
Vid användande av s.k. mjuka certifikat kan den privata nyckeln kopieras av 
någon som hackat sig in i systemet. Problemet är att denna stöld eventuellt inte 
upptäcks i tid. Finns det någon form av retroaktiv revokering av detta certifikat? 
Nej. Ett certifikat revokeras så fort anmälan sker, och är spärrat från den tidpunkten. 
Det går inte att spärra vid en tidpunkt bakåt i tiden. CRL’en uppdateras en gång i 
timmen och i listan uppges också när nästa uppdatering kommer ske. 
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Hur säkra anser ni smarta kort är mot attacker utifrån? Kan ett oönskat 
program (virus) utföra en signering utan att användaren upptäcker detta? 
Jag tror inte någon har lyckats lyfta ut nyckeln ur kortet. Om ett virus kan signera ett 
dokument vet inte jag. Det skulle krävas att kortet sitter i och att PIN-koden är känd.  
 
 
Hur utförs identifieringskontrollen vid utdelande av certifikat hos Posten och 
andra, och hur anser ni att det bör utföras? 
En kedja är inte starkare än sin svagaste länk, och det är hela tiden det som sätter 
nivån på ”trusten” på certifikatet. Ett VeriSign-certifikat skickas till den adress som 
beställningen kom ifrån. Det blir inte säkrare än så och det ska man veta när man en 
gång ska lita på certifikatet. Ska du lita på ett certifikat ska man gå och titta på den 
policy som utgivaren har där rutinerna beskrivs för utgivandet av certifikat. I vissa fall 
kan man vara nöjd med detta sätt, men en bank kommer inte att godta detta certifikat. 
För att få ett kort krävs det att man visar upp sig, och detta måste göras två gånger, en 
gång vid ansökningen där ansökningshandling, personbevis och ID krävs, och sedan 
en gång vid utlämnandet. Vid tillverkningen kontrolleras uppgifterna som lämnats in 
vid SPAR-registret. Uppgift om att kortet kan hämtas ut skickas till den ansökandes 
folkbokföringsadress. Mycket noggrannare kan man inte vara. Därför kan Posten 
garantera kopplingen mellan kort och individ. Vid utdelande av så kallade mjuka 
certifikat krävs även där att Posten identifierar individen, men här räcker det att 
identifiera sig en gång. Detta gäller när Posten är utgivare. Sedan kan Posten tillverka 
certifikat åt andra organisationer som själva vill vara utgivare. Då bestämmer de själva 
vilka rutiner som ska gälla. Jag anser att nivån bör ligga vid den nivå som Posten har.  
 
 
Om smarta kort blir vanligt framöver, tror ni att samma kort kan komma att 
användas i flera tillämpningar som tillhandahålls av olika organisationer, ex 
sjukvård, banker och myndigheter? 
Grundtanken med dessa kort är att de ska fungera överallt. Posten spelar rollen som 
den betrodde tredje parten. Om du till exempel ska använda kortet mot någon som ska 
lita på dig, någon som levererar en tjänst så är Posten den tredje parten som båda ska 
lita på. Leverantören av tjänsten kan verifiera ditt certifikat mot Posten. Man kallar 
Postens roll som en TTP, Trusted Third Part och vi är en neutral part som alla ska 
kunna lita på. Det man gör med kortet är att man talar om vem man är, vad man sedan 
har för rättigheter och vad man får göra finns lagrat i deras bakomliggande system. 
Med ett kort kan man identifiera sig överallt, därför ska det räcka med ett kort. 
 
Nu är vi inte riktigt där, vi har olika kort i plånboken. I alla de fallen så handlar det 
först och främst om att tala om vem man är. De flesta tycker det är viktigt att ha sin 
logotyp på kortet, därför har man en massa kort i plånboken. Det skulle räcka med ett 
kort som hos alla talade om vem du är, hos bensinbolag etc. Det går åt det hållet, men 
när vi kommer dit…? Det är i alla fall möjligt med den här tekniken. 
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Bilaga 3 Intervjufrågor – Andreas Halvarsson, SignOn AB 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vad arbetar du med, och vilka erfarenheter har du inom PKI? 
 

2. Hur väl positionerat är SignOn som applikationsleverantör för PKI-produkter? 
 

3. Hur utbrett är användandet av digitala signaturer? 
 

4. När tror du digitala signaturer slår igenom hos allmänheten? 
 
 
Huvudfrågor: 
 

5. Hur vet en användare att det just är ”den” Sven Svenssons certifikat som 
användaren har kontrollerat? 

 
6. Hur upplever du att säkerheten fungerar för att lagra den privata nyckeln 

mjukt respektive hårt? 
 

7. Vid användande av s.k. mjuka certifikat kan den privata nyckeln kopieras av 
någon som hackat sig in i systemet. Problemet är att denna stöld eventuellt 
inte upptäcks i tid. Finns det någon form av retroaktiv revokering av detta 
certifikat?  

 
8. Hur säkra anser ni smarta kort är mot attacker utifrån? Kan ett oönskat 

program (virus) utföra en signering utan att användaren upptäcker detta? 
 

9. Hur utförs identifieringskontrollen vid utdelande av certifikat hos olika CA, 
och hur anser ni att det bör utföras? 

 
10. Hur lång tid tar det i praktiken ta innan en CA noterar ett borttappat eller 

stulet smart kort och återkallar certifikatet, och vem är ansvarig för de 
handlingar som utförs under tiden mellan förlorandet av kortet och tidpunkten 
för anmälningen? 

 
11. Om smarta kort blir vanligt framöver, tror ni att samma kort kan komma att 

användas i flera tillämpningar som tillhandahålls av olika organisationer, ex 
sjukvård, banker och myndigheter? 

 
 
Avslutande frågor: 
 

12. Övriga kommentarer? 
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Bilaga 4 Intervjusvar – Andreas Halvarsson, SignOn AB 
 
Vad arbetar du med, och vilka erfarenheter har du inom PKI? 
Jag har jobbat med detta sedan januari 1997 och har jobbat först och främst med att 
möta upp kunders behov. SignOn har två delar, dels blanketter och dokument samt 
digitala signaturer. På SignOn är jag vice VD och ansvarar bland annat för 
affärsutvecklingen inom detta område, men också PR-kommunikation. Jag arbetar 
väldigt mycket med externa kontakter, föreläsningar, undervisning.  
 
 
Hur väl positionerat är SignOn som applikationsleverantör för PKI-produkter? 
Inom området med elektroniska signaturer är vi ganska unika, vi är ensamma med den 
metoden vi gör där vi tar ett grepp om hela infrastrukturen. Där är vi väldigt väl 
positionerade. Marknaden har dock inte tagit den där riktiga farten ännu, utan det 
handlar om enstaka installationer, pilotprojekt, tester och utvärderingar. Vi står väldigt 
bra till i startfältet. Standarden, tekniken och juridiken är gemensam för hela Europa 
och USA, vilket gör att vi har väldigt små anpassningar att göra för varje land vilket 
gör att vi är väldigt väl positionerade på en ganska stor del av marknaden i världen. 
Det är annars ett aber för många teknikbolag att man har en produkt som endast passar 
ett eller några länder.  
 
 
Hur utbrett är användandet av digitala signaturer? 
Digitala signaturer är tekniken. Sen har vi elektroniska signaturer som man kan dela in 
i två delar. Ett – elektroniska signaturer som används vid kommunikation med 
banken, som är extremt väl utbyggd då nästan alla sitter med en dosa eller skraplott. 
Två – bygger på EU’s direktiv är kopplat till smarta kort och användningen av smarta 
aktiva kort, dvs ett chip som sitter på ett ID-kort för att identifiera sig var man än är på 
Internet. Den användningen är i väldigt blygsam omfattning. Idag handlar det mest om 
identifiering, det gemensamma systemet har inte kommit igång ännu, även om allt 
pekar på att det går åt det hållet. 
 
 
När tror du digitala signaturer slår igenom hos allmänheten? 
Användandet i en större utsträckning tror jag tar mellan tre och fem år. Det kan gå 
snabbare beroende på om fler länder tar initiativ till att ge ut nationella ID-kort. 
Nordea gick ut och sa för bara några veckor sedan att de skulle ge ut ID-kort med chip 
på. Man får då en utrullning. Man byter ut körkort mot det här för de som förnyar sina 
körkort osv. Bankerna kanske går ihop till något som heter Bankernas ID-tjänst vilket 
gör att alla banker får ett gemensamt identifieringssystem och då kommer det gå 
snabbare.  
 
Att kunna använda detta med konkreta nyttor tar nog mellan tre till fem år. Tjänster 
måste byggas upp, marknaden måste mogna och kommuner måste inse att det är däråt 
de ska gå, och det inser de men det går ganska sakta. Sjukvården ligger längre fram, 
Stockholms stad håller på att bygga upp ett system. 
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Hur vet en användare att det just är ”den” Sven Svenssons certifikat som 
användaren har kontrollerat? 
Du vet vem du kommunicerar med, Sven Svensson, men du vet inte vilken Sven 
Svensson. Är det så kritiskt så finns det personnummer. Det finns också möjligheten 
att företagets namn står på certifikatet, då vet du ännu lite mer vem det är. Sen kan det 
finnas fler Sven Svensson på företaget i fråga, och då kan det bli lite krångligare. Å 
andra sidan vet du inte mer om vem det är när du får ett brev från Sven Svensson i 
postlådan. Det kanske är en annan Sven Svensson än den du tror. 
 
Ett bra system gör att inte du ska behöva verifiera signaturen, dokumentet ska helt 
enkelt inte komma fram till dig om det inte är gjort på ett korrekt sätt. Rent tekniskt 
görs det en kontroll av signaturen när dokumentet landar hos dig, sen är det ditt 
allmänna intryck och förtroende för det här dokumentet, precis som när du får hem ett 
dokument i brevlådan – Vad är det här? Det kanske är en faktura som ett okänt företag 
skickat, och om du är så dum så du betalar denna så… eller att det kommer hem 
någon till dig och ber dig skriva under ett mystiskt kontrakt men du skriver under 
ändå. Det är likadant på Internet, på exempelvis Hotmail kan man få erbjudande om 
doktorshattar och allt möjligt, du får ställa dig frågan ”hur seriöst är det här?” Även 
om något är signerat måste man ställa sig den frågan. Ansvaret ligger hos dig. 
 
I Sverige har vi personnummer som gör att man är knuten till det man gör som 
privatperson. Myndigheter kommer ha så kallade organisationscertifikat, då kommer 
det stå att det här är exempelvis från Patent- och registreringsverket och då får man tro 
på det.   
 
 
Hur upplever du att säkerheten fungerar för att lagra den privata nyckeln mjukt 
respektive hårt? 
Det är som lite olika grader i helvetet!! Det man kan konstatera är att om man har ett 
ID i form av ett certifikat, som ens privata nyckel, om man har den nyckeln förvarad i 
en hårddisk då har man den inte med sig när man går därifrån. Den absolut säkraste 
formen är ett vanligt ID-kort med färgfoto på där du känner att det här är jag rädd om, 
det här lämnar inte du, och då får man överlag en mycket högre säkerhet. Snäppet 
under det är ett ID-kort utan foto på med kanske bara ditt namn och ett chip på, men 
redan där visar det sig att folk brukar lägga det på skrivbordet eller i lådan innan de 
går hem, det är inte särskilt bra. Nästa steg nedåt är ett certifikat som sitter på 
hårddisken, och här kan man konstatera att när du gått hem kan någon annan gå in och 
försöka slå PIN-koden, vilket i och för sig inte går mer än tre gånger, men ditt ID 
sitter ändå i datorn. Detta är ett mjukt certifikat. Sedan finns det ett spann av mjuka 
certifikat som är mer eller mindre bra. Ett vanligt ID-kort med chip på är det absolut 
säkraste. 
 
 
Vid användande av s.k. mjuka certifikat kan den privata nyckeln kopieras av 
någon som hackat sig in i systemet. Problemet är att denna stöld eventuellt inte 
upptäcks i tid. Finns det någon form av retroaktiv revokering av detta certifikat? 
Nej, en revokering inträder inte förrän man har gjort den. Man kan inte komma och 
säga att jag blev av med den för 14 dagar sedan. Men, en elektronisk signatur med ett 
mjukt certifikat är väldigt svårt att binda till någon, dvs. att om någon missbrukar din 
identitet så är det värsta som kan hända att du blir av med dina pengar på lönekontot, 
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men å andra sidan täcker banken upp detta. Det går aldrig att med ett mjukt certifikat 
gå omkring och köpa bilar på stan, köpa fastigheter eller skriva på avtal. Det man kan 
göra är att till exempel logga in på din Internetbank och överföra pengar. Vill man 
vara riktigt säker bör man gå över till de här korten. Som enskild konsument eller 
företagare så är det ingen fara alls att övergå till ett mjukt certifikat, det finns regler 
som hindrar att man själv ska sättas som ansvarig för det. 
 
 
Hur säkra anser ni smarta kort är mot attacker utifrån? Kan ett oönskat 
program (virus) utföra en signering utan att användaren upptäcker detta? 
Nej. Det finns teoretiska tankar om att du har ditt kort i din kortläsare och slår din 
PIN-kod, samtidigt som någon läser av tangentbordet och PIN-koden. Din privata 
självdeklaration är inte av sådant intresse för de allra flesta. Det vill säga den 
brottslighet som sker mot den stora massan i den elektroniska världen är extremt liten. 
Det klassiska handlar om att hacka sig in i ekonomisystemet mellan ”Elektrolux” och 
banken och där sno pengar. Det är väldigt sällan som en privatperson blir av med en 
massa saker, och det visar sig i de flesta fall att när någon blir av med pengar på sitt 
Visa-konto beror det på att de själva lånat ut sitt Visa-kortnummer till en porrfirma i 
USA, eller att man själv har tagit ut pengar och sedan säger att man blivit av med 
kortet. Tyvärr. Ofta visar det sig att den som ”tappat” sitt kort för övrigt har 
ekonomiska problem. Som av en händelse brukar den med dålig ekonomi även tappa 
sitt Visa-kort och bli bestulen på pengar. Om man drar paralleller till 
informationssamhället med ID-kort m.m. så tror jag detta kommer att fortsätta även 
där. Man kan se vilken försummelsegrad som finns. Har man sitt elektroniska ID-kort 
och skriver PIN-koden på baksidan så tillhör man nog inte den generation som 
kommer att bygga vidare på Sverige. Det är mindre bra. Men att gå in i ett kort och få 
ut den privata nyckeln ur chipet, nej. Att knäcka dessa hash-summor så krävs det en 
massa gemensam datakraft, och det finns mycket datakraft i världen, men det är ingen 
som har lyckats med detta sedan i början på 70-talet. Man utökar bara nyckellängden 
på chipet hela tiden.  
 
Det här är en teknik som man tror så pass mycket på så man till och med har valt att 
lagstifta om den, i Europa, i USA, i Asien. Det är inte många tekniklösningar som 
man för in i lagstiftningen. Det är positivt. 
 
 
Hur utförs identifieringskontrollen vid utdelande av certifikat hos olika CA, och 
hur anser ni att det bör utföras? 
Idag kan man i princip få ett certifikat på en diskett med en tidning. Där börjar det. Så 
illa är det. Men å andra sidan kan du få en Hotmail-adress på samma sätt idag och 
kanske lura någon, skriva goran.persson@hotmail.com och säga ”jag är statsministern 
Göran Persson”. Är du så dum så du tror på det så får du väl tro på det då. Likadant är 
det inom certifikatmarknaden. Man måste även här lägga in lite ”common sense”, och 
tänka – ”Vad är det jag går med på och vad är det jag inte går med på?”. Om man ska 
få ut ett elektroniskt ID-kort genom Posten eller Telia måste man 1. Identifiera dig 
med ett kort i luckan och säga att du vill ha ett eID-kort, det görs en kontroll av dig i 
register och hela den biten, processen att ta fram det här eID-kortet involverar många 
man som är helt oberoende av varandra, de gör väldigt stora kontroller. När man sen 
hämtar ut ID-kortet är det samma process. Där är man tämligen säker på att du är du. 
Allt mellan dessa sätt finns. Att utge ID-kort på företag idag som enbart gäller där 
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kanske man får gå förbi ekonomiavdelningen och säga ”hej, jag är nyanställd och 
behöver ett ID-kort”, din chef kanske har ett papper på det. Det finns alltså ett bra 
spann där emellan. Sen är det upp till mottagaren att avgöra kvalitén, exempelvis 
Stockholm Stad som utger byggnadslov kräver certifikat utgivna av Postens eller 
Telias ID-kort, medan om du vill söka en skola i Stockholm Stad så räcker det med att 
ange den kod som du fått hem i ett kuvert. Det är ingen stor skada om något gått fel. 
Olika säkerhetsnivåer för olika saker.  
 
 
Det är svårare för en privatperson som inte är insatt i ämnet att avgöra vilken 
säkerhetsnivå ett certifikat har. Exempelvis VeriSign som en privatperson 
kanske har högt förtroende för. 
Ja, det är sant. Jag tror privatpersoner i större utsträckning kommer att kunna 
kommunicera med myndigheter och företag om man har förtroende för företaget. Sen 
kommer man inte att veta vilken lösning de har. Men det kommer vara så att ”jag litar 
på ICA, så jag skriver under det här” eller ”jag litar på riksskatteverket”. Det är inte så 
att du får hem en påse med deklarationsblanketter och du undrar ”är det här verkligen 
från riksskatteverket eller är det från mina kompisar som har jobbat i fyra månader 
med att ta fram falska blanketter och stoppat i en likadan påse”. Kommunikation 
mellan privatpersoner med en elektronisk signatur, där tror jag att det kommer ta lite 
längre tid. Om du till exempel går in på NK och lämnar ditt kontokortnummer vid ett 
köp kan du vara hyggligt säker på att inte tröjan är stulen och att de inte drar mer 
pengar än de ska. Om du sedan går in på en loppmarknad och köper en tröja med 
kontokortsnummer ska du inte bli förvånad om polisen knackar på och säger att du 
köpt en stulen tröja och att ditt konto är tömt. Det är likadant på Internet. Du får se dig 
för vem du gör affärer med.  
 
 
Om smarta kort blir vanligt framöver, tror ni att samma kort kan komma att 
användas i flera tillämpningar som tillhandahålls av olika organisationer, ex 
sjukvård, banker och myndigheter? 
De finns de som lever på ett litet moln och säger att man bara behöver ett kort för alla 
ändamål, för bensin och för krogen, ett nationellt medborgarkort. Det tror jag aldrig 
kommer att inträffa. Däremot kommer du säkert ha ett ID-kort som du har idag som 
körkort och som accepteras på de flesta ställen. Men, din arbetsgivare kommer att ge 
dig ett ID-kort, Statoil kommer att skicka ett kort, de kommer att ta bort 
magnetremsan och ha ett PKI-baserat kort. Det här ligger långt bort från tekniken, det 
handlar om varumärken. Statoils varumärke är kortet, American Express varumärke – 
det gröna kortet som man viftar med i baren, ICA kundkort, Åhléns. Möjligheten 
finns, men de kommer inte att gå ihop till ett superkort. Å andra sidan, om du är ute 
och tappar bort ditt ”superkort” har du problem innan du får ett nytt. Tappar du ditt 
ICA-kort har du alltid kvar ditt Visa-kort.  
 
 
Övriga kommentarer? 
Vissa kanske tycker detta med PKI går segt, men jag tycker det går lagom fort. Det är 
först sedan något år lagstiftningen är på plats, och det är först sedan Internet kom som 
det finns något behov av det här. Vem är det på andra sidan vid datakommunikation. I 
många fall behöver du inte veta det, i vissa vill du inte tala om det, exempelvis på 
chattsidor. I vissa fall då man vill göra konkreta affärer och ja vill säga att jag är jag 
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och sedan styrka det har det varit svårt. Internet har funnits kommersiellt sedan -94, -
95, -96 och har på sex år hunnit få till en konkret lagstiftning på plats i Sverige, 
Europa och USA, en plattform för detta och teknikstandards, det tycker jag är ganska 
snabbt, om man drar paralleller till andra tekniker. Men sitter man i detta tycker man 
det klart att det går för sakta. Men det kommer, även om de tar längre tid än vad man 
tror.  
 
Finländarna gick ut väldigt snabbt och lagstifta och gav ut nationella elektroniska ID-
kort. De missade bara en sak: När väl Svensson fick ut sitt ID-kort fanns inga 
funktioner att använda kortet till, vilket innebar att intresset inte var stort för att få ut 
ett kort, betala för det och inte kunna använda det till någonting. Det gjorde att man 
satte Finland på kartan, men sen har det inte hänt särskilt mycket. En nackdel som 
finns är att IT-branschen har kraschat i Sverige, Finland och Europa, vilket gör att det 
finns lite medel för utveckling, många bolag har svårt att få in kapital till bra idéer. 
Därför går delar av branschen på sparlåga. Både Ericsson och Nokia drog igång 
projekt på att använda mobilen som kortläsare, men dessa projekt stryps när bolagen 
går dåligt. Det är synd. Annars är det något jag tror på. Man måste ha med sig en 
kortläsare och alla bär idag med sig en mobiltelefon. 
 
Sen finns det andra tekniktrender som hjälper fram PKI-tekniken, om än bara i 
marginalen. Exempelvis ett inpasseringssystem på ett företag idag använder sig av ett 
magnetkort. Företagen försöker komma bort från detta och ersätta magnetkorten med 
elektroniska ID-kort. Väldigt många går åt det hållet. Det finns inga konkurrerande 
tekniker överhuvudtaget.  
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Bilaga 5 Svar– Simon Corell, Corell Consulting 
Simon Corell har som representant för Smarttrust AB svarat på en kritisk rapport. Den 
kritiska rapporten heter Ten risks of PKI: What you´re not being told about Public Key 
Infrastructure och är skriven av Ellison och Schneier (2000). De svar som Corell 
(2000) avgett finns i rapporten Ten risks of PKI: In favour of smart card-based PKI. 
Simon Corell arbetar idag på en egen konsultfirma vid namn Corell Consulting. 
 
Här kommer de svar som angetts av Corell att presenteras. De synpunkter som 
presenteras är de som är av intresse för denna undersökning. Första frågan erhölls via 
e-mail och informationen som erhölls används av honom när han presenteras vid 
seminarier etc. Andra och tredje frågornas svar är hämtade ur Corell (2000) och 
kommer att citeras utan översättning, liksom första frågan, varför de är på engelska. 
Detta för att ingen tolkning av svaren, avsiktligt eller oavsiktligt, ska göras i detta 
läge. I övrigt hänvisas läsaren till Corell (2000). De två sistnämnda frågorna och 
svaren har erhållits via e-mail-korrespondens.  
 
 
Vad jobbar du med och vad har du för erfarenheter av PKI? 
Mr. Simon Corell, 56, is based in Stockholm.  Until Dec 31 2001 he was Industry 
Relation Manager and Senior Consultant of Sonera SmartTrust Ltd.  Mr. Corell joined 
iD2 Technologies in 1997 as Product Manger and later on as the PKI Evangelist.  
 
Mr. Corell has been working with security services based on asymmetric schemes 
since 1985. His legal background helped him to see the benefit of combining PKI with 
smart card and SIM chip technologies.  
 
Mr Corell began his career as a legal officer with the Swedish government. After 13 
years, he went to Skandinaviska Enskilda Banken, where he was responsible for IT 
security. He introduced the first electronic ID card in 1988. During this period, Mr 
Corell took part in the international standardization via S.W.I.F.T., EDIFACT, ISO, 
and TeleTrusT. He was the Chairman of TeleTrusT Sweden 1992-98 and received the 
1997 IT Security Reward, founded by Swedish Employers' Confederation, for his 
work in promoting the use of public key systems for strong authentication and digital 
signatures.  
 
Mr Corell holds a Master of Law (LL.M) from the University of Uppsala  
 
Mr. Corell is a frequent speaker in legal and security aspects on electronic signatures, 
PKI and smart card technologies. 
 
 
En användare vet inte vilken N.N. som ett visst certifikat tillhör. 
In countries like Sweden a unique identifier, like a personal number, can be used to 
establish an individual. This is efficient but in some cases cumbersome to privacy. We 
can foresee a number of alternatives where less sensitive information is used instead. 
But a CA can, as a part of the policy, still keep this information linked to the unique 
identification information in their own production files.  
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The bottom line is always a question of whether you want to be recognized. If not, 
PKI does not change anything. Again it is the CA policy and the reputation of the CA 
organization that counts, other from that it is merely a question of setting up a suitable 
directory structure. 
 
 
Det finns CA som delar ut certifikat till användare som enbart ”identifierar” sig 
genom att ange en existerande e-mailadress. Vem som helst kan med andra ord 
skaffa sig ett certifikat genom dem i vilket namn som helst. 
The S10 standard is built around the assumption that standardized manual routines for 
visual ID cards are already in place. This means visual control both when the 
application is completed and when the card is handed over to the cardholder, control 
of photo and of data in official personal files. In Finland, the national electronic ID 
card is issued after identification of cardholders by the police much like passport 
procedures. 
 
It should be highlighted that in all these cases the key pairs are already downloaded in 
the chip during the pre-personalization process, thus long before the certification of 
the public key takes place in the certificate management system. The personalization 
of the cards could be done face to the applicant or via centralized industrial production 
processes. In case of the latter – the delivery of the electronic ID card must be subject 
to manual controls as said above. 
 
  
Hur utförs identifieringskontrollen vid utdelande av certifikat hos olika CA, och 
hur anser ni att det bör utföras? 
Identitetskontrollen är en del av utfärdarens policy. Det går därför inte att svara på 
frågan utan att veta vilken policy som eftersträvas. Jämför ytterligheterna mellan en 
bank som bara ansvarar för sin egen säkerhet med ett eID-kort a la Posten som skall 
kunna accepteras av ”tredje man” eller relaying party som det så vackert heter, så ser 
du skillnaden. Att just Posten torde ha den vassaste tjänsten i produktion i hela världen 
– mig veterligen – beror just på att de har utbildat personal sedan 1955 (tusentals 
människor på hundratals kontor) på vilket sätt detta ska ske (t ex att det skall vara 22 
mm mellan ögon och hakspets!) ger dem en ledande position som inget teknikföretag 
kan köra om – that’s the way it is! 
 
 
Hur säkra anser ni smarta kort är mot attacker utifrån? Kan ett oönskat 
program (virus) utföra en signering utan att användaren upptäcker detta? 
Säkerhet i smarta kort har förbättrats – det är det enda man kan säga + att det är det 
bästa sättet vi har idag för att förpacka användningen av de privata nycklarna (då 
likställer jag gärna smart cards och SIM chips då de bygger på samma tekniska 
plattform). Visst, USB tokens kan vara bra men då börjar det bli mer pryttel än 
”säkerhetsfunktion”. Jag tror inte på någon absolut säkerhet men smart cards (även 
med de tidiga versionernas svagheter) har visats sig tillräckligt bra för dessa syften 
(under förutsättning att man gjort en bra implementation, det är ju precis som i vanliga 
PC-världen att du kan missa grovt men det är en annan historia – och evaluation 
rutiner och standardförfaranden begränsar i alla fall många risker, te x Common 
Criteria och nya TOEs just för secure signature creation device).  
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Naturligtvis är det möjligt att tänka sig hur ett elakt program försöker utnyttja en 
signeringsrutin – även om nyckel bara finns i ett chip. Det blir svårare än om 
signeringsrutinen ligger tillgänglig i programvaran (mjuka nycklar) men teoretiskt går 
det ju. Så länge du inte ”säkrat” hela miljön så hjälper det inte att lägga på biometriska 
alternativ till PIN heller. Något vi får leva med och därför kan inte heller en 
elektronisk signatur vara en sanning utan bara ett bevismedel – precis som den vanliga 
handskrivna signaturen. 
 


