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Elektronisk Identifiering vid 24 timmarsmyndighet  
–en fallstudie i Karlskrona Kommun  

Abstract  
 
The use of Internet and number of services increase more and more. Internet is an open media 
and to be able to use Internet in a greater extent even when you handle with sensitive 
information you need better security. 
 
The purpose with this report is from Karlskrona municipality security policy together with citizen 
opinions about security, analyse which security solution that is best at the planned 24- hour- 
government. This report examines which of the alternative citizen certificate that authorities are 
allowed to use. The goal is to be able to present a possible solution for electronic identification in 
the future 24- hour- government at Karlskrona municipality. 
 
To be able to realize this investigation we have used interview, questionnaire and literature 
studies. To enhance the understanding of the report, are there some backgrounds facts. The 
research were carried out with analyse of the possible citizen certificate and of the questionnaire 
that was carried out among the citizens.  
 
The result shows that soft certificate is best for the future 24- hour- government. The citizen 
certificate that answered our questions best is the one provided by Föreningssparbanken.   
 
Keyword: Certificate, PKI, Smart cards, Electronic signature, Electronic identification, 
Encryption, Digital signature, Security policy 
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Sammanfattning 
  
Användningen av Internet och antalet nya tjänster ökar mer och mer. Internet är ett öppet system 
och för att Internet i högre utsträckning skall kunna användas även vid hantering av känslig 
information krävs bättre säkerhet. 
 
Syftet med denna rapport är att utifrån Karlskrona kommuns säkerhetspolicy samt medborgarnas 
åsikter om säkerhet, undersöka vilken eller vilka säkerhetslösningar som lämpar sig bäst vid den 
planerade 24-timmarsmyndigheten. I denna rapport undersöks vilken eller vilka av de alternativa 
medborgarcertifikat som myndigheter får använda sig av. Målet är att komma fram till en möjlig 
lösning för elektronisk identifiering inom den framtida, 24-timmarsmyndigheten inom 
Karlskrona kommun. 
 
För att genomföra denna utredning har vi använt oss av intervjuer, enkäter och litteraturstudier. 
Rapporten innehåller även bakgrundsfakta för att få en ökad förståelsen av innehållet. 
Undersökningen genomfördes genom en analys av de möjliga medborgarcertifikat och en 
enkätundersökning av medborgare. 
 
Resultatet visar att mjukt certifikat är det som bäst lämpar sig i den framtida 24-
timmarsmyndigheten. Det medborgarcertifikat som bäst besvarade vår frågeställning är den som 
levereras av Föreningssparbanken. 
 
Nyckelord: Certifikat, PKI, Smarta kort, Elektroniska Signaturer, Elektronisk identifiering, 
Kryptering, Digital Signatur, Säkerhetspolicy. 
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1. Inledning 
 
Vi har valt att skriva om detta ämne för vårt intresse för säkerhetsområdet inom datavetenskapen. 
Vi hörde talas om möjligheten att utföra tjänster i kommunen 24 timmar om dygnet och tyckte 
det skulle vara ett intressant område att undersöka. Att vi valde säkerhet beror på att vi fick som 
förslag från Karlskrona kommun att utreda ämnet åt dem, men även för att det är en intressant 
och viktig del vi ville passa på och fördjupa oss ytterligare i.  
 
Idag finns endast möjligheten att utföra kommunala tjänster genom personlig kontakt på dagtid 
samt via vanlig post. För närvarande planeras det att göra dessa tjänster via Internet 24 timmar 
om dygnet, en sk 24-timmarsmyndighet. 24-timmarsmyndighet innebär att medborgare ska ges 
möjlighet att när som helst på dygnet kunna uträtta sina kommunala ärenden via Internet. Denna 
24-timmarsmyndighet är något som alla kommuner i Sverige kan införa vid intresse.  
 
För en kommun är det väldigt viktigt att skydda den informationen som berör medborgarna och 
måste därför hitta en lösning för elektronisk identifiering som klarar av att skydda den 
informationen. Från vår sida hoppas vi kunna få fördjupad kunskap inom området säkerhet och 
även bidra till disponiblare och öppnare kommun. Det känns meningsfullt att utreda och hitta 
den säkerhetslösning som passar både kommunen och medborgarna som ger något till alla 
berörda parter. För Karlskrona kommuns del kommer de få förslag på en lösning för elektronisk 
identifiering som grundar sig på både medborgarna och kommunens policy och därigenom få 
stöd inför planerandet av det nya systemet.  
 
1.1 Bakgrund  
 
Den snabba utvecklingen med Internet har lett till att vi idag kan använda datorn till allt fler 
områden än tidigare. Idag är det väldigt aktuellt med att identifiera sig och signera dokument via 
Internet. Det har tidigare varit den handskrivna signaturen som är det som identifierar att man är 
den man uppger sig att vara.  

 
Den nya tekniken har bidragit till förändringar i strukturen för både myndigheter, företag och 
privatpersoner. Det finns idag möjlighet att lösa något på mer än ett sätt. Det finns en 
valmöjlighet där varje individ ska kunna anpassa situationen efter egna behov och önskemål. 
Tillgängligheten och användning av information ökar både på arbetsplats och i hemmet.  

 
Utvecklingen leder inte bara till möjligheter utan även till att säkerheten sätts på prov och det är 
mycket runt omkring som också måste anpassas efter det nya. 
 
När Europeiska Unionen den 30 november 1999 antog ett direktiv om elektroniska signaturer 
förändrades förutsättningarna för att hantera information. Detta direktiv (1999/93/EG) gjorde 
det möjligt för många att effektivisera processer som tidigare varit pappersbaserat. Den 1 januari 
2001 togs ”Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer” i kraft [HAL00]. Att kunna 
signera via elektronisk kommunikation innebär att pappershanteringen kan minimeras.  
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1.2 Disposition 
 
Markerat ord med asterisk (*) finns förklarat i ordlistan, som ligger i slutet av arbetet. 
 
Kapitel 1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till problemområdet och vårt syfte och mål med arbetet.  
 
Kapitel 2  Metod 
Här behandlas vilka tillvägagångssätt som vi använt oss av för att samla in information och 
material. 
 
Kapitel 3 Litteraturgenomgång 
Fakta kring de begrepp som behandlas i rapporten redogörs här för att underlätta förståelsen.  
 
Kapitel 4 Bakgrund Karlskrona Kommun 
Karlskrona kommun, där vi gör vår fallstudie, beskrivs i detta kapitel.  
 
Kapitel 5 Avhandling 
Avhandling omfattar den väsentliga fakta om de alternativa CA-utfärdarna som är aktuella i vårt 
arbete. Vidare tar vi upp Karlskrona kommun säkerhetspolicy, sammanställning av enkäterna, 
analys av enkätundersökning och medborgarcertifikat.  
 
Kapitel 6 Resultat 
Här redovisas resultatet av vårt arbete. 
 
Kapitel 7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel summerar vi tankar kring vårt arbete samt ger förslag på fortsatta 
studier.  
 
1.3 Syfte 
 

• Att utifrån Karlskrona kommuns säkerhetspolicy samt medborgarnas åsikter om säkerhet, 
undersöka vilken eller vilka säkerhetslösningar som lämpar sig bäst för identifiering*, 
inloggning samt skydd av information vid den planerade 24-timmarsmyndigheten.  

• Att ge medborgarna en chans att vara med och påverka utformningen av denna tjänst 
samt underlätta för kommunen att genomföra detta system.  

 
1.4 Mål 
 

• Målet är en rapport med förslag på en eller flera säkerhetslösningar som Karlskrona 
kommun kan använda sig av i sin planerade 24-timmarsmyndighet. 
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1.5 Målgrupp 
 

Denna rapport riktar sig främst åt Karlskrona kommun IT-avdelning i deras arbete med 24-
timmarsmyndigheten. Den riktar sig till andra organisationer med liknande framtida åtgärder samt 
till privatpersoner som har baskunskaper i ämnet informationssäkerhet med intresse för ämnet 
säkerhet. 
 
1.6 Problembeskrivning 
 
Problemet för Karlskrona kommun är på vilket sätt användarna ska kunna identifiera sig när de 
ska utföra ett ärende via Internet. Vilken eller vilka säkerhetslösningar ska användas så att både 
medborgare och kommunen blir tillfredsställda. 
 
1.7 Frågeställning: 

 
- Vilken säkerhetspolicy har Karlskrona kommun när det gäller 24-timmarsmyndighet? 
- Vilka åsikter har medborgarna om att utföra kommunala tjänster via Internet? 
- Vilka av de alternativa lösningar uppfyller de krav som medborgarna och kommunen 

ställer vid 24-timmarsmyndighet?  
 
1.8 Avgränsning 
 
Vi har i vårt arbete valt att fokusera på en av de möjliga processer som finns i Karlskrona 
kommun. Den process vi kommer att titta på är mellan Barn och Ungdomsförvaltningen och de 
medborgare som använder sig utav deras tjänster. Vi kommer att inrikta oss på lösningar som har 
att göra med identifiering*, inloggning samt skydd av information via Internet. Statskontoret har 
satt upp ramar för vilka säkerhetslösningar som offentliga förvaltningar tillåts använda. Det är de 
vi kommer att utgå ifrån i vår utredning. Vi kommer inte att fördjupa oss i tekniska, ekonomiska 
och juridiska aspekter.  
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2. Metod 
 
I metodkapitlet behandlas vilka tillvägagångssätt som vi ansåg lämpliga att använda för att samla 
in information och material. 
 
2.1 Val av metod 
 
Första delen i uppsatsen består av en litteraturstudie för att klargöra begrepp och förhållanden 
som idag råder inom säkerhet. Vidare ska vi undersöka vad Karlskrona kommun har för 
säkerhetspolicy, medborgarnas åsikter, samt vilka möjliga lösningar som finns idag. För att 
genomföra denna uppsats kommer vi att använda oss av en fallstudie. Vi kommer att använda oss 
av enkät och intervju för att få en realisering av litteraturstudien och samtidigt undersöka 
framtida användares åsikter om själva projektet. 
 
2.2 Fallstudie 

 
Ett syfte med fallstudier är att ta en liten bit av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva 
verkligheten och säga att den representerar verkligheten. Den bygger på kvalitativ information 
som hämtas från intervjuer och dokument av olika slag [RE96].  
 
I vår undersökning har vi inte tittat på en process som den ser ut idag utan hur den kommer att 
förändras. Vi har undersökt de faktorer som påverkar denna förändring och utifrån dessa faktorer 
kommit fram till en lösning. Det vi har undersökt är kommunikationen mellan medborgare och 
kommun inom Barn och Ungdomsförvaltningen när en medborgare ska kunna utföra 
kommunala tjänster via Internet i framtiden. Anledningen till att vi valt Barn och 
Ungdomsförvaltningen är att det är barnfamiljer som använder sig mest av kommunala tjänster 
[AK].  
 
2.3 Intervju 
 
I kvalitativa fallstudier är intervju den huvudsakliga källan när det gäller att ta fram den kvalitativ 
data som behövs för att skapa en förståelse av de ämnen man studerar. Intervju har olika grad av 
struktur, från det att frågornas ordningsföljd är bestämda till en helt ostrukturerad intervju där 
inget är avgjort i förväg. Det vanligaste är delvis strukturerade intervjuer. [SBM94] 
 
För att få fram viktig bakgrundsinformation som krävs för att genomföra denna undersökning 
har vi haft en kvalitativ intervju med Anders Karlsson, IT strateg på Karlskrona kommun. Där 
har vi även fått fram viktig information gällande säkerhetspolicy som är av betydelse för vår 
undersökning. Vår intervju har haft en ostrukturerad form där vi i öppna och ostrukturerade 
frågor har diskuterat oss fram till viktig information och låtit den intervjuade påverka samtalets 
inriktning. Vi har även under hela arbetets gång haft kontakt via mail och telefon för korta frågor.  
 
2.4 Kvalitativ Enkät 
 
Kvalitativ enkät är ett annat sätt att ta fram kvalitativ data. Frågorna är öppna d v s att de ska 
besvaras utförligt till skillnad från en vanlig enkät med svarsalternativ. Undersökningspersoner 
ska kunna lägga till sina egna funderingar och åsikter om en viss företeelse. En viktig sak i hela 
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processen är urvalet av undersökningspersoner. Vidare ska syftet med undersökningen vara att 
öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och en mer fullständigt uppfattning om 
den företeelse vi studerar. Det betyder att urvalet inte kommer att ske slumpmässigt utan att den 
blir genomtänkt.  
 
I vår undersökning har vi använt oss av ovanstående metod. Övervägde intervjuer, men då det 
kan vara svårt att svara på våra frågor direkt utan att tänka över svaren, valde vi att använda oss 
av kvalitativa enkäter. Urvalet över dem som deltagit i vår enkätundersökning är plockade från 
Karlskrona kommuns sex olika distrikt, från olika inkomstklasser, om de har ett eller flera barn 
och olika civilstånd. Denna urvalsprocedur har vi valt för att nå ut till olika kategorier av 
medborgare. Urvalet är hämtat från Karlskrona kommuns Barn och Ungdomsförvaltnings 
databas enligt ovanstående kriterier. Antalet som har svarat på enkäten är 22 stycken. Frågorna till 
enkäten och antal deltagare i enkäten är framtagen genom diskussion med ansvariga inom 
Karlskrona kommun samt utifrån vår frågeställning och teori (Bilaga 1).  
 
Undersökningspersonerna fick till att börja med ett brev från Karlskrona kommun där de fick en 
kort introduktion till vad enkätundersökningen skulle handla om (Bilaga 2). De fick då möjlighet 
till att avstå undersökningen om de ville. Efter det kontaktade vi personerna via telefon för att ge 
dem valmöjlighet att svara på enkäterna via brev eller mail. Utifrån detta personliga samtal 
skickades enkäterna ut via mail samt post för skriftliga svar.  
 
Enkäterna skickades till 26 medborgare, utvalda enligt tidigare beskrivna kriterier. Vår målsättning 
var att antal svar blir minst 20 stycken. Av de 26 var det 14 som svarade.  
På grund av botfallet tog vi kontakt med Karlskrona kommun där vi fick lov att själva välja de 
som saknades i vår undersökning. Vi hade fortfarande samma kriterier vid val av de 8 stycken.  
 
 
2.5 Reliabilitet och validitet  
 
Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten. 
Den bestäms av hur mätningar utförs och hur noggranna vi är vid bearbetning av information. 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Kommer undersökningen 
att ge samma resultat om den upprepas? [SBM94]. 
 
Validitet avser att man verkligen mäter det som man avser att mäta. Validitet är beroende av vad 
vi mäter och om det framgår i frågeställningar [HoSo97]. Inre validitet handlar om i vilken mån 
ett resultat stämmer överens med verkligheten. Fångar resultatet verkligheten? Den måste 
bedömas via tolkning av forskarens erfarenheter istället för i termer av verkligheten [SBM94].  
 
Vår kvalitativa intervju har hög reliabilitet då den intervjuade är den högsta ansvarige för detta 
projekt. I enkätundersökningen är vår reliabilitet mindre hög då antalet undersökta är litet i 
förhållande till antalet framtida användare. I vårt fall var det viktigt att få fram åsikter och 
kommentarer samt få en mer personlig kontakt och därför prioriterades ett mindre antal 
intervjuade. Våra svarsresultat fångar verkligheten där viktiga åsikter och fakta har lyfts fram 
vilket ger en hög validitet.  
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3. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel tar vi upp den teoretiska bakgrundfakta som gör det lättare att förstå rapporten. I 
början av kapitlet beskrivs myndigheter som berörs i arbetet samt fakta om elektronisk 
identifiering* och kryptering. Vi fortsätter med vilka olika säkerhetsnivåer och säkerhetshot som 
finns och allmänt om säkerhetspolicy. 
 
3.1 Statskontoret 
 
Statskontoret är en myndighet under regeringen. Deras uppgift är att stödja regeringen i arbetet 
med att utvärdera, ompröva, styra, och effektivisera statligt finansierad verksamhet.  
Verksamheten styrs av regeringens behov och efterfrågan, men Statskontoret kan också själva ta 
initiativ som de bedömer kan bidra till de mål som regeringen ställt upp för deras verksamhet. 
Huvudsakliga produkter är rapporter, skrifter, vägledningar, remissyttranden och ramavtal 
[STK02]. 
Statskontoret bidrar till att vidareutveckla den svenska förvaltningspolitiken och till att den 
elektroniska infrastrukturen inom offentlig sektor blir öppen och säker. Statskontoret ger 
uppdragsgivarna beslutsunderlag genom att:  
 

• utföra utredningar,  
• genomföra utvärderingar,  
• spela en aktiv roll i arbetet med frågor som rör demokrati och förvaltning,  
• samordna utvecklingsprojekt på IT- och teleområdet,  
• tillhandahålla ramavtal för förvaltningens IT- och teleanvändning,  
• göra effektivitets- och kostnadsanalyser av statlig lokalanvändning,  
• lämna remissyttranden,  
• medverka som expert i kommittéer och arbetsgrupper, samt  
• uppmärksamma regeringen på behovet av effektivitetshöjande åtgärder.  

 
Statskontoret har flera olika verksamhetsgrenar. En viktig sådan är utredningar och utvärderingar 
där de ska [STK02] 

• ge nödvändigt underlag för regeringens styrning och omprövning av offentliga åtaganden, 
• redovisa effekterna av statliga åtgärder och reformer inom olika politikområden, 
• analysera statlig styrning och uppföljning av verksamheter i kommuner och landsting. 

 

3.1.1 Ramavtal 
 
På uppdrag av regeringen genomför Statskontoret bland annat upphandlingar av IT åt 
myndigheterna. De upphandlingarna resulterar i ett eller flera ramavtal. ”Ett ramavtal är en 
generell överenskommelse mellan Statskontoret och en leverantör” [STK00]. Myndigheter 
behöver inte göra egna upphandlingar utan kan göra anskaffningar genom ett avrop från 
ramavtalet. I ramavtalet regleras vilka produkter och/eller tjänster som ramavtalsleverantören ska 
kunna leverera samt vilka priser och övriga villkor som ska gälla för avrop. Ramavtalen kan 
användas av samtliga statliga myndigheter.  
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3.2 Elektronisk identifiering 
 
3.2.1 Public Key Infrastructure, PKI 
 
PKI är benämningen på den infrastruktur och de standarder och rutiner som krävs för att på ett 
säkert sätt hantera nycklar, t.ex. ett elektroniskt ID-kort (EID). EID är en standard för att 
hantera certifikat och privata nycklar lagrade i ett smart kort. För att det tekniskt skall fungera 
måste den IT utrustning som används i form av persondatorer, servar, operativsystem m.m. 
kompletteras med kortläsare och programvara som kan hantera EID [HAL00].  
För att vi skall kunna använda EID måste det dessutom ha getts ut efter en policy som vi känner 
till och kan lita på. Den som ger ut EID måste vidare tillhandahålla vissa tjänster. Den viktigaste 
är att kunna återkalla certifikat och spärra kortet om det skulle tappas eller komma i orätta händer 
[MIT01]. Vidare bör det finnas en katalog över alla utgivna certifikat så att alla som har behovet 
kan hitta eller kontrollera en EID innehavare. En digital signatur* är betydligt säkrare än en 
konventionell namnteckning. Men om den inte accepteras av en domstol som bevis eller 
argument för att man utfört och bundit sig till en viljeyttring är den inte särskilt användbar. I PKI 
ingår en rad olika funktioner som certifiering, verifiering* och revokering* [HAL00].  
 
3.2.2 EID– den elektroniska ID-handlingen 
 
Elektronisk Id-kort, EID, är tekniken för säker identifiering* där identifiering sker med ett så 
kallat smart kort och där det finns säkerhetsinformation lagrat på kortet. EID kallas även för 
aktivt kort [FRE00]. En väsentlig del av det tekniska konceptet som ligger bakom EID- kortet är 
det digitala certifikatet [REI00]. Tillsammans med privata och hemliga nycklar lagrar EID- kortet 
ett certifikat, vilken intygar att namnteckningen tillhör rätt person [FRE00]. Intyget är den 
egentliga elektroniska ID-handlingen.  
Certifikatet innehåller, i likhet med en fysisk ID-handling, en säkrad mängd information om en 
individ [REI00]. Det innehåller också kännetecken för att avgöra om den som innehar ID-
handlingen verkligen är den rättmätige innehavaren. Den centrala uppgiften för EID- certifikatet 
är att koppla en persons identitet och dennes elektroniska ID-kort. Certifikatet innehåller en 
publik nyckel som hör samman med EID- kortets privata nyckel på ett unikt sätt [REI00]. Med 
hjälp av den publika nyckeln kan man fastställa identitet och bekräfta trovärdighet vid signering. 
Smarta kort har funnits länge utan att lyckas som förväntat. Idag finns det en svensk standard SS 
614330-32, med vilken man hoppas att de kommer att användas mer [FRE00].  
 
3.2.3 Certifikat och Certification Authority -CA 
 
CA - Certification Authority - är den pålitliga operatören, myndigheten eller organisationen som 
utställer certifikat. En CA ska med hjälp av sin policy kunna visa att den gör ett seriöst arbete 
vilket i sin tur gör att man kan lita på dess signaturer*. En CA behövs för att enkelt kunna avgöra 
giltighet hos signaturer m.m. Om en nyckel som använts för att skapa en signatur är signerad av 
en CA och CA: n är pålitlig kan man lita på signaturen. Det behövs en pålitlig utfärdare av 
certifikat för säker webbkommunikation. Utfärdaren kan vara en t ex. en bank eller Posten, som 
idag ger ut visuella ID-kort till privatpersoner, men det kan också vara Polisen [REI00].  
Ett certifikat är ett, av CA signerat, dokument. Certifikatet lagras på EID- kortet och blir för 
innehavaren bekvämt att använda i olika typer av tillämpningar [MIT01]. Det gör det möjligt att 
göra en bekräftad identifiering - autentisering* - exempelvis av en avsändare av ett dokument 
över ett nätverk. Certifikatet är en elektronisk ID-handling [RSV01]. 
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[STKs01] 
 
 
Det finns olika standard för certifikat, normalt innehåller ett certifikat:  

• En publik nyckel  
• Certifikatutfärdare  
• CA: s digitala signatur*  
• Giltighetsdatum för certifikatet  
• Serienummer  
• Namn på certifikatinnehavaren [RSV01] 

 
Ett certifikat bör också göras tillgängligt on-line via en katalogtjänst som utfärdaren svarar för. 
Utfärdaren skall dessutom tillhandahålla aktuella uppgifter om spärrade certifikat. Det är viktigt 
för att skydda den som skulle råka förlora sitt elektroniska ID-kort [REI00]. 
För att identifiering* ska behålla trovärdighet måste alla dessa element fungera ihop oberoende av 
vilken mjuk- eller hårdvaruleverantör man valt. Genom att använda denna grundläggande 
uppbyggnad av identifiering garanteras följande: 

• Ingen kan läsa eller ändra information under överföring. 
• Endast de som har givits rättighet att ändra eller ta del av innehållet kan göra det. 
• Avsändarens ursprung är klart fastställd. 
• Innehållet skall kunna bli juridiskt bindande då avsändaren digitalt ”signerat” 

och godkänt innehållet. 
 

3.2.4 Hårda och mjuka certifikat 
 
Med hårda certifikat menas sådana som förvaras i någon form av hårdvara, t.ex. i ett aktivt kort 
eller annan utrustning som har samma funktion. Detta betraktas som den säkraste lösningen, 
nycklarna lämnar aldrig kortet och kan därför inte avslöjas för omgivningen. Ett säkert 
operativsystem i datorn ger motsvarande säkerhet [STA00]. Även i en bankdosa* ligger 
beräkningsnyckeln väl skyddad, men är inte unik, utan samma information finns hos banken. 
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Tekniken är det chip som innehåller en liten dator som är speciellt programmerad att utföra 
avancerade kryptografiska funktioner. Den innehåller även ett minne där privata nyckeln lagras 
och kan användas bara genom användarens personliga kod eller en annan typ av identifiering* 
[HAL00].  
 
Mjuka certifikat ligger lagrade på en dators hårddisk eller på en diskett, skyddade med kryptering. 
Då nycklarna skall användas, är de inte krypterade. När nycklarna inte är skyddade av hårdvara, 
här menas smart kort, så är de känsliga för attacker av virus, för intrång i datorer m.m. [HAL00]. 
Risken för intrång ökar när bredbandsuppkoppling blir allt vanligare, och privatpersoners datorer 
ständigt ligger anslutna till Internet utan de brandväggsfunktioner som är vanliga i 
myndigheternas tekniska miljöer [STA00]. Fördelen med mjukt certifikat är att ingen dyr 
extrautrustning behövs för att använda det.  
 
3.2.5 Digital Signatur 
 
En digital signatur* ska betraktas som en motsvarighet till en handskriven signatur på ett 
pappersdokument, fast med mer funktioner och större säkerhet. Syfte med signaturen är att 
mottagaren vet med säkerhet att avsändaren är den han utger sig vara och att information som 
sänds är äkta, att den inte har förändrats under sändning [FRE00]. 
Så här går det till att signera: 

• Avsändare beräknar kontroll summa, oftast med RSA* algoritmen med vilken man får en 
så kallad hachsumma* 

• Kontrollsumma krypteras med en privatnyckel och tillsammans med det dokumentet som 
kan vara både krypterat och okrypterat, beroende på om man vill ha den hemlig eller inte, 
bifogas original informationen som inte är krypterad. 

• Information om signatur publiceras/skickas. 
• Mottagare dekrypterar bilaga med kontrollsumman. 
• Mottagare beräknar en ny kontrollsumma. 
• Kontrollsummorna jämförs. 

 
Om de två summorna stämmer överens kan man vara säker på: 

• att det är rätt avsändare och  
• att information inte har förändrats [HAL00]. 

Som vi ser ovan, behöver signerad information inte nödvändigtvis krypteras.  
 
3.2.6 Kryptering  
 
Kryptering är inget nytt påfund. Redan de gamla romarna krypterade viktiga meddelanden. De 
använde den så kallade Ceasar- koden, vilket gick ut på att förskjuta alla bokstäver ett eller ett par 
steg, A skrevs C, B skrevs D och så vidare.  
Syfte med kryptering är att på ett väldefinierat och kontrollerat sätt kryptera (manipulera) 
information så att ingen obehörig kan ta del av den eller ändra den medan den sänds eller lagras. 
Hur går då modern kryptering till? Omformning från klartext till kryptotext och vice versa sker 
med hjälp av en algoritm* (en matematisk beräkningsformel). Algoritmen kan vara utformad som 
ett datorprogram, antingen inbyggd i en utrustning eller inbakad i ett annat datorprogram 
[HAL00]. 
Det finns två metoder: 

 11 



Elektronisk Identifiering vid 24 timmarsmyndighet  
–en fallstudie i Karlskrona Kommun  

Symmetrisk kryptering är den äldsta metoden av kryptering. Den innebär att avsändaren krypterar 
sitt meddelande med en nyckel. Mottagaren måste sedan ha tillgång till samma nyckel för att 
kunna dekryptera meddelandet [FRE00]. Metoden har fått kritik för att den går att knäcka. Ett 
annat problem är att mottagaren måste ha samma nyckel som avsändaren. Det gäller att den kan 
skickas på ett säkert sätt. Fördelarna med symmetrisk kryptering är att det går väldigt snabbt 
[HAL00]. 
Assymetrisk kryptering är den metod som kommer mer och mer. Den mest kända kallas RSA* 
(efter vetenskapsmännen Rivet, Shamir och Adelman). Den går ut på att varje användare har två 
nycklar, en offentlig och en privat. Om A ska skicka ett meddelande till B, så krypterar han det 
med B: s offentliga nyckel. Meddelandet kan bara dekrypteras av B med hjälp av hans privata 
nyckel Den enda nackdelen med asymmetrisk kryptering är att den är långsammare än 
symmetrisk kryptering[FRE00]. 
 
3.2.7 För- och nackdelar med olika PKI- tekniker 
 
Risker för intrång finns både med mjuka och hårda certifikat men förutsättningarna är något 
olika. Skillnaden ligger i att om man ska använda ett hårt certifikat, måste man ha tillgång till 
kortet och PIN- koden*, medan i mjukt certifikat krävs det endast tillgång till PIN- koden. I den 
mjuka nyckeln måste man också ha tillgång till användarens arbetsplats, som ju normalt bör stå 
skyddad hemma eller på en arbetsplats. I fallet med hårda certifikat krävs det endast att 
användaren blir av med sitt kort och sin PIN- kod så att den kan användas av inkräktare.  Å 
andra sidan skulle åtkomsten till arbetsplatsen och det mjuka certifikatet kunna ske via en 
bredbandsuppkoppling. Den största risken kan vara att mjuka nycklar och lösenord/PIN- koder 
avläses okrypterat av intrångsprogram eller virus, utan att användaren är medveten om att så har 
inträffat [RSV00].  
I bägge fallen beror säkerheten på hur säkert nycklarna förvaras. Alla identitetshandlingar som 
används över nät måste hanteras och lämnas lika omsorgsfullt som traditionella 
identitetshandlingar. Personlig hämtning av identitetshandling måste ske på banken eller posten 
[RSV00].  
Hårda nycklar har nackdelen att utrustning för användning av kort inklusive kortläsare och 
drivrutiner ännu inte är standardiserad utan kräver diverse ingrepp och ofta relativt stort 
användarstöd. Mjuka nycklar är lättare att distribuera, och innebär en väsentligt billigare lösning, 
dessutom är de betydligt enklare att driftsätta. De är emellertid mindre säkra än nycklar på aktiva 
kort. Som standard gäller SSL* och S/MIME* och de koncept och certifikat som tillhandahålls 
av standardwebbläsare, typ Netscape och MS Explorer. 
Bankdosor* har fördelen att ingen förändring över huvud taget behöver göras i användarens 
dator. Denna lösning är därmed fullständigt portabel och fungerar med vilken webbläsare som 
helst – var som helst.[RSV00].  
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3.3 Behörighetskontroll 
 
Detta kapitel handlar allmänt om behörighet. Den berör syfte med behörighet, vem som är 
behörig och sist beskrivs olika behörighetskontroller.  
 
3.3.1 Syfte med behörighetskontroll 
 
Behörighetskontrollsystem kan omfatta identifiering*, åtkomstkontroll och loggning. Syfte med 
behörighetskontroll är att 

- identifiera en användare, 
- verifiera, bevisa, autentisera* den uppgivna identitet, 
- styra en användares behörighet att utnyttja resurserna i systemet, 
- registrera användarens utnyttjande av system. 

Verksamhetens krav ska vara styrande i utformning av informationssäkerhetspolicy. Denna policy 
ska stå för grund vid reglering av behörighet och återkomst till verksamhets information[SIG07]. 
 
3.3.2 Vem är behörig 
 
Behörig är den som för att utföra sina arbetsuppgifter eller sina ärende behöver en viss 
information, hämta, lämna eller ändra. Den ska även ha kunskap om hur den informationen ska 
hanteras på en riktig sätt och är pålitlig ur säkerhetssynpunkt[SIG07].  
 
3.3.3 De tre delar av behörighetskontroll 
 
Identifiering och verifiering 
Identifiering* är det första steget i en behörighetskontroll. Idag finns det många olika sätt att ange 
sin identitet på. Enklast är att mata in sitt namn eller användarnamn tillsammans med en hemlig 
kod (Lösenord, PIN-kod*). Vidare finns det mer avancerade metoder som aktiva kort eller olika 
former av biometriska metoder. 
I system med höga säkerhetskrav måste den givna identiteten verifieras med s.k. autentisering*. 
Då används allt från lösenord till biometriska eller kryptologiska metoder. 
 
Åtkomstkontroll  
Det andra steget blir åtkomstkontroll. Åtkomstkontrolls uppgift är att systemet endast görs 
tillgängligt till behöriga användare. Det ska även styra deras rättigheter och befogenheter i 
systemet. Alla användare ska inte ha åtkomst till all verksamhetsinformation.  
 
Loggning 
Loggning är det tredje steget i processen. Den omfattar all information om de operationer som 
har gjorts i ett system. Den informationen samlas in och registreras för senare bearbetning med 
olika syfte. Säkerhetslogg registrerar förändringar i behörighetsinformation och i datasystemets 
konfiguration. Transaktionsloggar registrerar transaktioner i systemet vilket underlättar 
spårbarhet. Den gör det möjligt att entydigt härleda utförda operation till enskilda individer. 
Systemlogg registrerar systemadministrationsoperationer. Loggarna ska sparas under en tid som 
blanda annat styrs av författningar och verksamhetens krav[SIG07].  
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3.4 Säkerhetshot 
 
Precis som vid alla former av datasäkerhet är det den mänskliga faktorn som är den största 
orsaken till att information kommer i fel händer. Det finns många allvarliga säkerhetshot mot 
datorsystem och nätverk som kan leda till skador på systemet, systemtjänster eller information i 
systemet. Ett säkerhetsintrång är en handling som på något sätt har skadat informationssäkerhet i 
en organisation. Ett säkerhetshot är möjligheten till att en sådan attack ska kunna utföras. 
Exempel på hot kan vara tjänsteblockering, avlyssning, manipulation, förfalskning av identitet 
och förnekande.  
 
Angrepp på information eller programvara 
Att utan tillstånd förstöra eller ändra i data genom att utnyttja svagheter i säkerheten, i 
programvara eller data, som innehas av de lagliga användarna. Detta kallas för manipulation. 
Exempelvis kan det innebära att någon olovandes gör inköp över Internet i någon annans namn. 
Det här är ett säkerhetsintrång och kan vara oavsiktlig (t ex p.g.a. ett hårdvarufel) eller avsiktlig, 
där en utomstående avlyssnar datakommunikation och manipulerar information [DML02].  
 
Avlyssning och angrepp på kommunikation 
Avlyssning kan betyda identitetsavlyssning vilken innebär att en användaridentitet registreras när 
identiteten överförs i nätverket. En annan typ av avlyssning är dataavlyssning då en obehörig 
användare övervakar information som skickas mellan användare i nätverket. Det här är 
sekretessintrång. Ett exempel är när en utomstående, så kallade hacker, avlyssnar överföringen 
och registrerar information som skickas. Angrepp på kommunikation utförs av en ”cracker” och 
innebär t ex att ändra information eller destination för meddelanden mellan sändare och 
mottagare. Detta är naturligtvis ännu allvarligare om informationen är en form av transaktion. En 
annan typ av angrepp på kommunikation är tjänsteblockering och betyder att tjänster i ett system 
eller i ett nätverk inte kan utnyttjas av behöriga användare på grund av att datakommunikationen 
är blockerad eller avbruten.  
 
Stöld 
Stöld av information kan hjälpa den obehöriga att skapa en falsk identitet som t ex otillåten 
kopiering av lagrad information eller att skapa åtkomst till en användares hemliga nyckel. Falsk 
identitet sker när en utomstående använder en annan användaridentitet för att hämta information 
eller tillgång till system. Vid användning av sina personliga uppgifter och lösenord är det framför 
allt hotet att någon skall kunna komma över den information och använda den för olagliga 
handlingar. 
 
Förnekande av transaktion 
Förnekande av transaktion innebär att en användare förnekar att han eller hon har gjort något 
som t ex kan skada systemet eller kommunikationen, eller förnekande av att ett visst meddelande 
har skickats eller mottagits[DML02]. 
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3.5 Säkerhetsnivåer 
 
Nedan följer säkerhetsnivåerna som myndigheterna ska följa vid val av certifikat. Dessa 
säkerhetsnivåer är fastställda av Statskontoret. 
 
Hög säkerhetsnivå: 
• Certifikat som uppfyller följande krav: 
–  med nycklar på aktiva kort, där korten utformas enligt svensk standard SS 61 43 30. 
– med god kontroll av användares identitet vid utfärdande av certifikat, med personlig 
identifiering*. 
– med certifikatutfärdare som uppfyller krav som motsvarar de som ställs på utfärdare av 
kvalificerade certifikat. Dessa krav kommer att formuleras i en certifikatpolicy för statliga 
tillämpningar. 
–  olika nycklar används för autentisering* respektive signering. 
–  lösenord för nycklar skall krävas vid varje tillfälle en nyckel används. 
–  tillgång till certifikatutfärdares CA-certifikat och spärrlista [STK00:40]. 
 
Medelhög säkerhetsnivå 
• Certifikat som uppfyller följande krav: 
–  med nycklar lagrade på hårddisk eller diskett 
–  god systemlösning som håller nycklar skyddade i så stor utsträckning som möjligt  
– med god kontroll av användares identitet vid utfärdande av certifikat, med personlig 
identifiering 
– med certifikatutfärdare som uppfyller krav som motsvarar de som ställs på utfärdare av 
kvalificerade certifikat. Dessa krav kommer att formuleras i en certifikatpolicy för statliga 
tillämpningar. 
–  olika nycklar används för autentisering respektive signering 
–  lösenord för nycklar skall krävas vid varje tillfälle en nyckel används 
–  tillgång till certifikatutfärdares CA-certifikat och spärrlista.  
 
För en stor mängd tillämpningar för de svenska myndigheterna bör lämpligen en mjuk 
nyckellagring kunna accepteras om den skyddas med vissa föreskrifter som nyckelinnehavaren 
förbinder sig att följa (Exempel på de olika föreskrifterna kan vara tillräckligt god kryptering och 
PIN kod som skydd för nycklarna, inte lämna arbetsplatsen utan uppsikt då arbete som innefattar 
signering pågår m.m.). Som förstärkning av skyddet skulle funktionen för signering kunna ordnas 
så att signeringsnyckeln bara finns tillgänglig under själva signeringsfasen och därefter skrivs över 
i primärminnet, dvs. den ligger inte exponerad, okrypterad under hela arbetet med dokumentet. 
 
Certifikat som utfärdas med hjälp av tidigare gjord elektronisk identifiering*, t.ex. med 
engångslösenord, bör kunna accepteras i denna kategori, liksom elektronisk identifiering med 
engångslösenord via skrapning eller bankdosa [STK00:40]. 
 
Lägre säkerhetsnivå 
Flera lösningar kan förekomma för lägre säkerhetsnivåer. Det kan till exempel gälla certifikat som 
utfärdas utan personlig inställelse i något led, t.ex. e-postcertifikat, certifikat som utfärdas tillfälligt 
m.m. På lägre säkerhetsnivå finns också lösenord såsom PIN- koder etc. Sådana lösningar 
kommer knappast att samordnas mellan myndigheter [STK00:40]. 
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3.6 Säkerhetspolicy 
 
I Storbritannien i mitten av 90-talet tog man fram en standard för informationssäkerhet. Denna 
standard togs fram av säkerhetsexperter från staten och ett antal storföretag. 
SIS* (Swedish Standards Institute) började översätta standarden 1997 och fastställa den som 
svensk standard. Standarden är uppdelad i två delar. Del ett är SS-ISO/IEC 17799:2000 
Ledningssystem för informationssäkerhet – Riktlinjer för ledning av informationssäkerhet.. Denna del används 
vid utvecklingen av de egna riktlinjer som finns i organisationen. Del två är SS 62 77 99 –2 
Ledningssystem för informationssäkerhet – Specifikation för ledningssystem för informationssäkerhet. Del två är 
inte en internationell standard. I denna del anges de absoluta krav på informationssäkerhet som 
ska vara uppfyllda för att man ska få ett internationellt gångbart certifikat [SIS01]. 
 
För att komplettera standarden som är detaljrik har SIS* – projekt tagit fram ”Tekniska rapport 
STG/TK 99 N110 Handbok i Informationssäkerhet” - som byggs på standarden -, för att få 
något mer lätthanterligt än standarden.  
 
Man har en policy för att visa sitt engagemang och vilken inriktning informationssäkerheten ska 
vara i företaget. Policyn är till för att få ett konsekvent agerande, anställda ska bli medvetna om 
säkerhetens betydelse, ökad trygghet, trivsel, bättre resultat och visa säkerhetsmålen i företaget.  
Säkerhetspolicyn är ett viktigt och centralt dokument som är grunden för organisationens 
övergripande och detaljerade säkerhetsmål [TKA99]. 
 
Policyn har extra stor värde när man har en verksamhet där man handskas med känslig 
information som personuppgifter och finansiell verksamhet.  
 
I policyn ska man besvara dessa frågor:  

• Vad är det som ska skyddas? 
• På vilken nivå ska skyddet vara? 
• Vem är ansvarig för informationssäkerheten? 
• Hur bedrivs informationssäkerhetsarbetet? 
• Vad gäller policyn? 
• Hur ska policyn följa verksamheten och hotbilden? 
• Vilka rättigheter och skyldigheter har medarbetarna? 
• Hur ska incidenten hanteras? 
• Sanktioner? 

 
Har man ingen policy är risken stor att verksamheten kan skadas. Detta kan ske genom att frågor 
uppstår och som man inte vet hur man ska hantera. Dessa frågor kan vara: [TKA99]. 

• Vad är det som gäller? 
• Vem är ansvarig för vad? 
• Vad anser ledningen egentligen? 

 
3.6.1 Utformning av policy 
 
När man ska ta fram en policy är det några punkter man ska tänka på för att policyn ska få 
avsedd effekt. Policyn ska avspegla huvuduppgiften, vara relevant i förhållande till 
organisationens verksamhet, vara långsiktig och övergripande, visa ambitionsnivå och inriktning, 
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vara kommunicerbar med organisationens samarbetspartner, ha ett enkelt språk, vara kortfattad 
och föras ut på ett auktoritativt sätt. 
 
De som utformar policyn är organisationens högsta ledning och har också ansvaret för innehållet 
och att policyn uppfylls. Med hjälp av fasta rutiner ska man dokumentera och visa vilket resultat 
som uppnåtts genom att följa säkerhetspolicyn. Det är inte bara organisationens personal som ska 
läsa denna policy. Kunder, samarbetspartner, leverantörer och entreprenörer ska informeras om 
policyn och de önskemål, krav och syn på säkerheten som organisationen har. Detta är för att 
dessa personer också måste visa hänsyn till organisationens säkerhetspolicy.  
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4. Bakgrund Karlskrona kommun 
 
Karlskrona kommun består av ca 61 000 kommuninvånare. Inom Karlskrona kommuns finns det 
flera olika förvaltningar med olika processer. I nuläget sker kommunala tjänster via befintliga 
kanaler som telefon och post och finns tillgängligt under kontorstid. I framtiden är det tänkt att 
dessa kanaler ska utökas till ytterligare kanaler där man som medborgare ska kunna välja det 
alternativ som passar en bäst.  
 
Verksamheten i kommuner blir alltmer beroende av IT i sin informationshantering. Utvecklingen 
går mot ständigt ny teknik och nya system till stöd för verksamheten, vilket bland annat kommer 
att ställa stora krav på personal med utbildning och förändring i arbetsuppgifter [KIT01]. 
 
Information, processer, system och nätverk som krävs för hantering av informationen är 
ovärderliga tillgångar för Karlskrona kommun. Hög säkerhet i informationshanteringen är därför 
nödvändig för att upprätthålla en rationell och effektiv verksamhet, efterlevnad av gällande lagar 
liksom ett gott anseende hos allmänheten. 
  
Dagens informationshantering med informationsteknik ställer höga krav på säkerheten. 
Karlskrona kommun strävar efter att göra sin information tillgänglig över Internet, vilket medför 
att man utsätter sig för hot dels från det interna nätet genom obehörigt intrång i system, 
mänskliga misstag eller sabotage dels från det publika nätet genom hackers eller skadliga program. 
Samtidigt blir kommunen alltmer sårbar som en följd av ett ökat beroende av informationssystem 
och deras tjänster [KIP01]. 
 
Karlskrona kommun har idag centraliserat IT-verksamhet till IT-enheten. För närvarande pågår 
arbete med att kombinera tjänster/produkter från olika förvaltningar där behovsorienterad 
lösning ska erbjudas medborgarna, snabbt och effektivt. Dialogen mellan kommunen och 
medborgarna kommer att ske genom nya och befintliga kanaler 24 timmar om dygnet. Detta 
innefattar möjlighet att hämta information via Internet men även elektronisk ärendehantering. 
Detta medför en tydligare roll-, ansvar och befogenhet fördelning inom IT-verksamheten 
[KITO]. 
Kommunen tänker använda sig av informationsteknik för att göra sig själva mer attraktiva och på 
så sätt bli en "framtidskommun". Kommunens information ska vara tillgänglig till alla berörda 
och så långt som möjligt bli anpassad till målgruppens behov [KITO]. 
En förutsättning är att myndigheten kan säkerställa medborgarens identitet. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att förse medborgaren med en elektronisk identitetshandling, ett certifikat. 
Förutom identifiering* är det också nödvändigt att kunna underteckna, signera, dokument 
elektroniskt. Både myndighet och medborgare måste ha tillit till denna hantering. 
 
För att hantera övergången till medborgarfokuserande arbetsuppgifter krävs det att de interna 
processerna för IT-verksamhet hanteras först. De faktorer som är viktiga i detta projekt är: 

• Tillgänglighet; teknisk plattform och infrastruktur 
• IT-kunskap; kunskap i att hantera IT-stöd 
• Systemutveckling och systemlösningar;  finna optimala systemlösningar 
• Ledning och styrning; styra, kontrollera och uppfölja IT - utveckling [KITO]. 
• Säkerhet och sårbarhet; IT-lösningar som statskontoret har upphandlat, den som passar 

bäst för Karlskrona kommun  
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5. Avhandling 
 
I detta kapitel behandlas den empiriska delen av arbetet. Här tar vi upp aktuella CA- utfärdare, 
Karlskrona kommun säkerhetspolicy, sammanställning av enkäterna, analys av 
enkätundersökning och medborgarcertifikat. 
 
5.1 CA utfärdare 
 
Statskontoret har upphandlat tjänster för elektronisk identifiering* och signering. Dessa bygger 
på PKI baserad teknik och använder sig av verifikat med öppna och privata nyckar. Som garant 
för de säkra lösningarna står CA. Alla certifikat bygger på standard SS 61 43 31 – Identification 
Cards – Electronic ID Certificate och X509* v 3 enligt statskontorets kravspecifikation. År 2001 
tecknade Statskontoret ramavtal för elektronisk identifiering för de CA utfärdare som 
myndigheter är berättigade att använda sig utav. Vid statskontorets upphandling delades detta 
upp i medborgarcertifikat och tjänstecertifikat. Medborgarcertifikat innebär att en medborgare 
ska erbjudas en "personlig elektronisk identitet" (certifikat) genom ett paket av tjänster och 
produkter [STK01:32]. Tjänstecertifikat är de tjänster och produkter som behövs för att upprätta 
säkerhetsinfrastrukturer inom myndigheter (kommuner, landsting). Man ger en elektronisk 
tjänsteidentitet till de anställda vid en myndighet som baserats på tjänstecertifikat. Nedan följer de 
CA- utfärdare som får ge ut medborgarecertifikat. 
 
Nedan följer en Matris för att på ett enkelt sett se vad de olika CA- utfärdarna erbjuder. 
 
Tjänster Posten  Telia Nordea FSB SHB 
Hårt certifikat X X X   
Mjukt 
certifikat 

X X X X X 

Spärrlista 
(CRL)* 

X X X   

Spärrfråga 
(OCSP)* 

   X X 

Startpaket* 
 

  X X X 

CA drift X X X X X 
CA Ansvar X X X Bankernas  

ID- tjänst 
Bankernas  
ID- tjänst 

Tjänste 
certifikat 

X X    

 
[STK01:32] 
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5.1.1 Posten 
 
Posten kan erbjuda både hårt och mjukt medborgarcertifikat. Det är Posten som står för både 
CA-drift och CA-ansvar. Postens CA styrs av Postens policy.  
 
Hårt certifikat 
Det hårda certifikatet är ett EID -kort som kan identifiera användaren både visuellt som 
elektroniskt. Kortet ser ut som ett id-kort med foto och ett chip. Kortet följer gällande SIS*-
regler och Postens policy, vilket innebär att kortet beställs, produceras och distribueras enligt 
dessa regler. Chipet i EID– kortet är i skrivbar form så man kan ta bort eller lägga till certifikat 
eller dataobjekt. Exempel på certifikat som kan läggas till är för kommunikation av säker e-post 
eller tjänstecertifikat.  
 
Beställning och leverans 
Man måste kunna identifiera sig med fullgod legitimationshandling och personbevis när man 
ansöker om kortet. Kortet måste personligen hämtas ut på Posten. Personuppgifterna registreras 
och kontrolleras mot SPAR-registret*. PIN –kod skickas hem till användaren med vanlig post. 
  
Tekniska krav 

• Kortläsare 
• Ledig COM*- port eller USB*- port för kortläsare (USB gäller för Windows 

95/98/2000/ME/XP)  
• För att kortet ska kunna kommunicera med webbläsaren måste man lägga in CSP* 

(Cryptograph Service Provider).  
• Vill man höja säkerheten ytterligare kan man använda sig utav en programvara som heter 

Smart Trust Personal. Dras kortet ut från kortläsaren stängs då förbindelsen ner 
[STK:6577/01]. 

• Användare måste inneha en dator som är utrustad med Netscape Webbläsare version 4.7 
eller högre alternativt Microsoft Webbläsare version 5.01 eller högre.  

 
Mjukt certifikat 
Det mjuka certifikatet innebär ett mjukvarubaserat medborgarcertifikat. Man laddar hem en fil i 
sin dator som är den privata nyckeln. Går något fel när denna fil laddas hem måste man göra en 
ny beställning. Vill man kunna använda sig utav tjänsten på mer än en dator, t ex på arbetet eller 
när man är på semester, så kan man kopiera filen. För att logga in använder man sig av ett 
användarnamn och en PIN kod*. Användarnamnet skapas när filen med certifikatet skapas och 
går inte att ändra. Namnet kopplar ihop den privata nyckeln med den publika nyckeln. Om man 
använder sig utav Smart Trust kan man däremot ändra PIN- koden om man vill [Posten].  
 
Beställning och leverans 
Utdelning av certifikatet går till så att användarens kontaktperson, t ex myndigheten, gör en 
beställning hos Posten. Posten skickar aktiveringskoden genom rekommenderad försändelse till 
kunden som på detta sätt identifieras. Med koden kommer också Postens villkor. Användaren får 
sedan certifikatet när han skriver in koden på postens webbplats. Nycklar skapas i användarens 
dator, antingen i webbläsare eller i programmet Smart Trust Personal och certifikat laddas ner. 
Certifikatet är egentligen två certifikat, ett för identifiering och ett avsett för signering 
[STK:6577/01]. 
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Tekniska krav 
• Användare måste inneha en dator som är utrustad med Netscape Webbläsare version 4.7 

eller högre med stöd för 128 bits kryptering alternativt Microsoft Webbläsare version 5.01 
eller högre med stöd för 128 bits kryptering.  

• Vill man höja säkerheten ytterligare kan man lägga till programvaran Smart Trust 
Personal. Fördelen med denna programvara är att man inte kan konfigurera bort att ange 
PIN kod vilket man kan i en webbläsare [Posten]. 

 
Fördelar 
• Har även tillstånd att leverera tjänstecertifikat 
• Använder sig av en certifikatbaserad prissättning 
 
Nackdelar 
• Vid hårt certifikat behövs en kortläsare och programvara. 
• Erbjuder ej ett startpaket. 
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5.1.2 Telia  
 
Telia har rollen som CA, som utfärdare av elektroniskt certifikat och dess tillhörande nycklar. 
Telia kan erbjuda både mjukt och hårt medborgarcertifikat. Telia CA styrs av Telias CA-policy 
och producerade certifikat kommer att utfärdas under Telias namn. Telia står för både CA-drift 
och CA-ansvar[STK: 6578/01]. 
 
Hårt certifikat 
Med Telia elektroniska ID-kort standard erbjuds företagets, myndighetens eller organisationens 
anställda, kunder och partners en personlig elektronisk identitet bestående av certifikat och 
tillhörande krypteringsnycklar. Två certifikat samt två nyckelpar (ett för kryptering/autentisering* 
och ett för digital signatur*) lagras i varje kort. Till varje EID- kort hör två PIN- koder* och en 
PUK- kod. En förutsättning för att kunna ge ut den personliga elektroniska identiteten är att 
kortanvändaren har ett svenskt personnummer. Telias koncept för hårda medborgarcertifikat 
innehåller dels ett grundutbud och dels ett kompletterande utbud[STK: 6578/01]. 
 
Beställning och leverans 
Beställning av enskilda EID- kort görs elektronisk samt via en blankett där kortanvändaren 
samtycker till att Telia hanterar dennes personuppgifter. Personuppgifterna kontrolleras mot 
SPAR register. Tjänsten består av flera delar som levereras separat på olika sätt. EID- kort 
levereras som rekommenderad post med mottagningsbevis till kortanvändaren, som kvitterar ut 
det på posten. Koderna levereras via vanlig post, separerat från EID- kortet till användarens 
folkbokföringsadress. Certifikat tillhörande de utgivna EID- korten levereras alltid i korten. 
Certifikatets giltighet är 5 år från och med när certifikatet genererats [STK: 6578/01]. 
 
Tekniska krav  
• Kortläsare  
• Ledig COM*- port eller USB*- port för kortläsare (USB gäller för Windows 

95/98/2000/ME/XP). 
• För att kortet ska kunna kommunicera med webbläsaren måste man lägga in CSP* 

(Cryptograph Service Provider). 
• Vill man höja säkerheten ytterligare så kan man använda sig utav en programvara som heter 

Smart Trust Personal. Dras kortet ut från kortläsaren stäng så förbindelsen ner. 
• Användare måste inneha en dator som är utrustad med Netscape Webbläsare version 4.7 eller 

högre alternativt Microsoft Webbläsare version 5.01 eller högre. 
 
Mjukt certifikat 
Telias mjuka medborgarcertifikat kallas för OnSite* med validering. OnSite* med validering är en 
tjänst som uppfyller den offentliga sektorns behov av en tjänst för utgivning av stora mängder 
certifikat. beställaren, t ex myndigheten bestämmer de användare som ska ha möjlighet att ansöka 
om certifikat och finansierar detta medan Telia validerar användare och distribuerar certifikaten. 
Certifikat är bundet till en dator d v s får inte kopieras till en annan. Certifikatets giltighet är 1 år 
från och med när certifikatet genererats [STK: 6578/01].  
 
Beställning och leverans 
Användare ska via Internet ansöka om medborgarcertifikat. Beställare ska via sin egen webb 
länka till ett ansökningsformulär för medborgarcertifikat. Ansökningsformuläret fylls i av de 
användare som ansöker om medborgarcertifikat via beställarens webbsida. Alltså beställare och 
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användare behöver inte vara en och samma person, organisation. Telia validerar alla ansökningar 
av medborgarcertifikat mot SPAR-registret*. En godkänd validering är när namn och 
personnummer på den sökande stämmer överens med det som är uppgivet i 
ansökningsformuläret. Efter godkänd validering skickas ett rekommenderat brev ut till den 
sökandes folkbokföringsadress. Brevet innehåller ett lösenord och en länk till en webbsida. Den 
sökande måste gå till Posten och personligen identifiera sig innan han/hon får tillgång till 
lösenordet. Certifikaten hämtas elektroniskt av användaren. Detta görs via webben och 
användaren uppmanas att ange lösenordet som medföljde det rekommenderade brevet. Sedan 
installeras certifikaten automatiskt i kundens webbläsare [STK01].  
 
Tekniska krav 
• Användare måste inneha en dator som är utrustad med Netscape Webbläsare version 4.7 eller 

högre med stöd för 128 bits kryptering alternativt Microsoft Webbläsare version 5.01 eller 
högre med stöd för 128 bits kryptering. 

• För att skicka e-post krävs också att kunden har en giltig e-post adress. 
• Vill man höja säkerheten ytterligare kan man lägga till programvaran Smart Trust Personal. 

Fördelen med denna programvara är att man inte kan konfigurera bort att ange PIN kod* 
vilket man kan i en webbläsare.  

 
Fördelar med Telia som CA 

• För närvarande har Telia en kundbas som omfattar de flesta hushåll samt majoriteten av 
den privata som den offentliga sektorn, ca 25 % av de Internetanslutna hushållen Telias 
kunder.  

• I motsats till Posten har Telia dessutom lyckats knyta upp nära hälften av de svenska 
företagen som Internetkunder. Mot denna bakgrund har Telia goda möjligheter att förse 
sin befintliga Internet- kundbas med en statlig EID- handling och relaterade tjänster för 
ett säkert informationsutbyte med förvaltningarna [RSV00].  

• Beställaren har möjlighet att välja mellan mjukt eller hårt certifikat. 
• Har även tillstånd att leverera tjänstecertifikat 

 
Nackdelar 

• Priser på kortläsare och kort.  
• Spärrning av mjukt certifikat sker enbart via webben 
• Det mjuka certifikatet är bundet  till en dator och får inte kopieras till en annan dator. 
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5.1.3 Nordea  
 
Nordea kan erbjuda både hårt och mjukt medborgarcertifikat. Nordea står för både CA-ansvar 
och CA-drift [STK01:32]. Förutsättningen för att få ett medborgarcertifikat är att man är 
Internetbankkund som via Interntbanken kan beställa och ladda hem företrädesvis filcertifikat. 
All kommunikation är krypterad med 128 bitars kryptering mot banken och all kommunikation 
bygger på dubbelsidig autentisering. Signering innebär att en kund anger signerings- PIN vid varje 
signering. De privata nycklarna är alltid lösenordsskyddade med minst 5–8 tecken 
[STK:6576/01].  
 
Hårt certifikat 
Med det hårda certifikatet identifierar man sig med hjälp av ett smart card. Nyckeln till Solo är då 
ett elektroniskt identitetskort med en tillhörande personlig kod. För att identifiera sig sticker man 
in smartkortet i en kortläsare och slår på begäran i sin personliga kod. Kortet måste sitta kvar i 
kortläsaren medan man utför sina bankärenden. Det unika är att man bara behöver komma ihåg 
en kod. Identitetskortet kan kombineras med en vanlig legitimation med foto och namnteckning. 
Hårt certifikat är giltigt i max 5 år. [NB] 
 
Beställning och leverans 
För att få ett smart card får man som kund gå in på ett bankkontor, legitimera sig och beställa ett 
smart card. Denna beställning skickas till Setek som stämmer av personuppgifter mot SPAR. Ett 
kort skapas, nycklar genereras och verifikatförfrågan skickas till Nordea för signering. PIN 
genereras och skickas till kunden med brev enligt adress från SPAR. Kortet skickas till kundens 
bankkontor som sedan kontaktar kunden. Kunden legitimerar sig bankkontoret och erhåller 
därefter sitt smartkort. Nordea har även planer på att kunna göra beställningar av kort online 
[STK01:32]. 
 
Tekniska krav 

• Kortläsare 
• Vid val av smart card behöver man en ledig kommunikationsport (COM*-port) eller en 

USB*- anslutning samt en kortläsare.  
• Systemet fungerar endast för PC och man måste använda sig utav en dator som har 

kortläsare ansluten och den särskilda säkerhetsprogramvaran installerad. Man kan också 
välja att köpa en kombinerad kortläsare med modem.  

 
Mjukt certifikat 
Det mjuka certifikatet är ett filcertifikat vilket innebär att nycklarna ligger i en fil. Denna fil går att 
kopiera så man kan använda sig av certifikatet på mer än en dator. När man vill identifiera sig 
med certifikatet så använder man sig utav en PIN- kod*. PIN- koden går att ändra om man 
använder sig utav Smart Trust Personal. Certifikatet är giltigt i max 2 år. [NB] 
 
Beställning och leverans 
Vid beställning av ett mjukt certifikat går kunden in på ett bankkontor, legitimerar sig och 
beställer ett mjukt certifikat. Kunden erhåller då programvara och engångslösenord. Kunden 
installerar programvaran på egen dator, startar programvaran och anger sitt personnummer, 
engångslösenord och PIN- kod*. Nycklar genereras lokalt hos användaren och en förfrågan 
skickas till Nordea där engångslösenord stäms av och personuppgifter hämtas. Om allt är korrekt 
skapas ett certifikat som skickas till användaren där ett mjukt certifikat skyddat med PIN- kod 
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sätts samman. Nordea avser att göra även denna beställning online och ser även över en 
webbaserad lösning där ingen nerladdningsklient behöver installeras hos kund. 
 
Tekniska krav 

• Användare måste inneha en dator som är utrustad med Netscape Webbläsare version 
4.51 eller högre, dock ej Netscape 6.x, med stöd för 128 bits kryptering alternativt 
Microsoft Webbläsare version 5.01 eller högre med stöd för 128 bits kryptering.  

• Den programvara som behövs är webbläsare och ID2Personal från Smart Trust. 
 

Fördelar 
• Vid ett mjukt certifikat är säkerhetslösningen inte bunden till en speciell dator eller 

telefon utan man kan logga in och göra sina ärenden till exempel från sin dator på jobbet. 
• Erbjuder ett startpaket. 

 
Nackdelar 

• Vid val av smart card krävs det mer teknisk utrustning.  
• Nordea kan inte erbjuda tjänstecertifikat 
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5.1.4 Bankernas ID-tjänst 
 
Handelsbanken och Föreningssparbanken ingår i Bankernas ID-tjänst tillsammans med Ikano 
Banken, Skandia Banken, Skandinaviska Enskilda Banken, Östgöta Enskilda Bank (Danske 
Bank). Bankernas ID-tjänst bygger på ett samarbete för att skapa en gemensam teknisk 
infrastruktur för säker elektronisk autentisering* och signering*. Bankernas ID-tjänst är ett 
samarbete som är öppet för anslutning av nya parter och det kan därför i framtiden tillkomma 
nya banker efter hand. Certifikat kan ges ut till samtliga av de samarbetande bankernas e-kunder. 
För närvarande erbjuder bankernas ID-tjänst endast mjukt certifikat. De utfärdar certifikat för 
autentisering, kryptering och signering. Detta certifikat för ID-tjänsten följer X.509* v.3 och 
PKIX standard [STK:6573/01]. 
För att kunna få ett medborgarcertifikat måste man vara ansluten till bankernas Internetbank. Det 
är Föreningssparbanken eller Handelsbanken som står för CA-ansvaret medan Bankernas ID-
tjänst står för CA-driften. Även om bankerna tillhör samma ID-tjänst erbjuder de olika lösningar 
beroende på när Intertjänsten lanserades [STK01:32]. 
 

 
[Bank02] 
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5.1.5 Föreningssparbanken 
 
Mjukt certifikat 
I detta mjuka certifikat identifierar man sig med hjälp utav en bankdosa*. Denna dosa fungerar 
som en elektronisk legitimation och är en garanti för att ingen obehörig ska kunna ta sig in. För 
att logga in i bankdosan knappar man in en egen vald fyrsiffrig kod. Den är därmed oanvändbar 
utan den personliga koden. För att logga in i systemet måste man fylla i sitt fullständiga 
personnummer på bankens inloggnings- sida samt en kod som genereras från dosan. Bankdosan 
ger unika lösenord som man sedan använder i tjänsterna. Man kan även logga in utan bankdosa* 
med en 6 siffrig personlig kod, men då kan man bara se utvalda delar och endast göra vissa 
tjänster.  
Bankdosa innehåller ett mikrochip för säkerhetsfunktioner. I chipet kan information lagras och 
bearbetas. Den personliga koden väljer man själv och denna använder man sedan samma hela 
tiden och är ett sätt att identifiera dig på. Den personliga koden går att byta ut när man tycker den 
känns osäker. All överföring är krypterad mellan din dator och bankens webbservrar med 128 
bitars kryptering. Även brandväggar eller digitala bankvalv används runt bankens datasystem. För 
att höja säkerheten måste man även när man är inloggad signera sina betalningsmottagare genom 
koder från bankdosan. Detta är ytterligare en säkerhetsåtgärd för att skydda information. En 
annan säkerhet är att du automatiskt loggas ut om du inte varit aktiv på 15 minuter. Det är viktigt 
att logga ut annars kan någon annan se uppgifter från den dator man varit inloggad på. [FSB] 
 
Beställning och leverans 
Förutsättningen för att få ett medborgarcertifikat är att medborgaren redan är ansluten till någon 
av Internetbankerna inom bankernas ID-tjänsts samarbete och därigenom redan har en säker 
metod att identifiera sig över Internet.  
Användaren loggar in på sin Internetbank och autentiseras med sin ordinarie säkerhetslösning. 
Här kan användare begära om ett certifikat efter att ha signerat ett avtal som reglerar användandet 
av tjänsten. Där laddar användaren även ner den CBT*- applet (Crypto Based Transactions) som 
genererar krypteringsnycklar och lagrar dessa skyddat och krypterat på användares dator. Begäran 
för identifierings- och krypteringscertifikat samt en för signeringscertifikatskapas skickas till 
Internetbanken för kontroll. Banken kontrollerar certifikatbegäran och beställer därefter 
användarens båda certifikat från sin utfärdare på det gemensamma produktionsstället via Tivoli 
PKI RA-server. Beställning sker via en säker förbindelse. Certifikatbeställningen skickas till en 
CA-server som i sin tur genererar X.509-certifikaten. De returneras sedan till banken.  
Certifikatens giltighetstid för kund är begränsad till 1 år, det finns dock en flexibilitet och 
öppenhet vid behov av längre/kortare giltighetstid. Certifikaten skickas via banken till användare 
för lagring. CBT*- appleten kontrollerar när certifikaten anländer att de matchar användares 
privata nyckel. Användares certifikat och privata nycklar skyddas av en triple DES* -nyckel som 
är genererad av bl.a. användares eget lösenord. [STK: 6573/01] 
 
Tekniska krav  

• Den klientprogramvara som krävs i medborgarens PC för att kunna utnyttja sitt certifikat 
mot myndigheten tjänster är Webbläsare. Pga. höjd kryptering från 64 bitars till 128 bitars 
krävs webbläsare av typen Netscape Navigator 4.06 (och nyare) eller Microsoft Internet 
Explorer 4.01 (SP2) (och nyare). För Macintosh så rekommenderas att använda OS 8.1 
och senare med Netscape 4.7 (eller nyare) eller Internet Explorer 4.51. Dessa webbläsare 
går att ladda ner kostnadsfritt.  
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• Kundens klientprogramvara är baserad på ”tunna” Java- applets* som från 
Internetbanken laddas ner till kundens dator tillsammans med en HTML sida. Dessa 
applets är en del av CBT* (Crypto Based Transactions) [FSB]. 

 
Fördelar 

• Gynnar många medborgare då de är med i Bankernas ID-tjänst och står därmed för CA-
ansvar till andra banker som Skandiabanken, Skandinaviska Enskilda banken, Östgöta 
Enskilda bank samt Ikanobanken. ID- tjänsten kommer därför att vara lättillgänglig för 
mer än 2.000.000 medborgare[STK: 6573/01]. 

• Dosan kan användas från vilken dator som helst. 
• Kräver mindre programvara att ladda ner Java- applet* än vad som krävs vid hårda 

certifikat.  
• Erbjuder startpaket till en reducerad kostnad för att testa PKI i mindre omfattning.  
• 3DES* krypterings nyckel 

 
Nackdelar 

• Erbjuder för närvarande ej alternativ till kortlösningar. (Sten Arvidson på FSB säger att när 
det är ekonomiskt och praktiskt realiserbart kommer Bankernas ID-tjänst även att erbjuda hårt 
certifikat [Bank02] ).  

• I och med det transaktionsbaserade prissättningssystemet är kostnaderna helt 
okontrollerbara för myndigheten eftersom man inte har kontroll över antalet 
transaktioner. Det finns heller inte några incitament till samverkan mellan myndigheter 
vid denna typ av prissättning.  

• Erbjuder endast medborgarcertifikat till de kunder som har de banker som tillhör 
Bankernas ID-tjänst.  

• Kan ej erbjuda tjänstecertifikat. [STK01:32] 
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5.1.6 Handelsbanken 
  
Mjukt certifikat 
I detta mjuka certifikat använder man sig utav PIN kod. Denna PIN kod väljer man själv och 
kommer att bestå utav minst 8 tecken. Efter att ha valt PIN kod loggar man in och laddar ner sitt 
certifikat från bankens webbsida. Detta certifikat kan man spara på t ex diskett för att kunna 
utföra sina tjänster på annan dator.  
 
Beställning och leverans 
Förutsättningen för att få ett medborgarcertifikat är att medborgaren redan är ansluten till någon 
av Internetbankerna inom bankernas ID-tjänsts samarbete och därigenom redan har en säker 
metod att identifiera sig över Internet. Användaren loggar in på sin Internetbank och autentiseras 
med sin ordinarie säkerhetslösning. Här kan användare begära om ett certifikat efter att ha 
signerat ett avtal som reglerar användandet av tjänsten. Där laddar användaren även ner den 
CBT*- applet (Crypto Based Transactions) som genererar krypteringsnycklar och lagrar dessa 
skyddat och krypterat på användares dator. Begäran för identifierings- och krypteringscertifikat 
samt en för signeringscertifikatskapas skickas till Internetbanken för kontroll. Banken 
kontrollerar certifikatbegäran och beställer därefter användarens båda certifikat från sin utfärdare.  
Certifikatbeställningen skickas till en CA-server som i sin tur genererar certifikaten vilket sedan 
returneras till banken.  
Certifikatens giltighetstid för kund är begränsad till 1 år, det finns dock en flexibilitet och 
öppenhet vid behov av längre/kortare giltighetstid. Certifikaten skickas via banken till användare 
för lagring. CBT*-appleten kontrollerar när certifikaten anländer att de matchar användares 
privata nyckel. Användares certifikat och privata nycklar skyddas av en triple DES*-nyckel som är 
genererad av bl.a. användares eget lösenord[STK: 6574/01]. 
 
Tekniska krav 

• Den klientprogramvara som krävs i medborgarens PC för att kunna utnyttja sitt certifikat 
mot myndigheten tjänster är Webbläsare. Pga. höjd kryptering från 64 bitars till 128 bitars 
krävs webbläsare av typen Netscape Navigator 4.06 (och nyare) eller Microsoft Internet 
Explorer 4.01 (SP2) (och nyare). För Macintosh så rekommenderas att använda OS 8.1 
och senare med Netscape 4.7 (eller nyare) eller Internet Explorer 4.51. Dessa webbläsare 
går att ladda ner kostnadsfritt.  

• Kundens klientprogramvara är baserad på ”tunna” Java- applets* som från 
Internetbanken laddas ner till kundens dator tillsammans med en HTML sida. Dessa 
applets är en del av CBT* (Crypto Based Transactions) [SHB]. 

 
Fördelar 

• Gynnar många medborgare då de är med i Bankernas ID-tjänst och står därmed för CA-
ansvar till andra banker som Skandiabanken, Skandinaviska Enskilda banken, Östgöta 
Enskilda bank samt Ikanobanken. ID- tjänsten kommer därför att vara lättillgänglig för 
mer än 2.000.000 medborgare[STK: 6574/01]. 

• Kan användas från mer än en dator, dock krävs att man måste installera 
säkerhetsprogramvara. 

• Kräver mindre programvara att ladda ner Java-Apples* än vad som krävs vid hårda 
certifikat.  

• Erbjuder startpaket till en reducerad kostnad för att testa PKI i mindre omfattning.  
• 3DES* krypterings nyckel 
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Nackdelar 

• Erbjuder för närvarande ej alternativ till kortlösningar. (Sten Arvidson på FSB säger att när 
det är ekonomiskt och praktiskt realiserbart kommer Bankernas ID-tjänst även att erbjuda hårt 
certifikat).   

• I och med det transaktionsbaserade prissättningssystemet är kostnaderna helt 
okontrollerbara för myndigheten eftersom man inte har kontroll över antalet 
transaktioner. Det finns heller inte några incitament till samverkan mellan myndigheter 
vid denna typ av prissättning.  

• Erbjuder endast medborgarcertifikat till de kunder som har de banker som tillhör 
Bankernas ID-tjänst.  

• Kan ej erbjuda tjänstecertifikat. [STK01:32] 
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5.2 Karlskrona kommuns säkerhetspolicy 
 
Följande avsnitt i texten är hämtat från Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona Kommun 
och deras riktlinjer för IT-säkerhet. Här tas det upp vilken policy Karlskrona kommun har för de 
områden som är aktuella för vår avhandling. Då det inte finns någon policy speciellt för 
medborgarcertifikat har vi hämtat de riktlinjer som är inriktade till personalen på kommunen. 

5.2.1 Syfte med säkerhetspolicy 
 
Syftet med deras säkerhetspolicy är att skapa förutsättningar för att skydda kommunens 
informationsillgångar mot förekommande hot, interna som externa, avsiktliga som oavsiktliga.  
Målet är att IT-verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydda personlig 
integritet och förtroende hos allmänhet, myndigheter, leverantörer och personal. Kommunens 
IT-säkerhetsstruktur ska understödja säkerhet för såväl infrastruktur som system och 
applikationer, så att säkerheten fungerar som en helhet. 
Karlskrona kommuns ledningssystem för informationssäkerhet grundar sig på den internationella 
och svenska standarden SS-ISO/IEC 17799:2000 genom riktlinjer och specifikationer för bland 
annat hur säkerhetsorganisation, säkerhetsarbete och säkerhetsskydd bör utformas. Karlskrona 
kommun använder sig också av allmänna råd och anvisningar från Statskontoret, ÖCB 
(Överstyrelsen för civil beredskap), Datainspektionen samt lagar och föreskrifter. [KIP01] 
 
Med informationssäkerhet menas skyddet av såväl öppen som sekretessbelagd information samt 
riktighet (informationskvalitet) och tillgänglighet hos information som hanteras av datoriserade 
informationssystem och förmedlas av data/telenätet. Informationssäkerhet avser även skyddet av 
själva systemen och data-/telenätet. [KIP01] 
   
5.2.2 Behörighetsadministration 
 
Vid registrering och avregistrering av användare, använder man sig av en formell rutin. 
Beställningen av behörighet bör ske i dokumenterad form. Dokumentationen ska innehålla alla 
uppgifter som behövs för att användarens behörighet skall kunnas läggas in i 
informationssystemet. En kopia i beslutet bör arkiveras för en möjlig uppföljning.  
 
En behörighetsprofil skapas för varje användare som ger tillgång till de resurser som krävs för att 
lösa en viss arbetsuppgift. Varje användare skall ha en unik användaridentitet och ett lösenord 
som bara denne känner till [KIT01]. 
 
Vid utlämning av medborgarcertifikat kommer man att titta på om medborgaren är behörig att ha 
en inloggningsmöjlighet till kommunen. Detta gör man via en kontakt där identiteten fastställs 
och godkänns av kommunen. För en medborgare som fått behörighet skapas en profil med 
tillgång till de uppgifter som han/hon har behörighet till och ska visas när han/hon loggar in.  
 
5.2.3 Säkerhet vid utomstående åtkomst 
 
När en utomstående får åtkomst till kommunens informationsbehandlingsresurser bör en 
riskbedömning göras för att bestämma konsekvenserna för säkerheten och krav på åtgärder. 
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”Tredjepartsåtkomst till organisationens informationsresurser bör tillåtas först när eventuella 
avtal skrivits under och de säkerhetsåtgärder införts som har bedömts vara nödvändiga” [KIT01] 
 
5.2.4 Utläggning  
 
Vid utläggning av informationsbehandling bör risker, rutiner och åtgärder i fråga om säkerhet för 
informationssystem, nätverk*, och/eller persondatorer beaktas i avtal mellan parterna. "Det är av 
vikt att granska och bedöma såväl den organisatoriska som den tekniska säkerhetsnivån hos den 
utomstående parten så att nivåerna motsvarar kommunens krav” [KIT01]. 
 
När det gäller verifiering* vid inloggning så finns detta dokumenterat i de ramavtal som 
statskontoret har utformat med de parter som får leverera denna tjänst till myndigheter. Det är 
väldigt viktigt att tänka på detta när man ska bygga upp resten av tjänsten och om man använder 
sig av utläggning.  
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5.3 Sammanställning av enkäter 
 
I detta kapitel sammanställs enkäterna och i en del moment infogas diagram för att göra det hela 
mer överskådligt.  
 
Tillgång till dator med Internet uppkoppling 
 

                              

Hemma 86%
Skola/ Arbete 14%

 
 
Av de tillfrågade har 86 % dator hemma med Internet uppkoppling. Har de inte det så har de 
tillgång till en dator med Internet uppkoppling på jobbet eller skolan.  
 
Av de 86 % som har en dator med Internet uppkoppling hemma så vill 72 % ha tillgång till denna 
tjänst vid sin arbetsdator eller någon annan dator än hemdatorn. De 14 % som INTE har en 
dator med Internet uppkoppling hemma skulle kunna tänka sig att använda denna tjänst vid en 
dator på t.ex. arbetet, biblioteket, dagis eller skola. 
 
Användning av 24 timmarsmyndighet 
 

    

Använda 86%
Inte använda 9%
Tveksamma 5%

 
 
Om tjänsten införs så kan 86 % tänka sig att använda tjänsten medan 9 % inte kan tänka sig det.  
5 % är tveksamma om de skulle använda tjänsten. 
  
91 % skulle inte kunna tänka sig att betala för denna tjänst medan 9 % kan tänka sig att betala en 
liten summa.   
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Användning av lösenord 
  

 
Övervägande vill komma på sitt lösenord själv, men ett fåtal vill att man ska bli tilldelad eller att 
båda alternativ ska finnas. Om säkerheten på tjänsten är tillfredsställande fanns åsikter att det inte 
har betydelse om lösenordet blir tilldelat eller är självvalt. 55 % skulle känna sig säkrare om det 
tilldelade lösenordet byts i bestämd intervall.  
 
Kommentarer som dök upp angående lösenord här var att man litade på att säkerheten fungerade 
utan att behöva byta lösenord. 4,5 % tyckte också att bestämmer man själv lösenordet så är det 
upp till en själv att byta lösenord.   
 
Information som behandlas via Internet 
För sådan information som man kunde tänka sig att behandla via Internet har 50 % svarat all 
information, om säkerheten är den rätta och man följer sig efter de lagar som finns om känslig 
information. De specifika ärenden som fanns med är barnomsorgsärende, båtplats, bygglov 
schemaändringar, att få information när semester och personalutbildningarna är. 
 
Sådan information som absolut inte ska vara tillgängligt via Internet nämndes minderårigas 
personnummer och privat information som allergi och utveckling, (läkarjournaler), ekonomiska 
tillgångar, migrationsverket. 9 % vill absolut inte att barnomsorgsärenden ska vara med. 
 
Internetbank 
De flesta bankerna erbjuder idag sina kunder att utföra bankärende via Internet. 77 % av de 
tillfrågade använder sig av denna tjänst. Av de 77 % kan 72 % tänka sig att använda samma 
identifiering* som de har till banken. 
 
Säkerhetsnivå 
Den säkerhetsnivå som borde användas tycker 82 % att man ska använda sig av en hög 
säkerhetsnivå vilket i detta fall motsvarar bankernas säkerhet. 9 % tycker att man inte behöver så 
hög säkerhet, medan 4,5 % tyckte att det inte fanns tillräckligt hög säkerhet för att utföra sina 
tjänster på nätet. 4,5 % svarade inte på denna fråga.  
 
Programvara 
77 % kan tänka sig att installera programvara i dator för att ta del av denna tjänst. 4,5 % av dem 
som kunde tänka sig att installera programvara ansåg inte att det skulle behövas. 18 % kan inte 
tänka sig att installera programvara. 5 % svarade att de inte visste vad de tyckte.  

Komma på själv
60%

Tilldelad 22%

Båda alternativen
18%

 34 



Elektronisk Identifiering vid 24 timmarsmyndighet  
–en fallstudie i Karlskrona Kommun  

Åsikter om kommunal tjänst på Internet  
• Många ser möjligheten att sköta sina kommunala ärenden via Internet som ett smidigt 

komplement medan bråkdel inte tycker det är bra. Någon tyckte det är bättre att sköta 
sina ärenden via telefon.  

• Att kommunen ska investera i ett system som gör att man kan sköta sina kommunala 
ärenden via Internet, ser de flesta som något positivt medan en liten del tycker att 
skattepengar ska användas för någonting annat istället.  

• När det gäller skattepengar och statliga institutioner, så vinner lägsta budet och därmed 
kanske säkerhet och kvalitet får komma i skym undan.   

• En del kunde känna sig lite tveksamma angående säkerheten att använda Internet till 
dessa ärenden. De kommentarer som kom upp var om man kunde lita på Internet och 
dess säkerhet då känslig information blir mer åtkomlig för obehöriga parter och att 
information finns tillgänglig på ytterligare ett ställe. Vem bär ansvaret att inte uppgifterna 
hamnar i fel händer, t ex att någon obehörig får åtkomst och därmed möjlighet att ta till 
sig eller ändra känslig information.  

 
Fördelar/Nackdelar 
Fördelar med att använda sig av Internet är att man kan få tag i uppgifter snabbare och smidigare. 
Det minimerar tiden att sitta i en telefonkö och man kan göra det när man har tid och inte 
behöva ta hänsyn till telefontider  
 
Nackdel med Internet är att det blir lite opersonligt och förlorar den mänskliga kontakten. Får 
man ett brev kan man ta det med sig och läsa överallt medan om man får det i datorn så måste 
man läsa det där.  
 
Kommentarer 
Här är övriga kommentarer som medborgarna tyckte att kommunen skulle ta hänsyn till men 
som inte togs upp i frågorna på enkäten. 

 
• Den nuvarande hanteringen av tjänsterna inte ska försvinna utan Internet ska bara vara 

ett komplement. 
• Skola och omsorg ska fungera innan man lägger ut pengar på Internethantering av 

tjänster. 
• Uppbyggnaden av tjänster via Internet ska ske sakta och säkert, samt börja inom ett 

område t ex. barnomsorgen. Detta genom att använda sig av en testgrupp ute i 
kommunen för att få feedback på vad som t ex inte fungerar och vad som behöver 
ändras. Denna testgrupp ska vara en grupp som har datavana och använder sin dator 
hemma.  

• Internetsidan ska vara enkel och lätt att förstå. 
• När man fyller i sina uppgifter ska formuläret inte kunna skickas iväg om inte alla 

uppgifter är rätt ifyllda. Kommunen ska skicka en bekräftelse på att meddelandet som 
skickas till kommunen har kommit fram där meddelandet ska komma omgående. 
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5.4 Analys av enkät och CA-utfärdare 
 
Analyskapitlet innehåller analys från två olika perspektiv. Det ena är medborgarnas åsikter om 24 
timmarsmyndighet och det andra är ur Karlskrona kommuns synvinkel. Som grund till analysen 
ligger sammanställningen från svaren på enkäterna och fakta om CA- utfärdarna. Här analyserar 
vi fram fördelar och nackdelar med de olika certifikaten ställda mot medborgarnas åsikter.  
Då alla certifikat bygger på samma standard (SS 61 43 31 – Identification Cards – Electronic ID 
Certificate och X509* v 3) har vi inte med något av detta i analysen. 
 
I analysen bortses frågan i enkäten som berör säkerhetsnivåer p.g.a. att frågan är felformulerad.  

5.4.1 Analys utifrån medborgarnas perspektiv 
 
I enkätundersökningen fick vi fram medborgarnas åsikter om vad de anser vara viktigt vid 
införande av medborgarcertifikat. Dessa åsikter är: 
 

• Tillgång till tjänsten från mer än en dator 
• Självvalt och tilldelat lösenord 
• Lösenordet ska bytas i intervaller 
• Användning av Internetbank 
• Försök med startpaket.  

 
Tillgänglighet 
I och med att så många vill ha tillgång till de kommunala tjänsterna på flera datorer så utesluts 
hårt certifikat. Detta beroende på att man vid hårt certifikat måste installera hårdvara och 
mjukvara för att kunna använda sig av certifikatet, vilket man inte kan göra på en skol- 
arbetsdator eller t ex på ett Internetcafé. Att installera hårdvara både i medborgarnas hem och på 
andra ställen som t ex skola, dagis, bibliotek, skulle innebära stora kostnader. Att bara erbjuda 
tjänsten med hårt certifikat på t ex ett bibliotek är inte tillräckligt mobilt och därför inte aktuellt. 
Även om en stor del kan tänka sig att installera programvara ser vi fortfarande inte hårt certifikat 
som en lösning därför att en större del vill ha tillgång till tjänsten på flera datorer.  
 
Detta gör att fokusen ligger på mjukt certifikat i denna tjänst. Vid mjukt certifikat behöver man 
inte installera någon hårdvara för att använda certifikaten. Det är lättare att göra mobilt och 
billigare att genomföra. För vissa av de mjuka certifikaten kan man installera en programvara för 
att få en högre säkerhet av inloggning, men är inte nödvändigt. Detta innebär att man inte kan 
konfigurera bort sitt lösenord vid inloggning utan måste alltid ange sitt lösenord varje gång. De 
som erbjuder detta är Posten, Telia och Nordea.  
 
En del av de mjuka certifikaten har en nackdel som kräver att man laddar ner certifikaten på en fil 
som sparas på hårddisken. Telia, Nordea, Posten och Handelsbanken har denna nackdel. Denna 
fil går att kopiera från hårddisken och spara på t ex diskett men det gör också att fler kan få 
tillgång till att komma åt den privata nyckeln.. Detta kan man gör hos Posten, Handelsbanken 
och Nordea men inte Telia. När nycklarna inte är skyddade av hårdvara så är de känsliga för 
attacker av virus, intrång i datorer m.m. Risken för intrång ökar när bredbanduppkoppling blir 
vanlig, och privatpersoners datorer ständigt ligger anslutna till Internet [RSV 2001:15] 
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Föreningssparbanken har inte detta problem då certifikatet inte lagras i din hårddisk utan laddas 
ner till datorn/webbläsaren när du loggar in och sedan försvinner vid utloggning. Här har 
Föreningssparbanken klar fördel när det gäller tillgängligheten. Deras certifikat är inte filbaserat 
och behöver inte sparas i den dator man vill jobba ifrån, vilket gör att det är mobilt och att man 
kan jobba från vilken dator man vill. Detta bekräftas även i teorin från Riksskatteverket där de 
skriver att bankdosan är mer mobilt [RSV00]. I en bankdosa ligger beräkningsnyckeln väl 
skyddad, men är inte unik då samma information finns hos banken [RSV00]. 
 
Nackdelen med filcertifikat innebär att man exponerar sig mer. När man har certifikatet i datorn 
ökas tillgängligheten för någon att komma in i datorn och att förstöra eller utnyttja/använda sig 
av  certifikatet.  
 
Detta bekräftas av Anders Carlsson, föreläsare i nätverkssäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola 
där han säger att exponeringstiden är en kritisk faktor i säkerheten. Desto mer man exponerar sig, 
desto mer utsatt är man.  
 
Mindre säkerhetsrisk blir om man använder sig av bankdosan* som bara laddar ner certifikatet 
när man är inloggad.  
 
Inloggning 
Vid lösenordshantering så vill 60 %  komma på sitt lösenord själv, 22 % vill bli tilldelade och 18 
% vill använda båda alternativen (självvald och tilldelade). Här uppfyller inte Nordea detta krav 
då man använder sig av PIN- kod och denna är inte självvalda. Även på Posten och Telia får man 
användarnamn och PIN kod tilldelat. Det går dock att ändra PIN koden* om man använder sig 
av programvaran Smart Trust Personal men däremot går användarnamnet inte att ändra. På 
Handelsbanken får man själv välja vilken PIN kod man vill ha. Däremot på Föreningssparbanken 
får du välja en PIN kod till din bankdosa* och från bankdosan genereras en slumpmässig kod. 
Detta gör att man får en kombination av självvald och tilldelat lösenord.  
 
Något mer än hälften av medborgarna skulle känna sig säkrare om lösenordet byts i intervaller. 
Posten, Telia, Nordea och Handelsbanken har ingen automatisk eller slumpmässig ändring av 
PIN kod, utan det är användaren själv som i så fall måste byta. I Föreningssparbankens lösning så 
ändras den slumpmässiga koden med bankdosan varje gång man ska logga in.  
 
Ungefär två tredjedelar kan tänka sig att använda samma identifiering* som de har till sin 
Internetbank. Detta är en fördel för bankerna då det redan finns ett befintlig 
identifieringsverktyg.  
Föreningssparbanken och Svenska Handelsbanken ingår i Bankernas Id-tjänst och har därmed en 
klar fördel då de når ut till ett betydligt större antal medborgare än Nordea. Visserligen når 
Posten och Telia ut till alla medborgare men brister i andra kriterier.   
 
Övrigt 
Några av medborgarna har föreslagit att kommunen ska starta med ett pilotprojekt där denna 
tjänst ska testas på en utvald grupp för att kunna få feedback. Detta är till fördel för bankerna 
som alla erbjuder ett startpaket till en mindre kostnad där kommunen kan testa certifikat under 
en viss tid.  
 
Ett fåtal har påpekat att kommunen inte behöver lägga pengar på en sådan här tjänst utan istället 
förbättra skola och omsorg.  

 37 



Elektronisk Identifiering vid 24 timmarsmyndighet  
–en fallstudie i Karlskrona Kommun  

5.4.2 Analys ur Karlskrona kommuns perspektiv 
 
Eftersom ingen av CA-utfärdarna bryter mot något i Karlskrona kommun säkerhetspolicy så 
beror valet mer på vad som passar för kommunen.  Karlskrona kommun har även planer på att 
införa tjänstecertifikat. Enligt Anders Karlsson på Karlskrona kommun ser de en klar fördel att 
använda sig av samma leverantör till både medborgarcertifikat och tjänstecertifikat. Detta gör att 
det bara finns två möjliga alternativ, Posten eller Telia. Dessa två leverantörer är väldigt lika i sin 
lösning.  
 

• Lösenord är tilldelade, ,dock finns det möjlighet att ändra det om Smart Trust Personal 
används.  

• Har inget byte av lösenordet i intervaller  
• Båda har certifikatbaserad prissättning  
• Deras mjuka certifikat är filbaserat och laddas hem där den sparas i datorn .  
 

Det som skiljer Telia och Posten åt är att Postens certifikat går att kopiera och spara in i en annan 
dator medan man inte kan göra detta med Telias certifikat. Detta är en klar fördel för Posten i 
och med att medborgare vill ha tillgång till denna tjänst från mer än en dator. 
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6. Resultat 
 
I resultat kapitlet kommer vi att presentera resultatet som bygger på sammanställningen av vår 
enkätundersökning, empirisk undersökning och intervju av Anders Karlsson, IT-strateg i 
Karlskrona kommun.  
 
Vilken säkerhetspolicy har Karlskrona kommun när det gäller 24-timmarsmyndighet? 
 
För närvarande finns det ingen policy som gäller vid elektronisk identifiering* inom 24-
timmarsmyndighet. I den befintliga säkerhetspolicyn, som riktar sig till de anställda på 
kommunen, finns det inget som kan påverka valet av elektronisk identifiering. Däremot finns det 
stycken i policyn som kan vara bra vid arbetet med kommunal tjänst via Internet, så som 
behörighetsprofil, säkerhet vid utomstående åtkomst och utläggning. 
 
Karlskrona kommun har en säkerhetspolicy som är byggd efter den internationella och svenska 
standarden SS-ISO/IEC 17799: 2000. Karlskrona kommun använder sig också av allmänna råd 
och anvisningar från Statskontoret, ÖCB (Överstyrelsen för civil beredskap), Datainspektionen 
samt lagar och föreskrifter [KIP01]. 
 
Vilka åsikter har medborgarna om att utföra kommunala tjänster via Internet? 
 
Från enkäterna fick vi fram medborgarnas åsikter om vad de tycker är viktigt vid införande av 
medborgarcertifikat. De flesta är positiva till möjligheten att utföra sina ärenden via Internet. 
Medborgarna vill ha tillgång till tjänsten från mer än en dator. Angående lösenord var åsikterna 
delade, majoriteten vill ha självvalt lösenord. Lösenordet ska bytas i intervaller. De som har 
Internetbank idag vill kunna använda sig av samma inloggning även vid sina kommunala tjänster. 
En del av medborgarna  hade åsikter om att tjänsten ska startas i mindre omfattning.  
 
Vilka av de alternativa lösningar uppfyller de krav som medborgarna och kommunen ställer vid 24-
timmarsmyndighet?  
 
Vi har i vår utredning kommit fram till att mjukt certifikat är det som lämpar sig bäst i detta 
sammanhang. Detta beror på att en så hög andel som 86 % vill ha tillgång till tjänsten på en 
annan dator än hemdatorn. Därför är inte hårt certifikat något alternativ.  
 
De mjuka certifikat som bäst uppfyller de kriterier som medborgarna och kommunen ställer är 
Föreningssparbanken.  Detta för att de kan erbjuda: 
 

• Val av egen PIN kod* samt ett slumpmässigt lösenord som ändras i en bestämd intervall 
• Kräver ingen nedladdning av fil som ska ligga på hårddisken 
• Logga in från vilken dator du vill, inte bara hemdatorn 
• Når ut till många medborgare via Internetbanken som många använder sig av och att de 

har gemensam plattform med Bankernas ID-tjänst 
• Erbjuder ett startpaket    
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7. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras tankar och upplevelser och erfarenheter kring arbetsprocessen. 
Resultatet diskuteras i förhållande till det som tagits upp i tidigare kapitel samt egna 
uppfattningar. Kapitlet avslutas med tankar på vad vi skulle gjort annorlunda samt förslag som 
kan vara intressanta att undersöka i framtida arbeten. 

7.1 Arbetsgång 
 
Vi tog kontakt med olika företag i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommun för att få 
uppslag till vårt arbete. När vi fick bra kontakt med Karlskrona kommun bestämde vi ett möte 
med dem, för att diskutera vad vi kunde göra. Anders Karlsson hade tagit några möjliga 
ämnesförslag som vi kunde utreda i deras verksamhet. Efter diskussion med honom och med vår 
handledare Jelte Jansons kom vi fram till att skriva om elektronisk identifiering*, för detta ämne 
var genomförbart. Under tiden hade vi också läst artiklar om 24 timmarsmyndighet och tyckte att 
detta var ett intressant område. I en av intervjuerna med Anders Karlsson berättade han var de 
stod idag och var de ville vara i framtiden. Det var då vi begränsade oss till vad vi exakt skulle 
göra i arbetet. Under denna intervju fick vi även tillgång till deras policy och riktlinjer. Efter detta 
möte började vi läsa bakgrundslitteratur och ta reda på vilka som erbjuder elektronisk 
identifiering och vad de kan erbjuda. 
 
För att hålla hög kvalité på informationen var det viktigt att hitta aktuella dokument om ämnet. 
Det var svårt att få tag i information i böcker och rapporter vilken gjorde att vi hade svårt att 
bevisa vårt resultat i teorin. På Statskontoret hittade vi de viktigaste dokumenten angående 
ämnet. Materialundersökning tog en stor del av vår totala tid, men det gav oss en kunskapsgrund 
till fortsatta arbete. Informationen om ämnet har till en del varit svår att förstå, exempelvis 
funktionen med CA och deras olika lösningar på  problemet. 
 
Vi gjorde även en enkätundersökning bland medborgarna för att få fram vilka åsikter de har om 
denna tjänst som kommunen vill starta. I undersökningen ingick 22 personer. Man kan diskutera 
om det var för lite, och det kan det ha varit för att få reda på vad medborgarna tycker, men 
samtidigt så har vi plockat ut medborgarna med olika bakgrund så att de representerar olika 
medborgargrupper.   
 
Under hela arbetets gång uppstod det många tankar omkring analys och resultat. Tyvärr 
dokumenterades inte dessa så väl som det var planerat vilket kan vara både fördel och nackdel. 
Fördel är att inte lägga för mycket vikt på egna åsikter under undersökningen. Det kan göra att 
egna åsikter påverkar fakta och resultatet. Samtidigt kan detta vara en nackdel för det kan ha gjort 
att man har glömt något resonemang i resultatet som man ville ta upp. 
 
7.2 Diskussion kring resultatet 
 
Då detta examensarbete handlar om framtiden, är det svårt att säga hur bra resultatet är. 
Resultatet visar på hur det kan tänkas bli i framtiden och vad som anses lämpligast utifrån två 
synvinklar, medborgarnas och myndigheternas. Det är inte förrän den framtida 24 
timmarsmyndigheten är realiserad som resultatet kan visas vara riktigt eller ej. Trots att resultatet 
kan visas felaktigt i framtiden, anser vi att det är ett riktigt resultat utifrån våra förutsättningar.  
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En viss osäkerhet finns dock beroende på att antalet deltagande i enkätundersökningen inte var 
så omfattande. Trots detta tror vi att resultatet hade blivit detsamma om vi hade haft flera 
deltagare. Något man också måste ha i åtanke är att 24-timmarsmyndigheten blir ett komplement 
till kommunen och kommer inte att ersätta den personliga kontakten.  
 
7.3 Vad vi skulle ha gjort annorlunda  
  
I efterhand ser vi några brister som vi skulle ha gjort annorlunda. Det första är att vi skulle ha 
intervjuat de ansvariga på respektive CA-utfärdarna. Detta skulle ha gett oss en mer 
helhetsinformation istället för att hämta information från flera olika källor.   
 
Det andra vi skulle ha gjort annorlunda är vår enkätundersökning där vi skulle ha gjort en 
kvantitativ undersökning med ungefär 100 medborgare för att sedan plocka ut 8-10 medborgare 
för en kvalitativ intervju. Detta för att få fram större underlag i frågor som datoranvändning m.m. 
medan intervju skulle ha gett oss mer djupgående och detaljerad information.   
 
7.4 Fortsatta studier  
 
Under undersökningens gång har det dykt upp fler frågor som skulle kunna undersökas inom 
detta område. Förslag på fortsatt arbete 
 

• Att undersöka hur denna 24- timmarsmyndighet ska knytas samman med kommunens 
databas 

 
• Hur kommunen ska införa en katalogtjänst där personal endast ska behöva logga in en 

gång för att komma åt behöriga system. Idag får personalen logga in för varje system som 
finns och detta är både tidskrävande och ineffektivt.  

 
• Titta på de ekonomiska aspekterna. Vilken lösning är bäst lämpad ur ekonomiska 

perspektiv? 
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Ordlista 
 
3DES Det finns  en variant av DES kallad Triple-DES, eller 3DES, som 

bygger på att en text först krypteras med en DES-nyckel, sedan 
dekrypteras med en annan och till sist krypteras med en tredje nyckel, 
vilket ska ge ökad säkerhet. 

 
Algoritm  Metod för problemlösning; t ex regler för hur orden i en ordlista 

sorteras. 
 
Bankdosa Eller säkerhetsdosa som används vid inloggning och signering i 

Föreningssparbankens Internetbank 
 
Beställare Den person som har gjort en beställning/order. Det kan vara 

myndigheter som beställer certifikat. 
 
Brandvägg Dator som avser att skydda lokalt nät mot intrång från Internet 

genom att filtrera datatrafiken och begränsa tillgängligheten till 
nättjänster på datorerna bakom brandmuren. 

 
CBT/ 
Crypto Based  
Transactions  Ett program som används att utföra digital signatur via webben. Har 

funktioner för såväl autenticering, signering, nyckelgenerering, 
nyckellagring, certifikatbeställning som för att begära lösenord. 

 
COM-port Logiskt enhetsnamn för kommunikation, beteckning på seriella 

utgångar från datorn. 
 
CSP/Cryptographic  
Service Provider  Kod som skapar, förstör och använder nycklar för att utföra olika 

tjänster inom kryptering.  
 
DES Data Encryption Standard, krypteringsstandard framtagen av det 

amerikanska försvarsdepartementet. DES använder en mycket 
invecklad algoritm för kryptering och dekryptering av data. Norton 
Utilities innehåller t.ex. en DES- algoritm som inte får säljas utanför 
USA.  

 
Digital Signatur Den elektroniska motsvarigheten till en namnunderskrift, som visar 

vem som är avsändare av ett dokument och som visar att 
dokumentets innehåll inte ändrats sedan det skickades  

 
Hachsumma  Summa som genereras efter en hachfunktion. Hachfunktion är ett 

sätt att komprimera en text. 
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Identifiering/      
Autentisering -  Kontroll av uppgiven identitet t ex vid inloggning vid 

Kommunikations mellan två system eller vid utväxling av 
meddelande mellan användare. 

Java Applet Java applet är fristående programsnutt som kan skickas över Internet 
eller annat nätverk och där exekveras (köras). 
 

Kommunikation Idag betyder ofta kommunikation överföring av information. 
Begrepp som envägs- och tvåvägs- kommunikation dyker upp. Vad 
som kännetecknar kommunikation är att det finns en sändare och en 
(minst) mottagare. Envägs- kommunikation skulle innebära 
överföring av information från sändare till mottagare. Tvåvägs- 
kommunikation innebär till exempel en kvittens på att informationen 
mottagits, en återkoppling. 

 
Manipulation  En situation där data har ersätts, lagts till eller tagits bort i ett system. 
 
Medborgarcertifikat Certifikat som utfärdas för att medborgare skall kunna kommunicera 

elektroniskt med myndigheter 
 
OCSP En fråga som ställs mot en databas om spärrade certifikat, spärrfråga. 
 
OnSite Benämning på Telia´s mjukcertifikat 
 
PIN- kod  Personal Identifikation Number, Det elektroniska ID kortet har två 

olika PIN-koder, en för identifiering och kryptering och en för 
signering 

 
PKI-system System där olika nycklar – privata och publika – används för att 

kryptera och dekryptera (eng. Public Key Infrastructure) 
 
PKIX-standard  Standarden för användning av PKI nycklar.  
 
Privat nyckel  Krypteringsnyckel som hålls hemlig för alla även för dess ägare och 

används vid assymetrisk kryptering. 
 
Public nyckel  Krypteringsnyckel som kan publiceras fritt , vid assymetrisk 

kryptering 
 
PUK-kod  Personal Unblocking Key, en sifferkod som används i GSM-

telefoner för att häva en blockering som uppstått när man slagit fel 
PIN-kod tre gånger i följd. 

 
Revokering/ 
Spärrning   Om användare tappar sitt kort eller på någon sätt missbrukar det så 

att certifikat skall spärras 
 
RSA algoritmen Förkortning för Rivest, Shamir och Adleman, männen bakom en 

algoritm som används vid kryptering av digitala dokument. Den är av 
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typen publika chiffer och mycket spritt. Krypteringsnyckelns längd 
kan variera mellan 40 och 1024 bitar, men krypton som använder 
nycklar längre än 40 bitar fick tidigare inte exporteras utanför USA 
eftersom de klassades som krigsmateriel. Numera får dock 
kryptosystem med upp till 128 bitars nyckel exporteras. 

 
RSA -nycklar Varje användare har en privat nyckel och en publik (öppen) nyckel 

som hör ihop (ett nyckelpar). Den privata nyckeln skall inte vara 
känd av någon annan och läggs med fördel på ett Smart Kort. Den 
publika nyckeln är känd av ”alla”. 

 
S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Standard för sändning 

av krypterade bilagor i brev. Secure MIME. En krypteringsmetod 
med publik nyckel som medger säkra meddelanden via MIME. 

 
Signatur Egenhändigt skriven namnteckning, särskilt använd för att intyga 

tillförlitlighet eller äkthet av dokument. 
 
SIS Standardiseringskommissionen i Sverige, Svenskt organ som är 

medlem i ISO, Även Subscriber Identity Security. 
 
 
Solo En tjänst i Nordea banken som tillåter utförande av bankärende på 

Internet och telefon 
 
SPAR register  Person- och adressregistret SPAR är ett offentligt register som får 

sininformation dagligen från folkbokföringen och innehåller 
uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige. SPAR-registret 
innehåller uppgifter om personnummer, namn, folkbokföringsadress, 
folkbokföringsort och särskild postadress 

 
Spärr En markering om att ett certifikat inte längre bör anses tillförlitligt. 

Spärrarna distribueras i form av Spärrlistor eller görs tillgängliga för 
giltighetskontroll i realtid 

 
Spärrkontroll Kontroll som förlitande part gör av att certifikat inte har Spärrats. 

Spärrkontroll kan göras gentemot en Spärrlista eller mot en tjänst för 
giltighetskontroll i realtid 

 
Spärrlista En signerad eller stämplad lista över Spärrade certifikat 
 
SSL Secure Socket Layer, en säkerhetsmetod som finns i webbläsaren 

Netscape och som sägs medge helt säkra (krypterade) överföringar. 
Vissa rapporter över genomförda försök tyder dock på att koden kan 
knäckas. 
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TTR/Trusted third part  (Betrodd tredje part) En roll som innebör att organisationen är 
betrodd av en grupp kommunicerade användare med avseende på 
specificerade elektroniska säkerhets relaterade tjänster 

 
USB-port Universal Serial Bus. En seriell arkitektur för anslutning av yttre 

enheter och med en överföringshastighet av upp till 12 Mbit/sek för 
versionerna 1.0 och 1.1 samt 480 Mbit/sek för den nya versionen, 
USB 2.0.  

 
Verifiering   Kontroll av elektronisk signatur 
 
X.509   Den mest spridda standarden för digitala certifikat. X.509 är 

ursprungligen en rekommendation från ITU vilket innebär att den 
ännu inte har definierats eller godkänts officiellt. Olika företag har 
därför använt standarden på olika sätt. Så använder t.ex. både 
Netscape och Microsoft X.509-certifikat för att utnyttja SSL i 
webbservrar och webbläsare. Men ett certifikat som skapas av 
Netscape kanske inte är läsbart för produkter från Microsoft, och 
tvärtom. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter på Blekinge Tekniska Högskola som i vårt examensarbete gör en utredning på 
uppdrag av Karlskrona Kommun. 
 
För närvarande pågår arbete med att kombinera tjänster från olika förvaltningar där medborgarna 
ska erbjudas snabb och effektiv service. Dialogen mellan kommunen och medborgarna kommer 
att utökas genom nya och befintliga kanaler 24 timmar om dygnet. Detta medför att en 
undersökning om säkerheten behöver göras. Karlskrona kommun har sina krav på säkerheten, 
men är även väldigt intresserade av medborgarnas åsikter.  
 
 
Vi är tacksamma att Ni tar Er tid att svara på dessa frågor. Tacksamma för svar senast  25 April 
(gärna tidigare om möjligt). 
 
 
 
 
Tänk på att inte svara kortfattat utan gärna i förklarande text. Om det i någon fråga inte finns 
utrymme för svaret, använd gärna baksidan eller ett separat papper.  
 
Tack för att Ni tog Er tid att medverka i vårt utredningsarbete! 
 
 
 
 
Ann-Sofie Carlander Rudolphson 
Ulrika Möller 
Ervina Novljakovic 
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Frågor 
  
1. Har Ni en dator hemma med Internet uppkoppling? 
 
 
2. Om Ni inte har en dator med Internet uppkoppling hemma, har Ni tillgång till en dator på 
arbetet, biblioteket eller annat ställe? 
 
 
3. Vad tycker Ni om möjligheten att sköta Era kommunala ärende via Internet? T.ex. söka 
bygglov, båtplats eller barnomsorgsärende. 
 
 
4. Ni som har en dator med Internet uppkoppling hemma skulle Ni i så fall vilja ha tillgång till 
denna tjänst vid fler ställen t.ex. arbetet, biblioteket, dagis, skola? 
 
 
5. Ni som INTE har en dator med Internet uppkoppling hemma skulle Ni kunna tänka Er 
använda denna tjänst vid en dator på t.ex. arbetet, biblioteket, dagis, skola? 
 
 
6. Vilken information kan Ni tänka Er kunna behandla över Internet? 
 
 
7. Finns det någon information Ni absolut inte vill ska vara tillgängligt via Internet?  
 
 
8. Idag finns det många olika möjligheter för att säkert kunna identifiera användare, överföra 
information och signera elektroniskt. En av möjligheterna är att använda sig av användarnamn 
och lösenord. Om lösenord ska användas, vill Ni i så fall få den tilldelad eller vill Ni komma på 
den själv? 
 
 
9. Skulle Ni känna Er säkrare om det tilldelade lösenordet byts i bestämd intervall eller inte? 
 
 
10. De flesta bankerna erbjuder idag sina kunder att utföra bankärende via Internet. De använder 
sig av olika typer av identifiering och inloggning. Använder Ni den möjligheten i Er bank?   
 
 
11. Skulle Ni i så fall kunna tänka Er att använda samma identifiering och inloggningsmetod för 
att hantera Era kommunala ärenden? 
 
 
12. Användarnamn och lösenord som man väljer själv är bland de lägsta säkerhetsåtgärder som 
finns idag och bankerna har de högre säkerhetslösningar. Vilken grad av säkerhetsnivå tycker Ni  
krävs för att Ni skulle kunna tänka Er att utföra de kommunala tjänsterna via Internet? Motivera 
svaret. 
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13. Skulle Ni kunna tänka Er att installera programvara för att kunna använda denna tjänst? 
 
 
14. Hur ser Ni på att kommunen skulle investera i ett system som gör att Ni kan sköta era 
kommunala ärenden via Internet ?  
 
 
15. Om tjänsten införs, tror Ni att Ni kommer att använda det? 
 
 
16. Skulle Ni kunna tänka Er att betala för denna tjänst? 
 
 
17. Känner Ni någon tveksamhet angående säkerheten att använda Internet till dessa ärenden 
I så fall vilka ? 
 
 
18. Ser Ni några direkta fördelar/nackdelar med att använda Internet för Er kontakt med 
kommunen? 
 
19. Är det något som Ni vill att kommunen ska ta hänsyn till och som inte har berörts i frågorna 
ovan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
 

 
 
     2002-04-11 
 
 
Vill Du vara med och utforma internettjänster för bättre service till 
kommuninnevånarna? 
 
Vi vid Barn och ungdomsförvaltningen i Karlskrona kommun har för avsikt att ge Dig möjlighet 
till att utföra tjänster som anmälan om barnomsorg, schemaändring, avgiftssimulering,  och 
inkomständring via Internet. 
 
För att tjänsterna ska utformas på bästa sätt för användaren vill vi ställa några frågor till Dig som 
använder barnomsorgstjänster och därigenom få in synpunkter för undersökningen. 
 
Till vår hjälp med undersökningen har vi anlitat högskolestudenter från Blekinge Tekniska 
Högskola. 
 
Vi hoppas att Du tillåter någon av personerna Ann-Sofie Carlander Rudolphson, Ulrika Möller 
eller Ervina Novljakovic att ta kontakt med Dig för att få ta till sig Dina synpunkter. 
 
Om Du inte vill deltaga i undersökningen så meddela Gullveig Löfdahl, tfn 0455-30 36 13 (E-
post: gullveig.lofdahl@karlskrona.se) snarast eller senast onsdagen den 17 april 2002.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
……………………………………………………….. 
Kurt Edvinsson 
Kanslichef 
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