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 I 

Sammanfattning: 

En fallstudie har utförts på den elektroniska legitimeringstjänsten Svensk e-legitimation vilken 

tillhandahålls av E-legitimationsnämnden på uppdrag av Sveriges riksdag. Tjänsten, vars syfte är 

att bistå med legitimeringsmöjligheter för svenska myndigheter, ökar dessutom 

konkurrenskraften mellan utfärdare av e-legitimation. Genom att granska dokument publicerade 

på hemsidor för tjänsten har en hotbild identifierats. För att demonstrera vikten av att åtgärda 

riskerna inom hotbilden framställdes fyra angreppsscenarion vilka potentiella angripare skulle 

kunna använda. Slutligen presenterades en lösning vilken ämnar säkerställa de risker som 

identifierats. 

Nyckelord: 

elektronisk legitimation, e-legitimation, e-ID, Svensk e-legitimation, E-legitimationsnämnden, 

namecoin, blockchain, SAML, säkerhet, risk 
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Abstract 

A case study has been conducted on an electronic identification service called “Svensk e-

legitimation”. The service has been developed on behalf of the Swedish government and is 

provided by a board created in 2011, E-legitimationsnämnden. The service, whose purpose is to 

assist with identification at Swedish authorities, also increases the competitiveness between the 

issuers of e-ID. By reviewing the documents published on websites regarding the service a risk 

area has been identified. To demonstrate the importance of addressing the risks four attack 

scenarios were created, scenarios which potential attackers might use. Finally, a solution which 

aims to secure the identified risks is presented. 
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Inledande begreppsförklaringar 

Begrepp Betydelse 

Elektronisk 

identifikation 

Handling som används för att säkerställa elektronisk legitimering 

- se 2.2.3. 

Anvisningstjänst (DS) Tjänst som interagerar mellan användare och e-tjänst. 

E-tjänsteleverantör (SP) Ett företag eller en organisation som levererar en e-tjänst, 

exempelvis Skatteverket eller Blocket. Benämns i fortsättningen 

som leverantör. 

Utfärdare (IdP) En enhet som säkerställer och tillhandahåller eller levererar e-ID. 

I Sverige är Bank-ID och Telia exempel på utfärdare.  

Federationsoperatör Den som tillhandahåller anvisningstjänsten, i detta fall staten. 

Metadata Data som innehåller information om data. Utgörs i 

sammanhanget av de uppgifter som krävs för ett säkert 

informationsutbyte mellan användare och leverantör, det vill säga 

krypteringsnycklar. 

Identitetsfederation Miljö där flera SP accepterar en eller flera IdP. Är i detta arbete 

en informationsinfrastruktur för offentlig förvaltning i Sverige 

bestående av regelverk som innehåller bestämmelser gällande 

tillitsnivåer. Tillhandahålls av E-legitimationsnämnden. Benämns 

hädanefter federationen, Svensk e-legitimation eller 

infrastrukturen. 

Offentlig förvaltning Avser kommuner, landsting och statliga myndigheter och 

benämns i fortsättningen myndigheter eller offentlig förvaltning. 

Security by obscurity Samma som ‘security through obscurity’. Bygger på att tilliten 

till design eller implementation hemlighålls och därmed 

säkerställer skydd för angrepp mot säkerhetsbrister. 

Hash och hash-funktion En funktion som transformerar inputdata av godtycklig storlek 

till outputdata av fixerad storlek. Funktionen är konstruerad så att 

det inte är realistiskt att konstruera input-data med hjälp av 

outputdata. Outputdata kallas för hash. 

Tabell 2 Begreppsförklaringar till arbetet 
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1 Inledning 

En medborgare i ett modernt samhälle har i många situationer ett behov av att legitimera sig 

gentemot myndigheter, företag och andra medborgare. Traditionellt har detta gjorts med 

dokument där porträtt, signaturer, stämplar och fingeravtryck garanterat att personen är den som 

den utger sig för att vara. I takt med att datorer blev vanligare på kontor och i bostäder uppstod 

under 1980- och 1990-talen ett behov av att identifiera individer elektroniskt (Andréasson, et al. 

2014 s. 10). Ett tidigt exempel inom offentlig sektor är när Skatteverket tillät företag att deklarera 

elektroniskt i början av 1990-talet.  

1.1 Bakgrund 

Innan den offentliga sektorn började utfärda elektroniska legitimationer såg man inom offentlig 

förvaltning sig om efter redan existerande lösningar. Man upptäckte att några som kommit långt i 

utvecklingen var bankerna. Genom avtal med bankerna besparades den offentliga sektorn arbetet 

med att återuppfinna hjulet och de befintliga användarna kunde genast identifiera sig mot 

offentliga e-tjänster (Andréasson, et al. 2014 s. 10). I takt med att fler aktörer började använda sig 

av elektronisk legitimering uppstod ett behov av samordning och en statlig offentlig utredning 

(SOU 2010 s. 104) föreslog att en ny myndighet skulle bildas för att samordna det offentliga 

användandet av elektronisk identifiering, signering och validering. År 2011 bildades E-

legitimationsnämnden som beskriver sitt uppdrag som 

... att stödja och samordna offentliga sektorns behov av säkra metoder för elektronisk identifiering 

och signering i offentlig sektors e-tjänster. Nämnden ska tillhandahålla system för elektronisk 

identifiering och administrera det valfrihetssystem som anges i lagen (2013:311) om 

valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering åt upphandlande myndigheter. 

Nämnden ska därutöver delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete 

och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. (E-legitimationsnämnden [1], 2015 s. 3) 

E-legitimationsnämnden har påbörjat arbetet med att införa valfrihetssystemet som omnämns 

ovan. Arbetet omfattar att tillhandahålla en federaliserad samling metadata som är kritisk i 

legitimeringsprocessen. Detta för att möjliggöra en central punkt eller portal för elektronisk 

legitimering som alla E-legitimationsnämndens e-tjänsteleverantörer kan använda sig av för att 

identifiera användare (E-legitimationsnämnden, 2012 s. 4).  

Enligt utfärdaren BankID har de 7 miljoner användare vilket är en ökning på 5 miljoner 

användare på lite mer än två år (BankID, 2016 s. 2). I och med den massiva ökningen av 

användande av elektronisk legitimation har det flertal av offentliga förvaltare som belyst vikten 

av en gemensam samordning av elektronisk identifiering fortsatt trycka på behovet (Andréasson, 

et al. 2014 s. 13). Det leder oss till idag när tjänsten ‘Svensk e-legitimation’ snart ska 

implementeras. Den praktiska fördelen med samordningen antyds vara mestadels ekonomisk 

eftersom effektiviseringsvinsterna ökar då utvecklings- och driftkostnad blir lägre: 

...effektiviseringsvinsterna med denna typ av lösning var tydliga. Skatteverket försökte redan då 

påtala för regeringen nyttan med en ökad samordning inom myndighetssektorn kring denna typ av 

utveckling… (Andréasson, et al. 2014 s. 11). 
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1.2 Problemformulering 

Inom offentlig sektor ser man en vital nytta med säkerheten i elektroniska tjänster då man i 

kommunikationen mellan medborgare och användare måste kunna lita på identifikationen 

(Andréasson, et al. 2014 s. 12), men vad händer då om tilliten bryts ner av bristfällig säkerhet? 

Estland ligger före den utveckling som i skrivande stund sker i Sverige. I en artikel som granskar 

säkerhet och tillgängligheten i den tjänsten beskrivs problematiken gällande den centraliserade 

modellen i den här typen av system. Arbetet efter implementering har mestadels fokuserat på att 

hålla hög kvalitet på tillförlitligheten och konfidentialiteten i tjänsten (Ansper, A., Buldas, A., 

Freudenthal, M. & Willemson, J.  2013 s. 26). Detta har dock lett till att tillgängligheten blivit 

lidande och ett problemområde som särskilt utpekas är tillgänglighet under attack: 

The X-Road system should at least guarantee that for some high-priority clients certain services 

remain accessible even in the crisis situations where the normal functioning of the Internet is 

affected by cyberattacks. For example, in its current implementation, the X-Road central servers 

are potentially subjects of Denial-of-Service (DOS) attacks, which would in turn threaten the 

whole infrastructure. (Ansper et al. 2013 s. 27) 

Den identitetsfederation som E-legitimationsnämnden nu planerar att införa kommer med stor 

sannolikhet att bli en central punkt i hur svenska medborgare kommunicerar med offentlig 

förvaltning, och det finns ingenting som stoppar infrastrukturen från att implementeras hos 

privata e-tjänsteleverantörer, inom e-handel och sociala medier. Därför är säkerheten - med 

betoning på tillgängligheten - i Svensk E-legitimation en angelägenhet för hela samhället. 

Bristande tillgänglighet kan då få stora ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser. 

Konsekvenserna av en icke fungerande legitimeringsstjänst, en tjänst som används inom 

majoriteten av nationens offentliga förvaltning, kan alltså bli ödesdigra. Att säkerheten ska vara 

högt prioriterad i ’Svensk e-legitimation’ är naturligtvis betryggande - men hur högt; och till 

vilket pris? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är således att identifiera vilka säkerhetsrisker som samordning av den 

elektroniska identifieringstjänsten medför och vilka möjliga konsekvenser det har för 

tillgängligheten av tjänsten. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

När implementationen av identitetsfederationen snart ska lanseras, vilken hotbild med avseende 

på tillgänglighet identifieras och hur hanteras den? Hur kan man säkerställa tillgänglighet i 

tjänster som bygger på samma eller liknande arkitektur som Svensk e-legitimation? 

1.3.2 Kunskapsbidrag 

Att implementationen av den samordnade elektroniska legitimeringstjänsten ännu inte är gjord 

ger oss en unik möjlighet att noga undersöka säkerheten innan tjänsten hunnit lanserats. Detta är 

av särskild vikt när det gäller ett vitalt säkerhetsverktyg som förmodligen kommer att reformera 

legitimering inom offentlig förvaltning. Aktualiteten är av yttersta vikt då resultatet som kommer 

att presenteras i detta arbete kan leda till ökad tillgänglighet i en tjänst som snart kommer att 

användas av hela Sveriges offentliga förvaltning och därmed öka säkerheten i nationen. 
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Resultatet av arbetet är en kritisk analys och en granskning av tjänsten ‘Svensk e-legitimation’. 

Kunskapsbidraget består av förståelseinriktad- och kritisk kunskap. Arbetet är dessutom ett 

bidrag till utvecklingen av tjänsten genom det förbättringsförslag som diskuteras i analysen. Vi 

avser att underrätta E-legitimationsnämnden om resultatet av det förbättringsförslag som skulle 

öka säkerheten och därmed tillgängligheten i produkten. 

1.3.3 Kunskapsintressenter 

Resultatet av detta arbete är först och främst riktat till E-legitimationsnämnden men är dessutom 

applicerbart för dem som arbetar med elektroniska legitimeringstjänster och som inriktar sig på 

säkerhet eller samordning av dessa. Det är av nytta för alla som har ett intresse av att sprida 

publika nycklar med hög tillgänglighet på ett tillförlitligt sätt. 

Det kan också vara av intresse för andra kritiska e-förvaltningsprojekt eller deltjänster och kan 

förhoppningsvis ligga som grund för beslutsfattande gällande denna typ av samordning. 

Resultatet belyser dessutom vikten av att kunskapsbasen utökas. 

1.4 Avgränsning 

Infrastrukturen Svensk e-legitimation bygger på standarderna SAML2 och OASIS “Identity 

Provider Discovery Service Protocol and Profile” vilka beskriver informationsflödet och 

formatet i en identitetsfederation. Fokus ligger på ‘Discovery Service’ eller ‘Anvisningstjänst’ 

vilka omfattas av dessa protokoll - risker i övriga komponenter är inte av intresse.  

När risker och säkerhet diskuteras avses uteslutande säkerhetsrisker som avser tillgänglighet (se 

kapitel 2.2.1). Inom avgränsningen tillgänglighet gjordes även valet att fokusera på DDoS-

attacker. DDoS-attacker är jämfört med andra attacker ganska triviala och handlar snarare om 

volym än precision. Den låga tröskeln för användning och attackens tillämpbarhet på sårbara 

punkter gjorde den till en lämplig utgångspunkt vid framtagandet av angreppscenarion. 

Förutom vissa konstateranden har inga djupare analyser av effekter av bristande tillgänglighet på 

samhälle, användare, utfärdare och e-tjänsteleverantör gjorts. Anledningen till avgränsningen är 

att det är komponenter som är beroende av en central punkt för hela infrastrukturen och därmed 

skapar sårbarhet - inte yttre komponenter. Det är en granskning av den specifika tjänsten ‘Svensk 

e-legitimation’ som görs och därför finns inget intresse av övriga elektroniska legitimerings-

tjänster. 

1.4.1 Elektronisk underskrift i Svensk e-legitimation 

Svensk e-legitimation innefattar behandlingen av elektroniska underskrifter - eller mer korrekt; 

signaturer. Detta arbete kommer inte  att utvärdera varken funktionalitet, tillgänglighet eller 

annan säkerhet som berör elektroniska signaturer. Distinktionen görs för att 

underskriftsfunktionen accepterar elektroniska legitimationer som inte är certifikatbaserade (E-

legitimationsnämnden [2], 2015 s. 6). Det kan åstadkommas genom att identitetsintyget som 

måste användas - oavsett vilken typ av elektronisk legitimation som används - är detsamma. E-

legitimationsnämnden beskriver funktionaliteten så här: 
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Detta därför att det inom infrastrukturen för Svensk e-legitimation är det elektroniskt utställda 

identitetsintyget som används för identifiering av användare vid underskrift och identitetsintyget 

har samma format oavsett vilken typ av e-legitimation som användaren använder. (E-

legitimationsnämnden [2], 2015 s. 6) 

Alltså baseras underskriftsfunktionen på identifikation i anvisningstjänsten och blir därmed 

applicerbar men inte direkt påverkad av lösningsförslaget i 5.3.  
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som lägger grunden för det empiriska materialet och förklarar 

nödvändiga begrepp och hur de används i detta arbete. Viss upprepning kan därför uppfattas i 

denna del men då med förtydliganden. Referat till kapitel inom dokumentet skrivs ‘kapitel 5.2.1’  

medan referat av dokument utanför detta skrivs som ‘femte kapitlet’ detta för att göra en tydlig 

skillnad till vad som syftas. 

2.1 Kunskapsinventering 

Det finns inom området för elektronisk legitimering flertalet forskningsartiklar och utredningar 

både från enskilda forskare och från myndigheter. Det finns också sammanställningar inför 

implementation av elektroniska legitimeringstjänster och utvärderingar av mer eller mindre 

lyckade sådana. Men det finns ännu ingen granskning tjänsten ‘Svensk e-legitimation’ eller av en 

elektronisk legitimeringstjänst med infrastrukturen SAML som grund vilket gör detta arbete 

unikt.  

I Sverige har diskussionboken ”Vem är vem på nätet?” (Andréasson et. al, 2014) publicerats 

efter slutet av arbetet utfört av MSB som syftar till att presentera olika diskussionsaspekter när 

det gäller elektronisk legitimering. Det här arbetet är vad som kommer närmast denna uppsats 

vad gäller forskning på samma område. Boken är engagerande och ställer intressanta 

frågeställningar men adresserar inte någon hotbild inom Svensk e-legitimation eller säkerhet 

inom specifika infrastrukturer. 

I Europa har något större kartläggningar gjorts men ingen av dem beskriver risker inom 

infrastrukturen Svensk e-legitimation. Däremot arbetar STORK (2014) - ett europeiskt 

konsortium - med den internationella utvecklingen av elektronisk legitimering och tillhandahåller 

mycket information gällande sitt arbete. Syftet med STORK är att hjälpa till med framtagningen 

av en enskild europeiskt elektronisk legitimation för att autentisera och underlätta identifiering av 

medborgare i ett land i EU. 

Några artiklar värda att nämna är “National e-ID card schemes: A European overview“ (Arora, 

2008), “Protecting a federated database infrastructure against denial-of-service attacks” 

(Ansper et. al, 2013) och “Privacy features of European e-ID card specifications” (Naumann & 

Hogben, 2008) som beskriver hur flertalet elektroniska legitimeringstjänster har utvecklats. 

Tyvärr behandlar ingen av dessa artiklar elektroniska legitimeringstjänster som bygger på SAML, 

OpenID eller liknande lösningar. Tjänsterna som behandlas i artiklarna bygger på andra 

infrastrukturer och det finns information både om tjänster som har bra lösningar och de som har 

sämre. Det går också att läsa om vilka specifikationer som de olika tjänsterna använder.  

Den första artikeln (Arora, 2008) beskriver hur Estland använder PKI tillsammans med kort för 

att signera dokument, få tillgång till publikt Wifi och få åtkomst till åldersbegränsade spel. Det 

beskrivs också hur Australien utfärdar medborgarkort vars syfte är att möjliggöra åtkomst av 

data. 

I den andra artikeln (Ansper et. al, 2013) beskrivs i detalj hur den estniska legitimeringstjänsten 

fungerar och hur det hanterar överbelastningsattacker. Artikeln presenterar ett intressant scenario 

där ett krigsdrabbat land måste kunna motstå attacker utifrån. Den var tidig inspiration till detta 

arbete men då tjänsten bygger på infrastrukturen X-Road och inte SAML är det inte samma fokus 
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som här. Detta arbete applicerar inte heller ett krigsscenario utan belyser endast en hotbild mot 

Svensk e-legitimation. 

Den tredje artikeln (Naumann & Hogben, 2008) beskriver säkerhetsfunktioner som kan användas 

av elektroniska identifikationer ur ett teoretiskt perspektiv. Artikeln diskuterar dessutom 

potentiella kombinationer av funktioner som kan användas av elektroniska legitimeringstjänster. 

Utöver granskningar av olika tjänster har det gjorts en del forskning på vad elektronisk 

identifiering är och hur det ska användas samt generellt hur e-förvaltningsprojekt bör utvecklas 

och hur viktig säkerheten i utvecklingen av kritiska tjänster är. Det finns ingen utomstående 

forskning på Svensk e-legitimation. Utvecklingen går i rasande fart och det är av största vikt att 

utveckla framtidssäkert - speciellt när det är kritiska tjänster som behandlar 

legitimationshandlingar. 

Kombinationen blockchain och PKI är förhållandevis ny. Ett antal studier undersökt 

förutsättningarna för kombinationen och Axons (2015) artikel är ett exempel på detta. I artikeln 

påstås att blockchains egenskaper är en naturlig lösning på problem inom PKI, i synnerhet 

tillhandahållande av certifikat och så kallade ‘single points of failure’. Men artikeln fokuserar på 

fall där identitet inte bör knytas till en publik nyckel (Axon, 2015 s. 1) - alltså raka motsatsen till 

lösningsförslaget i detta arbete. 

2.2 Begrepp 

Här presenteras längre begreppsbeskrivningar. En sammanställning med kortare beskrivningar på 

begrepp finns presenterat efter innehållsförteckningen. De begrepp som beskrivs nedan kräver en 

mer ingående beskrivning än vad som gavs möjlighet till i begreppslistan. 

2.2.1 Tillgänglighet och säkerhet 

Informationssäkerhet kan delas in i aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (MSB, 

2009 s. 7). I en infrastruktur där en central punkt är nödvändig för infrastrukturens funktion är 

tillgängligheten en kritisk säkerhetsaspekt. Är punkten inte tillgänglig kan infrastrukturen inte 

användas. I fortsättningen är det tillgängligheten som åsyftas när säkerhet och risker omskrivs 

samt de konsekvenser som bristande tillgänglighet medför. 

2.2.2 Elektronisk legitimering 

Elektronisk legitimering är ett identitetsbevis på nätet och med elektronisk legitimering avses 

framöver tekniker som bygger på en public key infrastucture (PKI) vilken garanterar autentisk 

och konfidentiell kommunikation (Microsoft, 2016) och som svarar mot lagen om kvalificerade 

elektroniska signaturer (SFS 2000:832). Signaturerna används för att identifiera, signera och 

verifiera, personer eller företag på nätet. 

2.2.3 Svensk e-legitimation 

Svensk e-legitimation är namnet på den infrastruktur som E-legitimationsnämnden tagit fram på 

uppdrag från regeringen efter begäran från flertalet svenska myndigheter. Uppdraget har ställt 

krav på utformning, tillitskrav samt funktionalitet och har plockats fram i samarbete med flertalet 

av de myndigheter som ställde begäran. Det är säkerheten i Svensk e-legitimation och E-

legitimationsnämndens handlingsplan för säkerhetsbrister som har granskats i denna forskning. 
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2.3 IT- och informationssäkerhet 

Definitionerna av IT- och informationssäkerhet kan skilja sig något då IT-säkerhet representerar 

hela spektrat av ett informationsutbyte. Det kan beskrivas som att man tittar på ett problem ur 

olika perspektiv. Ur ett IT-säkerhetsperspektiv är nämligen hela IT-miljön relevant, alltså allt från 

en dator till kryptering. Av särskild vikt är kryptobaserade protokoll som används för att 

autentisera digitala identiteter och signaturer. Detta görs för att förhindra att falska identiteter 

tvingar in egna data under giltiga identiteter och därmed garantera tillförlitlighet och riktighet 

(Nationalencyklopedin, 2016). Inom IT-säkerhet kan alltså ett meddelande garanteras genom en 

teknisk lösning.  

Detta till skillnad från informationssäkerhet som snarare definierar hur information kan 

säkerställas utifrån ett ledningsperspektiv. Det handlar om hur säkerheten ska beskrivas och hur 

man systematiskt bör arbeta med säkerheten. 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete 

ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering (SAMFI, 2016).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med andra myndigheter som 

Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen skapat en samverkansgrupp (SAMFI) vars uppgift är 

att stödja varandra i informationssäkerhetsarbetet. Arbetet har exempelvis tagit sitt uttryck i form 

av en webbplats (SAMFI, 2016) vars syfte är erbjuda stöd och vägledning i allt systematiskt 

informationssäkerhetsarbete. Enligt SAMFI är den största delen av vår information mycket 

värdefull för oss, vilket betyder att det är av yttersta vikt att skydda den. För att skydda 

information måste man arbeta med säkerhet utifrån dessa fyra perspektiv: tillgänglighet, riktighet, 

konfidentialitet och spårbarhet. 

● Tillgänglighet uppnås genom att informationen är tillgänglig när vi behöver den. 

● Riktighet innebär att informationen inte har blivit förstörd men också att den är korrekt 

och att ingen har manipulerat den. 

● Med konfidentialitet menas att det är endast är vissa behöriga personer som har möjlighet 

att ta del av informationen som ska skyddas. 

● Genom att informationen är spårbar kan man följa hur informationen har kommunicerats 

men även när och den hur har flyttats och hanterats. 

I det insamlade materialet förekommer att upphovsmän till dokument blandar användningen av 

uttrycken IT-säkerhet och informationssäkerhet. Till exempel kan ett dokument med 

informationssäkerhet i titeln innehålla aspekter av IT-säkerhet. 

2.3.1 MSB:s modell för riskanalys 

På webbplatsen finns ett dokument som ger praktisk kunskap för att kunna arbeta med riskanalys. 

Dokumentet är framtaget av MSB och innehåller en modell för att avgöra hur stor en risk är. För 

att bedöma ett hot - och därmed hur stor risken är - måste först två parametrar klassas - 

konsekvens och sannolikhet (tabell 3). För att klassa konsekvens måste skadans påverkan på 

verksamheten avgöras (MSB, 2011 s. 15). Påverkan kan vara exempelvis ekonomisk eller 

medmänsklig, direkt eller indirekt och delas in i fyra nivåer. Samma nivåsystem används för att 

klassa sannolikhet som avgör hur troligt det är att hotet kommer att realiseras (MSB, 2011 s. 15). 
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Nivå Sannolikhet   Konsekvens 

1 mycket sällan - 1 gång på 100 år   försumbar skada 

2 sällan - 1 gång på 10 år   måttlig skada 

3 regelbundet - årligen   betydande skada 

4 ofta - mer än en gång per år   allvarlig skada 

Tabell 3 Skala för bedömning av riskstorlek 

Hotet klassas enligt nivåerna och placeras sedan in på en skala som avgör riskens storlek.  Nedan 

(figur 1) illustreras skalans omfång. Ju längre ut på skalan ett hot hamnar desto större är risken. 

Skalan visar tydligt att en risk inte måste uppgå till högsta nivå på båda parametrarna utan att det 

räcker med att endast en parameter klassas med en hög nivå för att risken ska vara av en ansenlig 

storlek. 

 
Figur 2 MSB:s demonstration av hotplacering på skala för riskbedömning (MSB 2011 s. 15) 
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2.4 Överbelastningsattacker och dess konsekvenser 

Angrepp över internet kan ske i olika former. Arora (Arora, et al. 2011) delar in internetattacker i 

olika klassificeringar: 

● Increased Access: En användare bereds obehörig tillgänglighet till en dator eller ett 

nätverk. 

● Disclosure of Information: Information sprids till någon som inte är behörig att ta del av 

särskild information. 

● Corruption of information: Obehörig ändring av data. Kan resultera i informationsförlust. 

● Denial of Service: Avsiktlig försämring eller blockering av tillgång till dator- eller 

nätverksresurser. Huvudmålet är att störa tillgången för en legitim användare. 

● Theft of Resources: Obehörigt användande av dator- eller nätverksresurser. 

WC3 (2003) påstår att det vanligaste tillvägagångssättet vid en Denial of Service-attack (DoS-

attack) är att angripa en dators nätverksbandbredd eller anslutningar. Bandbreddsattacker 

översvämmar ett nätverk med trafik så att legitim trafik inte kan ta sig fram. Vid en 

överbelastningsattack skickas ett stort antal förfrågningar till en dator, vilka konsumerar 

tillräckligt med datorkraft för att neka den legitima användaren tillgång till tjänster på datorn 

(W3C, 2003). 

En variant av DoS-attacken är den distribuerade DoS-attacken (DDoS) där ett nätverk av 

infekterade datorer används för att skicka stora trafikvolymer till ett gemensamt offer. (W3C, 

2003). 

Sådana attacker sker varje dag, och inte ens de mest framstående webbsidorna som Facebook och 

Google kan undvika dem. Konsekvenserna av en attack kan vara katastrofala, inte minst om ett 

företags omsättning är beroende av tillgänglighet på Internet. Beroende av en angripares 

tillgängliga resurser kan attacker variera i omfattning och varaktighet. Vissa attacker varar i några 

minuter medan andra, mer högprofilerade attacker mot regeringar och central 

internetinfrastruktur har pågått i fyra till fem dagar (Arora et al, 2011 s. 880). 

Internetsäkerhetsföretaget Arbor Networks skickar årligen ut en enkät till organisationer och 

företag där de bland annat får svara på frågor om DDoS-attacker, svaren sammanfattas i 

rapporten Worldwide infrastructure security report (Arbor Networks, 2016). Rapporten från år 

2015 innehöll den svar från 354 respondenter inom näringsliv, utbildning och offentlig 

förvaltning. De mest omfattande attackerna rapporterades uppmäta 337, 425, 450 och som mest 

500 Gbps (Arbor Networks, 2016 s. 12). I rapporten är respondenterna anonyma, men motiven 

bakom attackerna uppges skifta från ren aktivism till utpressning (Arbor Networks, 2016 s. 113). 

Den största bekräftade bandbredden som använts vid en Denial of Service-attack är  332 Gbps 

(Arbor Networks, 2015). 

2.5 Security Assertion Markup Language 2 

Security Assertion Markup Language, eller SAML är en standard som bygger på XML och som 

tillåter utbyte av säker information mellan aktörer på internet (OASIS [1], 2008 s. 8). Deltagarna 

i en SAML-interaktion visas i figur 3 och kan beskrivas som  

1. Service Provider (SP) som erbjuder en tjänst  

2. Identity Provider (IdP) som verifierar användarens identitet för Service Providers  
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3. Användaren själv. Användaren behöver inte vara en människa utan kan vara en annan 

entitet, som en dator eller ett företag. (OASIS [1], 2008 s. 8)  

Meddelanden utbyts över HTTP och är märkta med digitala certifikat för att garantera 

autenticitet. Ett typiskt identifieringsmeddelande från en IdP till en SP kan lyda:  

Användaren ‘Exempel Exempelsson’ med personnummer NNNNNN-XXXX utförde en lyckad 

identifiering per ett RSA-system (OASIS [1], 2008 s. 8). 

 

Figur 3 Informationsutbyte inom SAML (OASIS [1], 2008 s. 8) 

En miljö där olika SPs gemensamt accepterar en mängd IdPs kallas för en identitetsfederation 

(OASIS [1], 2008 s. 12). Detta ger upphov till ett fundamentalt problem; till vilken IdP ska SP:n 

vidarebefordra användaren? (OASIS [2], 2008 s. 7) En lösning på detta är att använda sig av en 

central så kallad Discovery Service (DS) eller Anvisningstjänst inom federationen. En sådan 

definieras i OASIS-standarden ‘Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile’. DS 

uppgift är att avgöra vilken IdP som ska identifiera användaren. Detta görs i tre steg: 

1. SP vidarebefordrar användaren till DS. 

2. DS interagerar med användaren för att bestämma en eller flera lämpliga IdP:er. 

3. DS skickar tillbaka användaren tillsammans med information om beslutad IdP till SP. 

(OASIS [2], 2008 s. 8) 
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För att motverka att användare vidarebefordras till falska adresser kan en identitetsfederation 

använda sig av global metadata som listar alla godkända entiteter i federationen tillsammans med 

nycklar och certifikat. På så sätt kan en entitet alltid slå upp andra och försäkra sig om att de är de 

de utger sig för att vara (OASIS [2], 2008 s. 10). I standarden anges att en IdP bör försäkra sig 

om att SP existerar i metadata innan den fortsätter. 

2.6 Zooko’s triangle 

Zooko Wilcox-O'Hearn (2001) bevisar inte, men påstår i sin artikel att det är svårt att uppnå tre 

specifika egenskaper – decentralisering, säkerhet, och mänsklig läsbarhet – samtidigt i ett 

nätverksprotokoll (figur 4). Med decentralisering menas att det inte existerar något beroende av 

en central aktör som kontrollerar namn och adresser i protokollet. Säkerhet syftar i modellen på 

att användare kan lita på att en adress pekar på rätt objekt i nätverket - det vill säga riktighet. 

Mänsklig läsbarhet betyder att en människa ska kunna hålla nyckeln i ett nyckel/värdepar i 

minnet där nyckeln är namn på en tjänst, till exempel www.uu.se, och värdet är adressen, till 

exempel 192.168.1.1 (Wilcox-O’Hearn, 2001). 

 

Figur 4 Zooko's triangle (Wilcox-O’Hearn, 2001). 

Ett nyckel/värdepar kan vara vara självautentiserande om det av namnet är självklart att det 

länkar till ett visst värde, till exempel om namnet är representerat i klartext och värdet är det 

hashade namnet är det enkelt att verifiera kopplingen. På grund av att människor inte är lämpade 

att hålla kryptologiska nycklar och certifikat i minnet, samt att de i sig representerar ett tal är det 

svårt att knyta dem till läsbara identiteter. Det är alltså svårt, om inte omöjligt att skapa 

självautentiserande referenser till kryptologisk information. Därför kan man låta en dator komma 

ihåg dessa kopplingar mellan namn och kryptologisk data. Överlåter man detta ansvar till datorer, 

samtidigt som informationen skall spridas över internet öppnar man upp för risken att data 

manipuleras och förlorar sin riktighet (Wilcox-O’Hearn, 2001). 

I exemplet med webbadresser, uppnås säkerhet genom att stora DNS-servrar som användare litar 

på mappar mänskligt läsbara adresser till rätt IP-nummer. På så sätt uppnås även läsbarhet. Enligt 

modellen är det svårt att uppnå den tredje egenskapen om de andra två är uppfyllda. Naturligtvis 

är det bättre med ett större antal DNS-servrar än färre – vilket i detta fall är sant – men då alla 



 12 

servrar ansvarar för specifika domäner uppnås inte fullständig decentralisering. Däremot kan till 

exempel regeringar och internetleverantörer blockera internetadresser så att användare inte kan få 

reda på motsvarande IP-nummer. Detta  leder till att en aktör i praktiken kontrollerar ett 

begränsat område av internet, som ett land eller en internetleverantörs kunder. Därmed uppnås 

inte decentralisering. 

2.7 Blockchain 

År 2008 publicerade Satoshi Nakamoto en artikel (Nakamoto, 2008) som beskriver en modell för 

hur säkra elektroniska transaktioner kan ske mellan aktörer utan inblandning av en tredje betrodd 

part, till exempel en bank. Lösningen kallas för bitcoin och använder sig av digitala signaturer 

och hash-algoritmer för att uppnå sin funktionalitet (Nakamoto, 2008 s. 1). 

Alla bitcointransaktioner lagras i ett publikt register som distribueras över ett nätverk av 

användare. Registret innehåller alla transaktioner och garanterar att pengar inte dubbelspenderas. 

För att garantera riktigheten i alla distribuerade kopior av registret lagras transaktionerna i en 

kedja av så kallade block (blockchain, figur 5) som innehåller ett antal transaktioner. Kedjan 

bildas genom att varje block innehåller information om det tidigare blocket. Inom nätverket anses 

den längsta blockkedjan representera sanningen.  För att förhindra att någon nod i nätverket 

ändrar i historiken finns en mekanism som gör det svårt att ändra i transaktionshistoriken i 

efterhand. Denna mekanism innefattar att en resurs - i det här fallet processorkraft som spenderas 

för att kunna lägga till ett block i kedjan. Vill man ändra på ett block måste man därför ändra i 

alla efterkommande block. Så länge majoriteten av processorkraften i nätverket används till att 

underhålla den ‘riktiga’ kedjan kommer en illasinnad nod inte kunna ändra i historiken snabbt 

nog för att skapa en längre kedja än den redan allmänt accepterade versionen (Nakamoto, 2008 s. 

3). 

  

Figur 5 Illustration av blockchain (Nakamoto, 2008 s. 3) 

För att jämföra med ett annat förtroendesystem kan en liknelse göras till nyhetsrapportering. 

Människor tenderar att acceptera den sanning som stora, anrika nyhetsorganisationer förmedlar 

mer än mindre etablerade aktörer. Hur kommer det sig? En erfaren nyhetsutgivare har en historik 

och ett rykte att luta sig emot vilket tar lång tid och mycket arbete att bygga upp (Lasica, 2003 s. 

73). Ska en person ta ställning till vilken av två icke-identiska nyheter från två källor kan de två 

källornas historik vara en faktor. På samma sätt antas den blockkedja där mest arbete lagts ner 

representera sanningen. 

2.7.1 Namecoin 

På ett inte lika vetenskapligt vis som Nakamoto föreslog användaren ‘appamatto’ i en chatt att 

bitcointekniken kunde användas till att ersätta dagens system för internetdomäner, Domain Name 

System, där all internettrafik går via en eller flera servrar som lagrar information om vilken IP-
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adress som hör till vilket domännamn (Namecoin, n.d.). I stället för ekonomiska transaktioner 

finns ett antal typer av transaktioner, till exempel att någon gör anspråk på ett namn (domän), 

eller att någon lägger till eller ändrar data associerad med ett namn. Varje namn är associerat med 

520 byte data, som inte nödvändigtvis måste vara en adress till en server vilket var tanken från 

början (Namecoin, 2016). Bland utvecklare diskuteras att utöka storleken per transaktion 

(Namecoin Forum, 2016). Detta system kallas Namecoin. 

Sammanfattningsvis bygger Namecoin på tekniken bakom bitcoin och erbjuder en 

decentraliserad datasamling med garanterad riktighet och tillgänglighet. Namecoin hävdar att de 

uppnår alla tre egenskaper i Zooko’s Triangle (Namecoin, 2016). 

Axon (2015) skriver om hur blockchainteknik har rätt egenskaper för att lösa problem med PKI-

tekniken, närmare bestämt publicering av publika nycklar. I dagsläget består problemet av ett 

beroende av centrala så kallade ’Certificate Authority’s’ som ansvarar för distribution av publika 

nycklar. Blockchaintekniken kan tack vare sina egenskaper användas för att eliminera beroende 

av sådana aktörer (Axon, 2015). 

3 Metod 

I detta kapitel motiveras val av metod för att besvara forskningsfrågor. Metod för 

datainsamlingsmetodik och metod för dataanalys presenteras och kritiseras. Kapitlet innehåller 

även en kortare diskussion kring forskningsparadigm och en förklaring av sökstrategi för 

empiriskt material. 

3.1 Forskningsansats 

Fallstudium är en särskilt bra strategi för att undersöka implementationen av ett 

informationssystem (Oates, 2006 s. 141). Detta fall har undersökts i sin verkliga kontext genom 

att granska de tekniska faktorer som genererat tjänstens format. I detta arbete beskrivs hur en 

hotbild identifierats med hjälp av dokumentanalys utförd på data från en dokumentinsamling. 

Resultatet av fallstudien är ett antal scenarion där säkerhetsrisker identifierats. Utifrån dessa 

scenarion kommer ett lösningsförslag presenteras. Processen illustreras nedan (figur 6):  
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Figur 6 Forskningsprocess 

Fallet Svensk e-legitimation inleddes med de utredningar som gjordes i riksdagen i början av 

2010-talet och utveckling och implementation sker just nu. Det är en unik möjlighet att granska 

en infrastruktur som kommer att ha stor påverkan på hur svenska medborgare interagerar med 

staten. Genom att kritiskt granska kravspecifikationer, riskbedömningar, regelverk och påpeka 

riskfaktorer knutna till tillgängligheten av Svensk e-legitimation har forskningsfrågorna besvarats 

(Oates, 2006 s. 143). 

Fallstudien är att betrakta som kontemporär då fallet befinner sig i de tidigare faserna av 

systemutvecklingens livscykel. Granskade dokument kommer sannolikt att uppdateras - det är de 

senast tillgängliga versionerna som granskats. Fallstudien beskriver ett projekt som tidigt i 

studien befarades lida av vissa brister. Dessa undersöktes mer noggrant och förslag på 

förbättringar gavs. Därmed är studien att betrakta som deskriptiv - den målar upp fallet i detalj 

och diskuterar sedan vad som bör göras (Oates, 2006 s. 143). 

Inom ramen för vad Oates beskriver som generaliserade implikationer och rekommendationer för 

handling (Oates, 2006 s. 146) undersöktes möjligheterna till alternativa infrastrukturella 

lösningar. Detta skulle göras genom att applicera existerande tekniska koncept från liknande 

tillämpningar på detta fall och resultera i en beskrivning av lösningsförslaget och en motivering 

av fördelarna jämfört med den planerade infrastrukturen. 

Vissa är av uppfattningen att fallstudium som metod saknar rigorositet och leder till 

generaliseringar av låg kvalitet (Oates, 2006 s. 150). Detta kan stämma men bör också utvärderas 

från fall till fall. Denna fallstudie bygger på dokumentation av en infrastruktur som i sin tur 

bygger på etablerade standarder, i synnerhet SAML. Implikationer och generaliseringar bör 

därför kunna vara av värde för andra fall i liknande kontext. 
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3.2 Paradigm 

I detta arbete har inte en absolut sanning eftersökts. De dokument som granskats bygger på andra 

människors uppfattningar eller agendor vilket speglar det resultat som de uppnår; det samma 

gäller detta arbete då det förväntats ett resultat som reflekterar vissa förutfattade meningar (Oates, 

2006 s. 262). 

Det interpretivistiska paradigmet kretsar just kring detta, att acceptera olika synsätt på problem. 

Till exempel kan en interpretivist anse att det existerar ett antal subjektiva verkligheter som beror 

på förutsättningarna hos den som tolkar verkligheten (Oates, 2006 s. 262). Informationssäkerhet 

kan till exempel ha olika innebörd för olika personer, trots att det gäller samma typ av 

information - en expert kan anse att en informationsresurs är säkrad medan en annan inte alls 

håller med. Detta arbete ligger i linje med ett interpretivistisk och därmed hermeneutisk paradigm 

(Oates, 2006 s. 262) vilken antyder att alla inblandade parter drivs av sin egen agenda och 

därmed producerar ett visst resultat. 

I termer av trovärdighet så får läsaren av detta arbete själv ta ställning till huruvida författarna 

som skrivit materialet har några alternativa motiv, och huruvida det ena utfallet eller det andra 

skulle vara till fördel för dem. Det empiriska materialet till stor del inhämtas från en statlig 

myndighet så går mycket av data att återskapa. Det kan räcka med en slagning på internet eller att 

undersöka källhänvisningen och bilagorna för att åstadkomma detta. 

3.3 Datainsamlingsmetodik 

Inom den offentliga sektorn är Sverige ett framstående land när det gäller dokumentation. Tack 

vare offentlighetsprincipen fanns det väldigt goda möjligheter att granska stora delar av den 

absolut mest vitala data helt gratis och med full tillgänglighet. Det beror på den enkla 

anledningen att alla formella- och många informella handlingar är publicerade på myndighetens 

webbsidor. Med tillgång till allt från presentationer till regelverk, specifikationer och utredningar 

av MSB samt analyser av E-legitimationsnämndens arbete har datainsamlingen underlättats 

enormt. Det har möjliggjort analysen av de risker som myndigheten förväntar sig ska uppstå. 

Vid dokumentanalys är det viktigt att tänka på att dokument tas fram i ett speciellt syfte för en 

specifik läsare. Syftet i vilket dokumenten tagits fram skiljer sig antagligen från syftet med 

forskningen de granskas i (Oates, 2006 s. 238). Även om dokumenten tagits fram av en statlig 

myndighet och är av formell karaktär kan de inte förväntas innehålla en objektiv sanning (Oates, 

2006 s. 241).  

E-legitimationsnämnden – en svensk statlig myndighet – är upphovsmän till de dokument som 

samlats in. Ingen mottagare av dokumenten anges explicit, men då dokumenten är av teknisk 

karaktär antas tänkta läsare vara interna medarbetare på myndigheten och personal hos olika 

aktörer inom Svensk e-legitimation. De sistnämnda kan vara personer vars tillit till 

infrastrukturen är av största vikt då beslut om en aktör skall gå med i federationen skall fattas. 

För projektet Svensk e-legitimations framgång är det kritiskt att dessa personer övertygas om att 

infrastrukturen är effektiv, säker och värd de investeringar som krävs. Detta kan påverka 

dokumentens upphovsmän att överdriva dessa aspekter. Mest intressant i detta sammanhang var 

huruvida säkerhetsegenskaper överdrivits eller ej. I löpande text sågs möjligheten att subjektiva 

åsikter om säkerheten överdrivits, men då de mest intressanta komponenterna beskrivits med 

tabeller, grafik och objektiva fakta om hur delar faktiskt implementerats gjordes bedömningen att 

den viktigaste informationen inte kunnat överdrivas eller snedvridas. 
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För att kunna definiera begrepp och avgöra vilka problemområden som utgör säkerhetsrisker har 

granskning av dokument, referensmaterial till största del bestående av tidigare publicerad 

forskning varit mål för datainsamling. Alla artiklar som använts är redan referensgranskade och 

har accepterats som vetenskapligt material. Begränsningar i valet av källor är att den forskning 

som finns på området är väldigt begränsad - det är ett nytt och aktivt område som ännu inte har 

hunnit utforskas eller granskas fullständigt. 

Det var känt sedan tidigare att Svensk E-legitimation baseras på kryptologiska tekniker där viss 

information behöver spridas för att uppnå säker kommunikation. Detta faktum gav en hänvisning 

om vilka delar av infrastrukturen som skulle komma att bli relevanta för analys vilket hjälpte vid 

framtagandet av sökstrategi. 

3.3.1 Sökstrategi 

För att kunna utföra en granskning av de dokument som använts som krävs en grundläggande 

förståelse för området elektronisk legitimering. Innan en mer omfattande inhämtning av 

dokument kunde göras utforskades först E-legitimationsnämndens webbsida för att kartlägga 

vilken information som redan från början fanns tillgänglig. Kartläggningen visade att stora delar 

av det material som krävdes redan var offentligt och tillgängligt. 

Strategin som användes för att ta fram relevanta dokument var att först välja varifrån dokumenten 

skulle hämtas, för att sedan ta fram urvalskriterier för de dokument som fanns tillgängliga där. 

Insamlingen gjordes på E-legitimationsnämndens och Federationen för Svensk e-legitimations 

webbsidor. 

Alla tillgängliga dokument på dessa webbsidor var inte relevanta, därför togs två kriterier fram 

varav ett behövde uppfyllas för att ett dokument skulle klassas som relevant: 

1. Dokumentet beskriver Svensk E-legitimation övergripande. 

2. Dokumentet berör komponenterna anvisningstjänst eller metadata. 

3.4 Metodik för dataanalys 

Granskningen utfördes med hjälp av en kvalitativ undersökning av risker, dokumentation och 

infrastruktur genom dokumentanalys. Detta kan dock skapa vissa problem då dokumentanalys 

kan göra det svårt med objektiviteten (Oates, 2006 s. 216) men det har tagits i beaktande då det 

fanns stora förväntningar på att finna antydningar till säkerhetsbrister som nedprioriterats och 

därmed tydliga bevis på att säkerheten inte var tillräckligt hög. 

Deduktiv dataanalys användes då de centrala komponenterna som identifierades granskades 

utifrån antagandet att de kunde vara känsliga för överbelastningsattacker. Eftersom de empiriska 

urvalskriterierna, i synnerhet kriterium 2, bidragit till att välja ut den data som rör centrala 

komponenter underlättades analysen av det utvalda materialet avsevärt. Med stöd från 

policymaterial och logiska resonemang motiverades hur angrepp av centrala komponenter skulle 

leda till förlust av tillgänglighet. Dessa komponenter var av sådant slag att de vid DDoS-attacker 

som beskrivs i kapitel 2.4 skulle orsaka driftstopp i hela eller delar av Svensk e-legitimation. Det 

visade sig att minst fyra sådana servrar existerade i dokumentationen. De möjliga angreppen 

formaliserades till scenarion som diskussion kunde föras kring. 
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Ett förslag på hur redan existerande teknik med ursprung i en annan kontext kan implementeras i 

det undersökta fallet för att eliminera angreppsscenariona presenterades. Med stöd i teorin 

motiverades varför detta är möjligt samt hur det skulle gå till i praktiken. 

Vid kvalitativ dataanalys är tolkningen av data närmare knuten till forskarens bakgrund, 

antaganden och övertygelser än vid kvantitativ dataanalys (Oates, 2006 s. 277). Det finns även 

risk för att konfirmeringsbias förekommer i detta arbete. Därför uppmanas läsaren att själv ta 

ställning till de antaganden och påståenden som görs i analys och slutsats och värdera rimligheten 

i dem.  
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4 Empiri 

I den här delen presenteras urvalet av datainsamlingen och resultatet av dokumentanalysen. Här 

redogörs tydligt för säkerheten i Svensk e-legitimation både gällande övergripande funktionalitet 

och tekniska specifikationer. Presentationen av det empiriska materialet är sorterat efter innehåll. 

Först presenteras tjänsten som helhet och sedan de områden som kategoriserats som kritiska. Till 

sist diskuteras hur man arbetar med säkerheten i tjänsten. Dokumenten presenteras inte var för sig 

utan sammanfattas under den rubrik som behandlar det specifika innehållet. I bilaga 1 finns en 

presentation av vilka dokument som innehåller vilket material. 

4.1 Urval av empiriskt material 

Under den stora insamlingen av empiriskt material inhämtades 180 dokument i pdf-format. De 

inhämtades med verktyget wget och kommandot  

wget -A pdf -m -p -E -k -K -np http://www.elegnamnden.se/ 

som utfördes på respektive domän och som laddade ner alla pdf-filer tillgängliga på domänerna. 

En sammanfattning av dokumentens härkomst och deras uppfyllnad av sökkriterierna redovisas i 

tabell 4. 

Kriterium 1 2 Inget Total Adress 

E-legitimationsnämnden 14 16 140 170 www.elegnamnden.se  

svensk e-legitimation 0 6 4 10 www.sveleg.se  

Totalt 14 22 144 180  

Tabell 4 Resultat av dokumentinsamling. 

Kriterium 1 uppfylldes av 14 stycken dokument och kriterium 2 av 22 stycken. 144 dokument 

uppfyllde inget av kriterierna. En förklaring är att många dokument var föreläsningsmaterial från 

E-legitimationsdagen 2016. Även mötesanteckningar, beskrivningar av avtal och förfaranden vid 

anslutning till tjänsten utgjorde en stor del av dokumenten. Totalt 20% av dokumenten bedömdes 

vara relevanta för att besvara forskningsfrågorna, det vill säga uppfyllde minst ett av kriterierna. 

http://www.elegnamnden.se/
http://www.sveleg.se/
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4.2 Redogörelse av Svensk e-legitimation och dess infrastruktur 

 
Figur 7 Illustration av infrastrukturen för Svensk e-legitimation (E-legitimationsnämnden 2014 s. 6) 

Svensk e-legitimation är en infrastruktur som är framtagen av E-legitimationsnämnden. 

Infrastrukturen behandlar anvisningstjänsten, metadata samt avtal, regelverk, tillitsramverk, och 

tekniska ramverk som visas i figur 7. E-legitimationsnämnden förväntar sig att tjänsten kommer 

att markant kunna effektivisera användningen av e-ID inom offentlig förvaltning. Nedan (figur 8) 

förtydligas E-legitimationsnämndens och Svensk e-legitimations roll vid ett identifierings-, 

signerings- eller valideringstillfälle. 

Svensk e-legitimation innehåller också en e-tjänst vars syfte är att på ett säkert sätt identifiera, 

signera och validera gentemot andra e-tjänster, så mycket är redan förklarat. Tjänsten ska i första 

hand arbeta emot offentlig förvaltning men också senare kunna användas i privat sektor. Det sker 

genom att tjänsten är en länk mellan leverantören och utfärdaren som ett kompletterande skikt 

vars funktion är att samla utvecklare och samtidigt skapa konkurrenskraft. Svensk e-legitimation 

utför sin funktion genom att låta användaren välja utfärdare och sedan styra användaren tillbaka 

till e-tjänsten för legitimering. Kommunikationen består av metadata som hänvisar informationen 

mellan aktörerna. En tydligare beskrivning av anvisningstjänsten finns i kapitel 4.3. 
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Figur 8 Illustration av ett informationsutbyte inom infrastrukturen (E-legitimationsnämnden [2], (2015 s. 4) 

4.3 Anvisningstjänst 

Flera dokument beskriver anvisningstjänsten övergripande, två exempel är “Discovery within the 

Swedish e-ID Framework” (2015-05-06 s. 17) som är en bilaga till det övergripande tekniska 

ramverket och “Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation” 

(2013-02-07 s. 47) som är en bilaga till ett leveransavtal av federationstjänster. Det senare 

dokumentet är mer detaljrikt och beskrivningar tas från det. 

I inledningen deklareras att:  

En Anvisningstjänst, eller Discovery Service, har som sitt syfte att avlasta de enskilda e-tjänsterna 

(Service Providers, SP) inom federationen från att själva implementera stöd för hur användare 

väljer legitimeringstjänst (Identity Provider, IdP) för autentisering. 

Genom att en Anvisningstjänst finns tillgänglig inom federationen kan e-tjänster styra sina 

användare dit för val av legitimeringsmetod (eller legitimeringstjänst). Anvisningstjänsten 

interagerar med användaren som gör sitt val och användaren, tillsammans med dennes val, styrs 

tillbaka till e-tjänsten som nu vet till vilken legitimeringstjänst användaren ska skickas för 

legitimering. 

Enligt E-legitimationsnämnden är både målet och syftet att tjänsten ska underlätta för 

slutanvändare och leverantörer. Tjänsten ska alltid vara tillgänglig och ha korta svarstider. Den 

ska även vara enkel för leverantörer att integrera och administrera. 

Ett antal ‘styrande förutsättningar’ för infrastrukturen listas, bland annat att “Anvisningstjänsten 

för Svensk e-legitimation är en vital punkt inom federationen då i princip alla e-

legitimationsinloggningar som utförs behöver någon form av anvisning.” samt att “Tjänsten skall 

dimensioneras och säkras därefter”. Här nämns även att anvisningstjänsten läser från 

metadatatjänsten, vilken beskrivs i nästa avsnitt 4.4. 
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Upphovsmännen beskriver sedan anvisningstjänstens känslighet med stycket: 

En central tjänst introducerar en punkt i federationen, som om den inte fungerar korrekt påverkar 

möjligheter till inloggning mot alla e-tjänster som är beroende av anvisning. Det ställer ett antal 

icke-funktionella krav på Anvisningstjänsten vad gäller tillgänglighet och svarstider för att 

säkerställa den centrala tjänstens stabilitet inom federationen. 

Mot bakgrund av detta specificeras i dokumentet att implementering av anvisningstjänsten hos 

leverantör kan ske på två sätt, centralt eller lokalt integrerat. Dessa beskrivs i andra kapitlet 

“Arkitektur och ingående funktioner” i dokumentet. 

4.3.1 Central anvisning (figur 9) 

Väljer en leverantör att använda sig av central anvisning skickas slutanvändare till en annan, av 

federationsoperatören tillhandahållen server som förser användarens webbläsare med en 

webbsida med användargränssnitt och ett JavaScript som innehåller logiken för anvisningen. 

JavaScriptet exekveras i användarens webbläsare och kallas i dokumentet för ‘JavaScript för 

Anvisning’. För att säker kommunikation ska kunna uppnås mellan aktörerna och för att 

användarna ska skickas till betrodda adresser finns ett beroende av anvisningstjänstens metadata 

som innehåller information om publika nycklar och adresser till federationens registrerade 

aktörer. Källan till metadata kallas anvisningsfeed. 

 

Figur 9 E-legitimationsnämnden illustrerar sin beskrivning av central anvisning 

4.3.2 Lokalt integrerad anvisning (figur 10) 

I stället för att styras till en central webbsida kan en leverantör, genom att periodiskt ladda hem 

‘JavaScript för Anvisning’, skicka denna logik direkt till användaren utan inblandning av en 

tredje part. I det engelska dokumentet nämns att lokalt integrerad anvisning inte är ett krav, men 

kan vara användbar för att uppnå en lösning där inga beroenden av en central anvisningstjänst 

existerar. 
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Figur 10 E-legitimationsnämnden illustrerar sin beskrivning av lokal anvisning 

Under samma rubrik listar upphovsmännen ett antal krav för att en e-tjänst ska kunna använda 

den lokalt integrerade anvisningen, nedan presenteras ett urval: 

● E-tjänsten konfigurerar en proxy för hämtning av anvisningsdata från Anvisningstjänstens 

funktion Anvisningsfeed. Data från Anvisningsfeed används av ‘JavaScript för Anvisning’ då 

dess logik bygger upp valsidan. 

● För att säkerställa att funktionen ‘JavaScript för Anvisning’ alltid har tillgång till 

anvisningsdata kan e-tjänsten välja mellan följande metoder: 

○ Konfigurera JavaScriptet att gå till en spegling av Anvisningstjänstens metadata om dess 

‘master’ inte är tillgänglig. Detta förfarande innebär att en mycket enkel proxy för 

hämtning av metadata kan användas, t.ex. Apache ProxyPass. 

○ Implementera en mer avancerad proxy som också har möjlighet att mellanlagra (cacha) 

nedladdat metadata. I detta fall kan e-tjänstens proxy-funktion leverera metadata även då 

den centrala funktionen för Anvisningsfeed inte är tillgänglig. 

● E-tjänsten använder sig av samma JavaScript som Anvisningstjänsten – det enda som skiljer är 

dess konfiguration. Detta JavaScript laddas ned periodiskt till e-tjänsten för att undvika ett 

direkt beroende till Anvisningstjänsten. 

4.4 Metadata 

Tre omfattande dokument beskriver metadata-tjänsten på olika sätt. “Tjänstespecifikation: Tjänst 

för Metadata som del av Svensk e-legitimation” (2013-02-08 s. 37) beskriver informativt och är 

en bilaga till ett leveransavtal av federationstjänster. “Metadatapolicy” (2014-04-03 s. 19) 

innehåller policy för användande av metadata-tjänsten. “Användarbeskrivning för 

Metadatatjänsten” (2015-10-21 s. 53) innehåller information relevant för aktörer som leverantör 

och utfärdare inom Svensk E-legitimation, bland annat registrering av metadata och anslutning 

till tjänsten. Det första dokumentet hämtades från E-legitimationsnämndens webbsida och de två 

senare från Svensk e-legitimations. Specifikationen och policyn innehåller mest relevant 

information. 
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Metadatas betydelse i infrastrukturen beskrivs på fjärde sidan: 

I avsaknad av metadata i en federation, måste sådana nycklar installeras manuellt i samtliga 

deltagande tjänster. Utöver nycklar innehåller metadata även annan information som är viktig för 

samverkan mellan tjänster, t.ex. internetadresser till funktioner som krävs, information om 

tjänstekategorier, användargränssnittsinformation med mera. 

4.4.1 Tjänstespecifikation 

Dokumentet “Tjänstespecifikation: Tjänst för Metadata som del av Svensk e-legitimation”  inleds 

med inledning, syfte och mål. Det nämns att “det viktigaste syftet med metadata är att 

tillhandahålla de nycklar som krävs för säker kommunikation och informationsutväxling mellan 

tjänster” samt att vikten av att innehållet i metadata alltid är korrekt och kan verifieras av de som 

använder den. 

Systemet för metadata delas in i de tre funktionerna insamling, lagring och publicering av data. 

Publiceringen är den mest relevanta för detta arbete och beskrivs som att “metadata 

tillhandahålls till federationens deltagare i olika former för att tillgodose deltagarnas behov av 

information om federationens tjänster“.  

Publicering av metadata sker via en webbserver som nås via HTTP GET-anrop. Dessa anrop 

skickas till en eller fler statiska adresser, alternativt genom dynamiska anrop med parametrar för 

urval av svarsdata. Metadata ska signeras med federationsoperatörens privata nyckel för 

verifiering. Två tidsgränser för användning sätts. En absolut giltighetstid ‘validUntil’ bortom 

vilken användning är förbjuden, och en tidsrymd ‘cacheDuration’ inom vilken försök till 

uppdatering av metadata bör ske. Giltighetstiden får inte vara kortare än ‘cacheDuration’. Dessa 

värden har samma innebörd oavsett om en aktör använder sig av statiska eller dynamiska anrop. 

Riktlinjer för förfarande vid användning av metadata listas. Dessa kan variera lokalt, dock 

bestäms att “det enda absoluta kravet på deltagaren som antas vara reglerat i federationens 

regelverk är att ‘metadata inte får användas bortom sin specificerade giltighetstid’”. Lokala 

variationer kan till exempel bestämma hur en aktör agerar då hämtning eller verifiering av 

metadata misslyckas. 

Funktionen för distribution av certifikat för verifiering av metadata beskrivs på sida 18 som “...en 

viktig funktion för att säkerställa federationens säkerhet” och krav på denna funktion beskrivs på 

dokumentets 32:a sida: 

Nyckel för verifiering av metadata skall finnas tillgänglig i form av ett X.509 certifikat. 

Certifikatets hash summa, beräknad med såväl SHA-1 som SHA 256, skall finnas anslagen på 

webbsida som federationsoperatören anvisar. Detta kan vara en annan webbsida än den som 

metadatatjänsten tillhandahåller för att försvåra möjligheterna för någon att manipulera både 

publicerat certifikat och dess hash. 

Ett krav på tillgänglighet återfinns även på dokumentets 34:e sida: 

Metadatatjänsten skall konstrueras så att dess tillgänglighet motsvarar behoven som ställs för en 

central metadatatjänst som ska betjäna alla deltagare inom federationen för Svensk e-legitimation. 

Av största vikt är att tillgodose att deltagare alltid kan hämta hem ny metadata innan 

giltighetstiden för senast hämtad metadata löpt ut. 
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4.4.2 Policy 

Inledningen i policydokumentet liknar den i tjänstespecifikationen, inga väsentliga skillnader i 

beskrivning av metadatatjänsten uppfattades. Vidare innehåller dokumentet två kapitel som 

behandlar anslutning av tjänst till federationen och regler för insamling och kontroll av inlämnad 

metadata. Det fjärde kapitlet behandlar “Regler för federationens publicering av metadata“. I det 

sjätte kapitlet beskrivs värden för de parametrar som nämns i de föregående kapitlen, se tabell 5. 

Av fjärde kapitlet framgår att metadatafeeden publiceras på tre olika adresser med olika urval av 

innehåll. Endast denna parameter (P1) skiljer mellan dessa tre versioner. Ett antal andra 

parametrar beskrivs i kapitlet och deras värden återfinns i sjätte kapitlet. 

Adressen från vilken metadata inhämtas existerar i tre versioner av P1. 

Parameter Beskrivning av Feed Beskrivning Värde i Federationsmiljön 

P1 “Metadata-feed 1 

innehåller metadata för 

samtliga Tjänster i 

federationen.” 

Publiceringsadress https://md.sveleg.se/md/svele

g.xml 

P1 “Metadata-feed 2 

innehåller endast 

metadata för E-tjänster i 

federationen.” 

Publiceringsadress https://md.sveleg.se/md/svele

g_sp.xml 

P1 “Metadata-feed 3 

innehåller endast 

metadata för 

legitimeringstjänster, 

underskriftstjänster, 

attributstjänster och PDP-

tjänster i federationen.” 

Publiceringsadress https://md.sveleg.se/md/svele

g_idp.xml 

Tabell 5.1 Parametrar i metadatatjänsten 

Övriga parametrar är lika för olika värden av P1. 

Parameter Beskrivning Värde i federationsmiljön 

P2 Adress till Nyckel för 

verifiering av metadata 

https://md.sveleg.se/md/sveleg- 

signer.crt 

P3 Adress till Hash av nyckel för 

verifiering av metadata 

https://www.sveleg.se/anslutning/teknisk-

infrastruktur-for- 

federationstjansten/metadatainformation/ 

P4 Publiceringsintervall 30 min 

P5 ‘validUntil’ 7 dagar 

P6 ‘cacheDuration’ 30 min 

Tabell 5.2. Parametrar i metadatatjänsten. 
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I fjärde kapitlet sida 11 beskrivs noggrant regler för verifiering och användning av metadata, här i 

sin helhet: 

Aktörerna får endast använda hämtad metadata efter att ha: 
1. Verifierat signaturen i metadatadokumentets rotelement mot den publika nyckel som 

finns i det signeringscertifikat som är publicerat på angiven plats, se parameter ‘P2’ i 

kapitel 6.1.4. 

2. Kontrollerat att signaturen omfattar all metadata, d.v.s. inkluderar metadatadokumentets 

rotelement. 

3. Kontrollerat att hash av det publicerade signeringscertifikatet är identiska med de hash 

som publicerats på angiven plats, se parameter ‘P3’ i kapitel 6.1.4. 

 Aktörerna får endast använda hämtad metadata enligt följande tidsregler: 
1. Hämtad metadata får inte användas efter tidpunkten som anges av rotelementets 

‘validUntil’ attribut. 

2. Aktörerna måste försöka hämta ny metadata inom det intervall som anges av 

‘cacheDuration’-attributet i XML-dokumentets rotelement. Aktören skall alltid använda 

senast hämtade metadata som verifierats i enlighet med kraven ovan. 

4.5 Säkerhetsarbete 

Av dokumentinsamlingen framgår att två större utvärderingar har gjorts av säkerheten i Svensk 

E-legitimation. Den ena återfinns i form av en promemoria med titeln “Rapport: Analys av 

Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv” (2014-10-23 s. 34). Den andra är en riskanalys 

genomförd av MSB. 

4.5.1 MSB:s Analys 

Riskanalysen omnämns på andra sidan i dokumentet “Minnesanteckning från Förvaltningsforum 

möte 2 2014-12-16” där protokollet säger att MSB presenterar sin analys vilken lett fram till 22 

rekommendationer, samt att analysen lämnats till E-legitimationsnämnden och de tre 

myndigheter som begärt analysen. Av anteckningarna framgår även att “Önskemål om att 

tillgängliggöra den hemligstämplade rapporten framfördes” samt att Lars Grundström – en 

representant från MSB – “Tog med sig tillbaka till MSB” att undersöka “Möjligheten att 

tillgängliggöra den hemligstämplade rapporten.”. 

I ett dokument med titeln “Svar från MSB på frågor ställda den 16 december av 

Förvaltningsforum” (datum saknas, första sidan) besvarar Lars Grundström förfrågan om att 

tillgängliggöra sin analys:  

MSB kvarstår vid tidigare bedömning att innehållet i rapporten omfattas av sekretess enligt OSL 

2009:400 och att MSB därför inte har för avsikt att släppa rapporten eller dess innehåll fritt utan 

sekretessförbehåll. Dvs. ingen förändring bedöms vara aktuell gentemot tidigare 

ställningstagande. Däremot står det ju de parter som fått var sitt exemplar av rapporten fritt att 

göra en egen och självständig sekretessbedömning och möjligen då även komma till en annan 

slutsats. 

Grundströms förtydligar att dokumentet är hemligstämplat. Trots hemligstämplandet har MSB 

publicerat en sammanfattning av analysen med titeln “Analys av informationssäkerheten i Svensk 

e-legitimation” (2014-10-16 s. 4) på sin websida där de 22 rekommendationerna presenteras . I 

Dokumentet “Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i 

Svensk e-legitimation” (2015-02-27 s. 22) citeras alla 22 rekommendationer, bakgrunder till dem 

samt E-legitimationsnämndens egen analys av rekommendationen. Varje rekommendation möts 

dessutom av ett förslag på hantering. Ett antal  rekommendationer (10, 15, 20) behandlar 

implementationen av SAML samt den centrala infrastrukturen och är därför relevanta i detta 

sammanhang och dessa finns att läsa i bilaga 2. 
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I ett presentationsbildspel med titeln “Status - Genomförande av rekommendationer (MSB)” 

(2015-04-17 s. 21) beskrivs hur arbetet med hanteringen av rekommendationerna fortlöper. Vid 

tidpunkten för publicering var hanteringen av rekommendationerna 10, 15 och 20 antingen i 

uppstartsfasen eller under arbete. 

4.5.2 E-legitimationsnämndens analys 

“Hot på grund av brister i de centrala tjänsterna och tekniska lösningar” innehåller en bred 

beskrivning av Svensk E-legitimation, dess bakgrund, intressenter och komponenter. I 

dokumentets listas de risker som identifierats. Dokumentet återges i sin helhet i bilaga 3 men här 

citeras ett utdrag av hur riskerna har bedömts enligt 

...en skala med konsekvenser vid utlöst risk och sannolikhet att risken inträffar. Konsekvenser kan 

vara begränsade, måttliga, betydande eller svåra medan sannolikheten kan vara obefintlig, liten, 

måttlig eller stor. 

Dokumentets femte kapitel sida 24 med titeln “Överväganden som behöver göras ur 

säkerhetssynpunkt” innehåller åtgärdsförslag. Om överbelastningsattacker skrivs att  

Den infrastruktur som bildar Svensk e-legitimation kan drabbas av överbelastningsattacker. Varje 

aktör som är exponerad mot Internet måste använda tillgängliga metoder för att skydda sig mot 

överbelastningsattacker, såsom DoS och DDoS. Detta bör studeras närmare i samverkan med 

federationens parter för att minimera risken för dessa attacker. 

Dokumentet fortsätter sedan med förslag på framtida arbete för att förbättra säkerheten i Svensk 

E-legitimation och en bilaga med inkomna synpunkter från olika myndigheter. Sveriges 

Kommuner och Landsting kommer med synpunkten att “Tillgänglighetskravet är lågt satt för att 

fylla kraven från vården, enligt vårdföreträdares bedömning”. Övriga synpunkter faller utanför 

ramen för detta arbete. 

4.5.3 Övriga dokument 

I de insamlade dokumenten förekommer referenser till två riskanalyser, en utförd av MSB och en 

utförd av en ‘extern part’. Båda har begärts ut per e-post utan framgång med hänvisning till 

sekretess. I ett dokument nämns att e-legitimationsnämnden i samarbete med MSB ska ta fram 

riktlinjer för hur överbelastningsattacker ska hanteras. När dessa begärdes ut gavs svaret att 

Vi har kommit fram till slutsatsen att riktlinjer inte är nämndens uppdrag att ta fram för Sveriges 

myndigheter. Det är ett ansvar som vi inte har mandat att ta men också praktiskt svårt var 

avgränsningar ska göras. 

med tillägget att krav ställs i avtal med tjänsteleverantör av central infrastruktur och att ett 

kontinuerligt säkerhetsarbete sker med leverantören. 

I ett dokument nämns att förslag på hur det tekniska ramverket ska utvecklas för att minimera 

risker för angrepp. Som svar på detta hänvisar myndigheten till en websida (E-

legitimationsnämnden, 2016) med frågor och svar kring säkerhet. På denna sida besvaras frågan 

“Hur förebyggs DoS/DDoS-attacker?” (Bilaga 4). Som exempel på konkreta åtgärder nämns 

blockering av IP-intervall och “blockering av e-tjänst som är under attack”.  

Ett tredje dokument som begärts ut visade sig redan existera bland de nedladdade dokumenten i 

kapitel 4.1 och hade således redan granskats. 
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5 Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys baserade på avsnitt 2 och 4, teori och empiriskt material. Här 

beskrivs säkerhetsrisker identifierade av utredningar behandlade i avsnitt 4 och 

angreppsscenarion som identifierats med hjälp av det empiriska materialet. Sedan analyseras 

hanteringen av riskerna och till sist presenteras en alternativ lösning för att säkerställa 

tillgängligheten. 

5.1 Säkerhetsrisker 

E-legitimationsnämnden har gjort bedömningen att en överbelastningsattack vars syfte är att 

begränsa tillgänglighet “skulle innebära svåra konsekvenser men med måttlig eller liten 

sannolikhet” (bilaga 3). Hur de beskriver sin bedömning redogörs för i kapitel 4.3.2. Deras 

beskrivning av storleken på en risk kan appliceras på samma skala som MSB använder för att 

definiera storleksordningen på en risk. Om man sammanfogar skalorna kan man tydligt se hur 

allvarligt E-legitimationsnämnden ser på risken att Svensk e-legitimation skulle bli utsatt för den 

här typen av attack. 

 

Figur 11 Riskbedömning av överbelastningsattacker som hot mot tillgängligheten för Svensk e-legitimation 
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På skalan har hotet illustrerats mer åt regelbundet än sällan (figur 11). Det beror på att E-

legitimationsnämnden inte har beskrivit med vilken frekvens som hotet förväntas inträffa, men 

med antalet överbelastningsattacker som begås i dagsläget i åtanke, kan man anta att det är 

troligare att en attack skulle inträffa årligen än en gång per decennium. Tyvärr är mörkertalet för 

stort för att kunna göra en precis bedömning. E-legitimationsnämnden anser att det är en stor risk 

och storleken av en risk påverkar hur viktigt det är att problemet åtgärdas - särskilt när tjänsten 

alltid ska vara tillgänglig. 

Där risker identifierats i det insamlade materialet beskrivs inga konkreta scenarion för hur ett 

angrepp skulle kunna gå till. Det är rimligt att anta att det är bland annat detta som MSB:s 

hemligstämplade analys innehåller. Utifrån det insamlade materialet har fyra angreppsscenarion 

identifierats (tabell 6). 

# Metod Mål 

1 Dos/DDoS Metadatafeed (P1) 

2 Dos/DDoS Adress till Nyckel för verifiering av metadata (P2) 

3 Dos/DDoS Adress till Hash av nyckel för verifiering av metadata (P3) 

4 Dos/DDos Central anvisning 

Tabell 6 Angreppsscenarion med syfte att begränsa tillgänglighet 

5.1.1 Scenario 1 

I detta scenario görs den server som ansvarar för att förse aktörer i federationen med metadata 

otillgänglig genom överbelastning. När tidsparametern ‘cacheDuration’ (30 min) löpt ut kan en 

aktör inte uppdatera metadata, vilket bör göras. Eventuellt cachad metadata är giltig i sju dagar 

från att den hämtas, efter det får den inte användas. En angripare behöver överbelasta feeden i sju 

dagar för att göra Svensk E-legitimation helt otillgänglig. Tiden mellan 30 minuter och sju dagar 

vore systemet i ett läge där det bryter mot ett bör-krav. Under denna tid kan aktörer ej heller ta 

del av uppdateringar i metadata. 

5.1.2 Scenario 2 

I kapitel 4.4.2 etableras att aktörer inte får använda metadata utan att först verifiera “...signaturen 

i metadatadokumentets rotelement mot den publika nyckel som finns i det signeringscertifikat...” 

som  publicerats på platsen som anges av parametern P2. Görs servern som parametern P2 pekar 

på otillgänglig kan aktörer inte uppfylla detta krav och får därför inte använda hämtad metadata. 

Frågan uppstår om huruvida nyckeln måste hämtas vid varje verifiering eller om den kan cashas 

lokalt. 

5.1.3 Scenario 3 

I kapitel 4.4.2 etableras även att aktörer inte får använda hämtad metadata utan att först 

kontrollera att “...hash av det publicerade signeringscertifikatet är identiska med de hash som 

publicerats...” på platsen som anges av parametern P3. Görs platsen som parametern P3 pekar på 

otillgänglig kan det inte kontrolleras och aktören kan således inte uppfylla kravet för användning. 

Aktören får inte använda metadata. Även här uppstår frågan om hur denna hash får cashas lokalt 

och i så fall hur länge. En strikt tolkning av kravet skulle kräva att aktören besöker P3 vid varje 

verifiering. Samma tolkning skulle kunna göras för scenario 2. 
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5.1.4 Scenario 4 

I de fall en leverantör väljer att använda sig av central anvisning vidarebefordras varje användare 

till en central server. Görs denna server otillgänglig kan användare inte välja utfärdare och 

således inte identifiera sig för leverantören. 

5.2 Hantering av säkerhetsrisker 

Då de scenarion som myndigheterna själva tagit fram hemligstämplats ges inga redovisningar för 

hur dessa angrepp motverkas i detalj. För scenario 1 och 4 finns tekniska designlösningar som 

minskar vissa beroenden av centrala komponenter. För scenario 2 och 3 finns endast de 

övergripande beskrivningar som ska motverka överbelastningsattacker. 

5.2.1 Nuvarande hantering av överbelastningsattacker 

Nedan presenteras förslag till hantering som baseras på bilaga 3. I dagsläget ska risker relaterade 

till överbelastningsattacker reduceras genom “väl fungerande incidentrapportering och 

samordnade kontinuitets- och beredskapsplaner liksom krav på redundans och driftkapacitet”. 

Det ska åstadkommas genom riktlinjer som gäller för alla parter inom federationen och 

vägledning för utvecklare samt oberoende analys av tjänsten.  

Dessutom ska man motverka risker vilka medförs av yttre identiteter genom aktivt arbete med 

kontinuerlig omvärldsbevakning. Den faktiska innebörden av hur det ska genomföras är oklar och 

det tillsammans med vad de själva ser som en stor risk - “de krypteringsmetoder eller de 

standarder som systemet bygger på anses inte längre säkra eller betrodda” - belyser ett stort 

problemområde för Svensk e-legitimation.  

Detta betyder förvisso att arbete med risker på ledningsnivå pågår, men de enda konkreta 

åtgärderna som identifierats är de som nämns i kapitel 4.5.3. Att blockera IP-adresser kan fungera 

till viss mån. Dock uppstår frågor som hur legitim trafik ska skiljas från skadlig? Hur hanteras 

angrepp från ett stort antal olika källor och hur stor kapacitet har mekanismen som beslutar om 

blockering? 

5.2.2 Scenario 1 

Det är tydligt att E-legitimationsnämnden inser vikten av att säkra tillgången till metadata. Det 

faktum att myndigheten nämner Dos/DDoS i sina egna analyser indikerar en medvetenhet om att 

sådana angrepp av till exempel metadatafeeden är en möjlighet. I kapitel 4.3.2 nämns att 

metadata ska finnas tillgänglig i mer än en spegling i händelse av att ‘mastern’ är otillgänglig. En 

proxy (som antas vara installerad på en leverantörs server) ska försöka hämta från någon av 

speglingarna. Detta kan försvåra vid en överbelastningsattack, då en angripare behöver mer 

kapacitet för att angripa fler mål. Angriparen behöver även adresser till speglingarna. Alternativa 

adresser har inte påträffats i det insamlade materialet, och det framgår inte om dessa ska hållas 

dolda eller ej.  

Även om försök görs att hålla dessa adresser hemliga görs bedömningen att ‘security through 

obscurity’ inte är lämpligt för en kritisk komponent i en samhällsviktig infrastruktur. Då adresser 

till aktörer måste distribueras till aktörer minskar förutsättningarna att hålla dem dolda. 
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I kapitel 4.3.2 etableras även att en cache av metadata kan existera i denna proxy. 

Förutsättningarna som beskrivs för ‘cacheDuration’ och ‘validThrough’ i scenario 1 gäller även 

här.  

Sammanfattningsvis kan det sägas om skyddet i scenario 1 att åtgärder har vidtagits för att 

minska sannolikheten för scenariot, men en angripare med tillräcklig information, resurser och 

tålamod kan fortfarande genomföra scenariot.  

5.2.3 Scenario 4 

För att förhindra scenario 4 och de uppenbara svagheter som finns naturligt i central anvisning 

finns alternativet lokal anvisning. Den lokala anvisningen är fortfarande beroende av metadata. 

Det är tydligt att den lokala anvisningen är betydligt mindre sårbar jämfört med den centrala. 

Frågan är varför den centrala anvisningen erbjuds som alternativ över huvud taget. Görs den 

otillgänglig blir alla myndighetstjänster som använder central anvisning också otillgängliga. 

5.2.4 Scenario 2 och 3 

Enligt de regler som beskrivs i kapitel 4.4.2 kan metadata inte användas om något av dessa 

scenarion inträffar, vilket leder till att användare inte kan anvisas.  

Det starkaste skyddet mot dessa scenarion bygger på antagandet att informationen inte uppdateras 

särskilt ofta. Certifikatet som finns publicerat på platsen P2 var vid kontroll (2016-05-27) giltigt 

till och med 2024-05-12. Ingen information om hur ofta certifikatet uppdateras har hittats. Det 

kontrollerade certifikatet är giltigt från och med 2014-05-15. Detta certifikat bör således kunna 

sparas och cachas, lokalt hos leverantör. Certifikatet bör även kunna distribueras till leverantör 

vid anslutning till tjänsten.  

Liknande förutsättningar gäller för den hash av publik nyckel som finns på platsen P3 pekar på. 

Hashen bör, av naturligaskäl uppdateras lika ofta som nyckeln. Kan denna cashas lokalt är en 

överbelastningsattack mot P3 inte kritisk. 

Skall reglerna i 4.4.2 tolkas strikt måste en aktör försäkra sig om att certifikatet på P2 och hashen 

på P3 är det som cachats - så att till exempel ingen uppdatering skett. Är servrarna som P2 och P3 

pekar på otillgänglig är detta inte möjligt.  

5.3 Att sätta överbelastningsattacker ur spel 

Problematiken som identifierats i Svensk E-legitimation är just den som Wilcox-O’Hearn 

beskriver i sin triangel. I detta fall är det decentralisering som inte uppnås. Ett sätt att uppnå de 

tre egenskaperna i Zooko’s Triangle vore att distribuera metadata genom Namecoin-protokollet, 

eller liknande.  

Namecoin erbjuder säkerhet - riktighet - genom att inte tillåta dubbletter av namn i sin 

namnrymd. Decentraliseringen uppnås genom registret som distribueras i nätverket och vars 

riktighet garanteras av blockchaintekniken. Genom att associera ett namn med data kan nyckel-

värdepar skapas som är läsbara för människor.  

5.3.1 Implementation 

Vid en implementation av Namecoin-tekniken i Svensk E-legitimation skulle varje aktörs-

element i metadata tilldelas en identifierare. Denna identifierare motsvarar Namecoin-namnet. 
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Till detta namn associeras transaktioner, vars data motsvarar innehållet i metadata såsom publika 

nycklar och signaturer. Vid uppdatering av metadata görs nya transaktioner som associeras med 

samma namn. 

Då metadata i sin nuvarande form antar en hierarkisk struktur kan ett ‘rotnamn’ innehålla 

information om Namecoin-namnen på de aktörer och tillhörande data som existerar i 

federationen. 

Information om dessa namn, framför allt rotnamnet skulle inkluderas i det JavaScript som 

installeras lokalt hos leverantör. Efter att rotnamnet och JavaScript:et delats ut till leverantör 

existerar inte längre något informationsberoende till en central punkt i infrastrukturen. 

5.3.2 Problematik 

Storlek 

Namecoin tillåter för närvarande endast 520 byte data för varje transaktion. Detta rymmer inte 

den data som associeras med varje aktör. Diskussioner förs bland utvecklarna av Namecoin om 

att utöka kapaciteten per transaktion och beroende på hur mycket data per transaktion som tillåts i 

framtiden skulle implementationen bli enklare. 

Kostnad 

Registrering av namn och transaktioner utgör, om än små, kostnader. Då registrering och 

transaktioner är någonting som inte behöver göras regelbundet är dessa kostnader försumbara. 

Trafik 

Då informationen lagras under olika namn behöver ett anrop göras för varje aktör vilket kan leda 

till fördröjningar. Genom cachning kan detta undvikas. 
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6 Slutsats och diskussion 

Avslutningsvis kommer detta kapitel sammanfatta ovanstående och besvara forskningsfrågor 

ställda i kapitel 1.3.1. Det förs även en kortare diskussion gällande framtida forskning, 

möjligheter till applicering av lösningsförslaget samt en reflektion gällande problematik gällande 

dagsläget av utvecklingen av Svensk e-legitimation. 

6.1 Slutsats 

Forskningsfrågorna definierades i 1.3.1 som:  

 När implementationen av identitetsfederationen snart ska lanseras, vilken hotbild med 

avseende på tillgänglighet identifieras och hur hanteras den?  

 Hur kan man säkerställa tillgänglighet i tjänster som bygger på samma eller liknande 

arkitektur som Svensk e-legitimation? 

Nedan sammanfattas svaren på dessa frågor genom att konkretisera empiri och analys i fyra 

stycken. 

En fallstudie har utförts på den elektroniska legitimeringstjänsten Svensk e-legitimation vilken 

tillhandahålls av E-legitimationsnämnden på uppdrag av Sveriges riksdag. Tjänsten vars syfte är 

att bistå med legitimeringsmöjligheter för svenska myndigheter ökar dessutom konkurrenskraft 

mellan utfärdare av e-legitimation. Genom att granska dokument publicerade på hemsidor för 

tjänsten har en hotbild identifierats. För att demonstrera vikten av att åtgärda riskerna inom 

hotbilden framställdes fyra angreppsscenarion vilka potentiella angripare skulle kunna använda. 

De angreppscenarion som tagits fram i kapitel 5.1 utgår i vissa fall från att en angripare har stora 

resurser i form av förmåga att sända nätverkstrafik. I scenario 1 krävs dessutom att en angripare 

kan förneka användare tillgänglighet under lång tid, längre än de flesta kända DDoS-attacker. 

Under denna tid skulle möjligen nödåtgärder kunna vidtas för att sprida metadata på annat sätt 

under en begränsad tid, till exempel via e-post eller med ett fysiskt USB-minne. Trots det är det 

sannolikt att störningar i identifieringstjänsterna skulle uppstå, vilket trots allt är målet för en 

angripare. Så länge infrastrukturen bygger på en central adress eller punkt kommer denna 

problematik att kvarstå. Det blir ett sorts spel mellan angripare och Svensk e-legitimation där den 

med störst övertygelse och resurser kan få sin vilja igenom. 

För att hantera hotbilden föreslås generellt ett arbete ur ledningsperspektiv där man fokuserar på 

vikten av dokumentation och regelbundna uppdateringar. Det är här spelet mellan angripare och 

Svensk e-legitimation blir ytterst intressant då man fastnar i en evig katt- och råtta lek. Genom att 

sprida informationen i anvisningstjänst, metadatatjänst och adress till hash och nyckel görs 

överbelastningsattacker i princip omöjliga då de centrala punkterna i infrastrukturen tas bort helt. 

Därmed avslutas evighetsleken och tillgängligheten garanteras inom den definierade hotbilden. 

Idén om att använda blockchainteknik i kombination med PKI är inte ny. I detta arbete har 

förutsättningarna för implementation av blockchain och hur tekniken kan användas i kombination 

med SAML av en statlig svensk myndighet för att mitigera hot med svåra konsekvenser och en 

måttlig eller liten sannolikhet presenterats. 



 33 

6.2 Diskussion 

Valet av bitcoin-teknik är värt att diskuteras då det existerar olika versioner som kan variera i 

uppbyggnad men som alla erbjuder samma egenskaper, det vill säga en decentraliserad lagring av 

garanterat riktig information. Då flera mer eller mindre väldokumenterade bitcoin-plattformar 

existerar har ingen djupare analys gjorts angående vilken som skulle passa bäst för den föreslagna 

implementationen. Möjligen existerar alltså en annan plattform som är bättre lämpad än 

Namecoin med avseende på till exempel lagringsstorlek om det skulle anses otillräcklig för 

implementationen. Den bakomliggande tekniken är dock densamma för alla plattformar och så 

länge plattformen liknar Namecoin i hur läsning och uppdatering av data sker är valet av 

plattform mindre viktigt. 

Vidare forskning skulle kunna undersöka områden som hur en praktisk implementation av 

Namecoin eller dylikt i en SAML-infrastruktur skulle genomföras i detalj. Problemet med 

decentraliserad spridning av riktig information kan appliceras på andra kontexter än den som 

beskrivs i detta arbete. Vidare undersökningar skulle kunna identifiera dessa kontexter och 

undersöka om blockchaintekniken kan användas för att lösa andra kända problem än dessa. 

Lösningar på problem liknande de som identifierats inom Svensk e-legitimation kan reducera 

kostnader som uppstår i samband med angrepp och bidra till ökad användarnöjdhet. Användare 

kan sätta större tillit till system som bygger på blockchainteknik. Tack vare låga kostnader att 

använda blockchain jämfört med de tekniska investeringar som krävs för att stävja DDoS-

angrepp gör kostnad/nytta-analysen det lätt att argumentera för infrastrukturer som bygger på 

blockchain. 

Utöver att undersöka kontexter där tekniken kan appliceras och användas vore det av vikt att 

försöka identifiera ytterligare tillämpningar för blockchaintekniken. Ett alternativ är också att 

identifiera den mest optimala blockchainvarianten för implementation inom infrastrukturen 

SAML eller andra PKI-baserade tjänster. Axon (2015) diskuterar just det – hur blockchain kan 

appliceras på PKI-baserade tjänster – och det finns ett enormt värde av den typen av forskning 

inom området för informationssystem. 

Tekniken som diskuteras i detta arbete kommer antagligen ha stor påverkan på samhället 

framöver. Många samhällsfunktioner bygger i dagsläget på den tillit som medborgare sätter  till 

institutioner som banker, företag, myndigheter och som i fallet Svensk e-legitimation – 

identitetsutfärdare. Tack vare blockchaintekniken skulle utfärdare av e-legitimation kunna bli 

överflödiga. Deras uppgift i dagsläget är att på ett trovärdigt sätt knyta personuppgifter till 

kryptologisk information, ganska precis den typen av uppgift som Namecoin skapats för. Därmed 

skulle en framtida version av Svensk E-legitimation kunna konstrueras helt utan utfärdare såsom 

BankID och Telia. Blockkedjan själv skulle agera ’utfärdare’. 

6.3 Reflektion 

Trots att datakällorna var få bedömdes de insamlade dokumenten vara tillräckligt omfattande för 

att besvara de frågeställningar som ställts i början av arbetsprocessen utan kompletterande 

intervjuer. Detta kan utgöra ett problem då kompletterande intervjuer kan eliminera eventuella 

misstolkningar som gjorts av dokumenten. Även relevant information som inte återfinns i 

dokumenten kan ha missats. 
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En indikation på ovanstående är vad som hände när ett antal kompletterande frågor ställdes per e-

post till utvecklingsansvarig på myndigheten för att bekräfta att ett specifikt dokument 

hemligstämplats. I korrespondensen med personen framkom att hela projektet är lagt på is av 

olika anledningar. Nyheter om detta publicerades 2016-04-28 och kom till författarnas kännedom 

den 2016-05-06. Trots att projektet Svensk e-legitimations framtid är osäker kan fynden i detta 

arbete appliceras på liknande projekt som kräver spridning av metadata bland olika aktörer. Även 

om projektet tas upp igen i en annan form är det inte osannolikt att liknande problematik som 

beskrivits i föregående kapitel kvarstår.  
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sidor 

Deployment Profile 

for the Swedish eID 

Framework 

ELN-0602+-
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22 
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05 
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the Swedish eID 
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Beskrivning av Svensk e-

legitimation 
4.3 2015-05-

06 
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Mindre ändringar. 
- 2015-05-

06 
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Tjänstespecifikation 
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e-legitimation 
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Tjänstespecifikation för 

metadatatjänsten 
4.4 2013-02-

08 
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som del av Svensk 

e-legitimation 
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+Anvisningstjänst+v1.0.pdf 
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07 
47 
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legitimationsdagen 
Metadata_Signering_Impl_3.pdf Presentationsmaterial - Ej 

Angivet 
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Förslag på utveckling av 
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- 2015-05-

22 
5 
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pdf 
Slutrapport - Ej 

Angiver 
13 
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Dokument från Svensk e-legitimation (www.sveleg.se): 

Titel  Filnamn Beskrivning Referat Datum Antal 

sidor 

Användarbeskrivning för 

Metadatatjänsten 
anvandarbeskrivning-

metadatatjanst.pdf 
Beskriver 

uppbyggnad och 

användning av 

metadatatjänsten 

4.4 2015-

10-21 
53 

Discoery within the 

Swedish eID Framework 
discovery-withing-the-
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Beskriver anvisning 

inom infrastrukturen 
- 2015-

05-06 
17 

Nyregistrering och 

Ändring av Aktör - 

Produktionsfederationen 

nyregistrering-och-andring-

av-aktor-

produktionsfederationen.pdf 

Registreringsblankett - 2014-

11-10 
2 

Nyregistrering och 

Ändring av Aktör - 

Testfederationen 

nyregistrering-och-andring-

av-aktor-testfederationen.pdf 
Registreringsblankett - 2014-

11-10 
2 

Metadatapolicy policy-metadatatjanst.pdf Policy för hantering 
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4.4 2014-

04-03 
19 
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Svensk e-legitimation 
regler-och-avtal.pdf Illustration av 
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- Ej 

Angivet 
1 
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Svensk-E-legitimation.pdf 
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5 

Anvisningstjänsten 
Central anvisning 

Storyboard-
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anvisning-Svensk-E-

legitimation.pdf 

Storyboard - 2014-

03-26 
5 

Anvisningstjänsten  
Lokal anvisning med 

förval 

Storyboard-

Anvisningstjänsten-Lokal-

anvisning-med-förval-

Svensk-E-legitimation.pdf 

Storyboard - 2014-

03-26 
4 

Min myndighetspost Storyboard-

Min_myndighetspos-

Aktivera_brevlåda-

BankID.pdf 

Storyboard - 2014-

03-24 
9 
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Bilaga 2 - Urval av rekommendationer ur “Analys och hantering av rapport 

från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation“ 

All text är kopierad utan modifikation från E-legitimationsnämndens dokument “Handlingsplan - 

Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation” (2015-02-27 s. 22). 

Rekommendation 10 

Rekommendation 

E-legitimationsnämnden bör överväga att Det tas fram riktlinjer för att DoS/DDoS-problematiken 

hanteras i samtliga lager som hanterar informationsflödet och dess underliggande system: 

internetaccess, nätverk, applikationslogik, databaser med flera. 

Bakgrund till rekommendationen (MSB) 

MSB kan konstatera att de aktörer som har e-tjänster och eID-tjänster, själva är ansvariga för att 

hantera överbelastningshotet för respektive tjänst. I kravställningen för centrala infrastrukturen 

framgår, bilaga 3 – Säkerhetstjänster kap 3.3.3 stycke tre följande ang. DDoS-skydd att: 

”Systemet ska skyddas mot belastningsattacker (DDoS). Företrädesvis görs detta i 

Internetoperatörens domäner.”  

Frågan om DoS och DDoS är dock mycket mer komplex än så och kan inte enbart hanteras hos 

internetoperatören. Många implementationer och applikationer går att angripa utan att 

internetoperatören får en indikation på att ett angrepp pågår. Många avancerade angrepp går ut på 

att efterlikna ‘normal’ trafik och aktivitet så mycket som möjligt. Exempelvis profilerar en 

kvalificerad angripare först sitt mål och angriper de funktioner som kräver tid av de olika logiska 

lagren; presentationslager, logik och backend/databaslager. När dessa punkter är identifierade 

angrips de vidare.  

Det är därför viktigt att DoS/DDoS-problematiken hos alla berörda aktörer hanteras i samtliga 

lager som hanterar informationsflödet och dess underliggande system: Interaccess, nätverk, 

applikationslogik, databaser m.fl. Ett av de mer framstående ramverken för säker utveckling som 

berör ämnet är OWASP Developer Guide. Genom att ta fram riktlinjer för hur 

överbelastningsproblematiken kan hanteras inom ramen för Svensk e-legitimation kan E-

legitimationsnämnden bidra till att öka säkerheten i systemet. 

Nämndens Analys 

Det måste vara ett skall-krav att alla anslutna aktörer inom federationen kan hantera olika typer 

av överbelastningsattacker. Det innebär också att de tjänster som nämnden tillhandahåller måste 

leva upp till samma krav. Kraven på tillgänglighet på aktörerna inom federationen uttrycks i form 

av SLA-krav. MSB med flera myndigheter har god kunskap inom området. Dessa ger också 

vägledning hur attacker kan minimeras och begränsas. Utgångspunkten måste vara att alla aktörer 

inom federationen har tillräcklig kunskap för att värdera den egna organisationens förmåga att 

hantera överbelastningsattacker. 

Hantering Rekommendation 10 

Nämnden ska säkerställa att de centrala tjänsterna har förmågan att hantera 

överbelastningsattacker. Det ska vara genomfört senast 1 september 2015. Aktiviteten har 

koppling till åtgärder för rekommendation 20. Nämnden tillsammans med Förvaltningsforum ska 

i samverkan med MSB, ta fram riktlinjer för hur överbelastningsattacker ska hanteras inom 

federationen. Riktlinjerna ska i sin första version finnas framme senast 1 januari 2016. 
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Rekommendation 15 [Underrubrik: SAML-scenarior] 
Rekommendation 

FRA har identifierat ett antal tänkbara angreppsscenarior, som har extrapolerats från den 

tillgängliga dokumentationen. MSB rekommenderar att E-legitimationsnämnden genomför en 

analys och vidtar åtgärder för att hantera de identifierade riskerna. 

Bakgrund till rekommendationen (MSB) 

Genom granskning av dokumentationen har ett antal potentiella sårbarhetsaspekter och scenarier 

noterats ur ett säkerhetsperspektiv. Dessa bör analyseras ur ett angriparperspektiv för att se vilka 

möjliga konsekvenser de kan leda till, och hur de i så fall på bästa sätt kan avhjälpas. Texten är 

något förkortad! 

Nämndens Analys 

Det finns ett antal beskrivna scenarier som kan utgöra hot mot federationen för Svensk e-

legitimation. Scenarierna är olika till sin karaktär och kräver därför olika lösningar för att 

minimera risken för att de ska inträffa. Åtgärderna kan bestå av allt från ytterligare regler i 

Tekniskt ramverk till beskrivning i vägledningar avseende vilka kontroller som olika tjänster 

måste göra. Inledningsvis bör nämnden gå igenom regelverket och förstärka där så krävs. Det bör 

göras snarast möjligt innan utvecklingen av tjänster kommer i gång på bred front. Det är 

angeläget att ett gemensamt arbete startar som ger ökad kunskap om rätt sätt att utveckla tjänster 

som ska ingå i federationen. Ambitionen ska vara att federationen för Svensk e-legitimation är en 

samverkan som bygger på hög säkerhet i tjänsterna och med stor kunskap hos aktörerna av hur 

det kan uppnås. 

Hantering Rekommendation 15 

Nämnden ska ta fram förslag till hur Tekniskt ramverk kan vidareutvecklas så att risken för att 

scenarierna inträffar kan minimeras. Förslaget ska finnas framme senast 1 april 2015. Nämnden 

ska ta fram vägledning till stöd för utvecklare för att minimera risken för att felaktig 

implementering i tjänsterna görs. Nämnden ska i samverkan med Förvaltningsforum genomföra 

en workshop där scenarierna tillsammans med föreslagna ändringar presenteras. Syftet med 

workshopen är att verifiera att förslagen är tillräckliga för att minimera riskerna för att 

scenarierna ska inträffa. Workshopen ska genomföras senast 1 maj 2015. 

Rekommendation 20 [Underrubrik: Central infrastruktur] 

Rekommendation 

E-legitimationsnämnden bör överväga att låta en oberoende tredje part genomföra en heltäckande 

säkerhetsgranskning (arkitektur, implementation, hårdvara, mjukvara (både egenutvecklad och 

COTS [Commercial Of The Shelf]) av de centrala tjänsterna i Svensk e-legitimation bl. a. 

Metadatatjänsten. 

Bakgrund till rekommendationen (MSB) 

Analysen av den centrala infrastrukturen har inom ramen för detta uppdrag genomförts genom 

dokumentgranskning, diskussioner med arkitekter för Metadatatjänsten, och läsning av 

testrapporter i olika revisioner, samt ett platsbesök. En konsekvens av detta är att delar av de 

observationer som gjorts är subjektiva till sin karaktär. En oberoende tredje part bör genomföra 

en heltäckande säkerhetsgranskning eftersom en sådan granskning av den centrala infrastrukturen 

innebär att tekniska och operativa svagheter i implementationen kan identifieras och åtgärdas, 

och för att identifiera eventuella brister i kravställningen (dvs. om krav saknats eller varit för lågt 

ställda).  
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Nedan följer några utvalda typexempel på noterade aspekter som föranleder denna 

rekommendation: 

● De penetrationstester och säkerhetsanalyser som har genomförts av leverantör och av E-

legitimationsnämnden har enbart fokuserat på utvalda delar. 

● I Kravställningen (Federationstjänster Bilaga 3 – Säkerhetskrav) lämnas det till 

leverantören att avgöra vad som är en fastställd rutin för en informationsklassning. Att 

göra så utan att ange en grundläggande lägstanivå är riskfyllt. 

● Kravet på lösenord ”Det ska finnas regler för utformning, byte och hantering av lösenord” 

lämnar mycket öppet för tolkning i och med att det inte anger en lägstanivå, exempelvis 

på lösenordslängd. 

● Noteringar har gjorts rörande val av säkerhetsarkitektur där förbättringar är möjliga. Men, 

då dessa observationer baseras på diskussioner kan inte alltför långtgående slutsatser dras 

annat än att en oberoende tredje part bör ges möjlighet att genomföra en fullständig 

säkerhetsgranskning för att kunna komma med eventuella rekommendationer. 

Nämndens analys 

De centrala tjänsterna avropades från ramavtalet ”E-förvaltningsstödjande tjänster2010”. 

Grundidén med ramavtalet är att avrop ska avse tjänster och inte produkter. Det innebär att ingen 

detaljerad kravställning ska ske på exakt programvara eller liknande. När det gäller godkännandet 

av specifik tjänst är det nödvändigt att förstå och förvissa sig om att tjänsten uppfyller kraven 

som ställts. Det är alldeles riktigt att när det gäller säkerhetsanalyser inkl. penetrationstester så 

har inga analyser genomförts med extern tredje part i dagsläget. Resultatet från nämndens 

riskanalys har identifierat att detta är en risk som ska åtgärdas. Den centrala infrastrukturen är en 

mycket viktig del i federationen som måste hålla hög kvalitet och säkerhetsnivå. Den är en 

förutsättning för tilliten till federationen för Svensk e-legitimation. Det bör därför ske 

regelbundna säkerhetsanlyser av hela eller delar av den centrala infrastrukturen. 

Hantering 

Nämnden ska ta initiativ till att det görs en säkerhetsanalys av den centrala infrastrukturen där 

analysens omfattning ska bygga på ett riskbaserat synsätt. Analysen ska genomföras av extern 

part senast 1 september 2015. Uppdragsbeskrivning för analysen och resultatet ska presenteras 

för Förvaltningsforum. 
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Bilaga 3 - “Hot på grund av brister i de centrala tjänsterna och tekniska 

lösningar” 

Brister i de centrala tjänsterna, det vill säga metadatatjänsten, anvisningstjänsten och 

underskriftstjänsten kan leda till stora störningar. Händelser som skulle innebära svåra 

konsekvenser men med måttlig eller liten sannolikhet. Riskerna reduceras genom väl fungerande 

incidentrapportering och samordnade kontinuitets- och beredskapsplaner liksom krav på 

redundans och driftkapacitet. Regelverket bidrar till att minska riskerna.  

Det ständigt aktuella hotet att det kan finnas säkerhetsluckor i den offentliga 

identitetsfederationen som ännu inte upptäckts måste alltid mötas med kontinuerlig och 

heltäckande riskhantering, eftersom konsekvenserna kan vara mycket svåra. Sårbarhet på grund 

av säkerhetsluckor kan till exempel medföra risker i form av intrångsförsök, missbruk av andra 

identiteter eller överbelastningsattacker mot de ingående aktörernas system. Riskerna reduceras 

med kontinuerlig omvärldsbevakning och experthjälp i säkerhetsteknisk analys av processens 

delar, något som ska ske regelbundet för att identifiera sårbarhet och dess konsekvenser. En viss 

kvarstående risk finns alltid. En närliggande risk är att de krypteringsmetoder eller de standarder 

som systemet bygger på anses inte längre säkra eller betrodda, även detta hot kräver ständigt 

omvärldsbevakning och kunskaper om metoder och standarder. Implementering av SAML-

protokollet måste göras på bästa sätt, med programvaror som hanterar kända hot och med korrekt 

validering av identitetsintyg.  

Signering av metadata och en process för kontroll att metadata är korrekt minskar riskerna för 

felaktigheter i metadata. Risken för obehörig åtkomst till metadataregistret möts med 

åtkomstshantering och loggning. Det är också viktigt att de aktörer som är användare av 

metadataregistret kontrollerar att hämtat data är korrekt signerat.  

Överbelastningsattack mot någon av aktörerna inklusive en central tjänst kan orsaka driftsstopp. 

Det är viktigt att alla inblandade har ett gott skydd mot DoS och DDoS-attacker. 

Anvisningstjänsten bygger på möjligheten till lokal hantering vilket reducerar risken. 
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Bilaga 4 - “Hur förebyggs DoS/DDoS-attacker?” 

Varje part har det primära ansvaret för sina egna tjänster. E-legitimationsnämnden har kravställt 

skydd på de centrala tjänsterna och på legitimeringstjänsterna. E-legitimationsnämndens 

leverantör har redogjort för skyddet kring anvisningstjänsten och metadatatjänsten och E-

legitimationsnämnden är mycket nöjda med deras svar. Motsvarande genomgång kommer att 

göras i samband med leveransgodkännandet av intygskonverteringstjänsten. 

E-legitimationsnämnden kommer även att göra en analys när det gäller de centrala tjänsternas 

förmåga, med hjälp av FRA. 

Exempel på åtgärder är blockering av IP-adressintervall och blockering av e-tjänst som är under 

attack. 

Genom signerade begäran om identitetsintyg försvåras DDOS-attackerna. Endast e-tjänster i 

federationen kan skapa giltiga begäran och de e-legitimeringstjänster som går via 

intygskonverteringstjänsten kommer därför inte att drabbas. Identitetsintygen är både signerade 

och krypterade. Alla e-tjänster och legitimeringstjänster får i metadata tala om huruvida de kräver 

(skickade respektive mottagna) signerade förfrågningar. 


