
                                                               

 

 

Frågor: 

 

1. Vem skriver under 

 

EIDAS artikel 26a och 26b ställer krav på att identiteten på den som är undertecknare ska framgå av 

underskriften. I praktiken sker detta genom att undertecknarens identitet ingår i 

underskriftscertifikatet. Vad gäller för er tjänst? 

 

a) Undertecknarens unika identitet är inkluderat i underskriftscertifikatet 

b) Underskriftstjänstens identitet är inkluderat i underskriftscertifikatet. Undertecknarens 

identitet framgår av information i det dokument som skrivs under. 

c) Inget av ovanstående (Specificera) 

 

Kompletterande information: ______________________________________________________ 

 

2. Unik underskriftsnyckel 

 

Artikel 26c ställer krav på att underskriftsnyckeln ska vara unik för undertecknaren och skyddas så att 

endast undertecknaren kan använda den. Vad gäller för er tjänst? 

 

a) En unik nyckel skapas för varje underskrift. Denna nyckel knyts till undertecknarens identitet 

och raderas direkt efter användning. 

b) Varje undertecknare har en unik underskriftsnyckel som lagras och hanteras av 

underskriftstjänsten. Underskriftstjänsten skyddar nyckeln från att kunna användas av annan 

än undertecknaren. 

c) Varje undertecknare använder en nyckel som undertecknaren själv förfogar över i egen miljö 

eller på egen enhet (telefon, smart kort eller liknande). 

d) Underskrift sker med en nyckel som tillhör underskriftstjänsten. Samma nyckel används för 

att skapa underskrift för olika användare. 

e) Inget av ovanstående (Specificera) 

 

Kompletterande information: ______________________________________________________ 

 

3. Betrodd tjänst 

 

Enligt eIDAS direktivets definition av betrodd tjänst är tjänster för skapande och validering av 

underskrifter att betrakta som en betrodd tjänst. Enligt artikel 19 gäller att ”tillhandahållare av 

betrodda tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för 

säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhandahåller”. Tillämpar ni någon standardiserad policy 

för att hantera riskerna i er underskriftstjänst? 

 

a) Vi tillämpar ETSI EN 319 401 

b) Vi tillämpar annan policy/standard (Specificera) 

 

Kompletterande information: ______________________________________________________ 

 

  



 

                                                               

 

 

4. Certifikatpolicy 

 

Enligt 26c uttrycks att underskriftnyckeln och därmed undertecknaren ska knytas till underskriften 

”med hög grad av tillförlitlighet”. Denna bindning certifieras av underskriftens underskriftscertifikat. 

Tillämpar ni någon standardiserad policy för utfärdande av underskriftscertifikat? 

 

a) ETSI EN 319 411-1, policy för utfärdande av icke kvalificerade certifikat enligt profilen 

”NCP”. 

b) ETSI EN 319 411-1 enligt profilen ”NCP+” 

c) ETSI EN 319 411-2, policy för utfärdande av kvalificerade certifikat. 

d) Inget av ovanstående (Specificera) 

 

Kompletterande information: ______________________________________________________ 

 

 

5. Signaturformat 

 

Enligt 26d ska underskriften vara beskaffad så att en förlitande part kan verifiera att den 

undertecknade handlingen inte förändrats eller förvanskats efter underskrift. Enligt genomförandeakt 

2015-1506 ska dessa krav anses uppfyllda om någon av ETSI formaten PAdES, XAdES, CAdES eller 

ASiC används eller om ett signaturformat används som stöds av en valideringstjänst lämpad för 

automatisk behandling. eIDAS förordningen utesluter dock inte andra underskriftsformat om de 

uppfyller kraven i artikel 26. Vilka underskriftformat tillämpar ni (Markera ett eller flera alternativ)? 

 

a) PDF Enligt ISO 32000:2 

b) PAdES enligt ETSI 

c) XML Dsig version 1.1 enligt W3C 

d) XAdES enligt ETSI 

e) Andra format (Specificera) 

 

Kompletterande information: ______________________________________________________ 

 

6. Validering 

 

Enligt eIDAS genomförandeakt 2015-1506 är valideringstjänster, särskilt om dessa är anpassade för 

automatisk behandling, relevanta för acceptans av underskrift. Tillhandahåller er tjänst även 

valideringsfunktioner 

 

a) Vi tillhandahåller funktioner för validering men inte för automatisk behandling (Endast för 

manuell uppladdning och visuell presentation av resultat) 

b) Vi tillhandahåller funktioner för validering lämpat för automatisk behandling och tillämpar 

standardiserat format för valideringsrapport enligt ETSI TS 119 102-2. 

c) Vi tillhandahåller funktioner för validering lämpat för automatisk behandling och tillämpar 

standardiserat format för valideringsrapport enligt annan standard (Specificera) 

d) Vi tillhandahåller ingen valideringstjänst 

e) Inget av ovanstående (Specificera) 

 

Kompletterande information: ______________________________________________________ 

 

7. Information om vilken signeringsprodukt/tjänst 

 

Uppge vilken signeringsprodukt/tjänst som svaret avser och vilket aktuellt versionsnummer 

den har. Bifoga även en exempelfil undertecknad med elektronisk underskrift. 
 


