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”Det här är ett steg i rätt riktning för att minska 
kommunens administration men också ett historiskt 
ögonblick då en demokratisk tradition nu förändras för 
alltid” 

- Kenneth Handberg, kommunstyrelsens 
ordförande
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Strategiska val

E-signering

Inloggning 
BankID
EID n3

Personliga 
certifikat

Inbäddad
underskrift

Lokal 
tjänst

eIDAS
DIGG

Riksarkivet

ETSI
PAdES

Bevarande
PDF/A 1b
LTV/LTA
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Avancerad signatur ≝ personliga certifikat

• För att uppfylla kraven för avancerad signatur enligt eIDAS framgår via bilagor att 
dokument ska följa en standard som PAdES vilka definieras av Etsi. 

• EIDAS anger också att: 
Ett certifikat är ett elektroniskt intyg som kopplar valideringsuppgifter för en elektronisk 
underskrift till en fysisk person och bekräftar åtminstone namnet eller pseudonymen på 
den personen eller för elektroniska stämplar, till en juridisk person.

Elektronisk underskrift = fysisk person
Företagscertifikat = stämpel

Företagscertifikat ≠ underskrift
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eIDAS

• en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster såsom
elektroniska underskrifter och stämplar,
validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar,
tjänster för rekommenderad elektronisk leverans,
tjänster för utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

• eIDAS beskriver tre nivåer av elektroniska/digitala signaturer
– Elektronisk, definieras inte mycket närmare
– Avancerad, definieras till viss del och tyvärr på flera ställen
– Kvalificerad, högsta nivå, ganska väl definierad, mindre använd

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910 (eidas förordningen)
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eIDAS – avancerad underskrift

I artikel 27, punkt 5 står att man ska fastställa referensformat för avancerade elektroniska underskrifter. 
Detta gör man i kommissionens genomförandebeslut 2015/1506 där man i bilagan pekar på tekniska 
specifikationer för avancerade underskrifter för PDF dokument vilket är PAdES och den beskrivs i en ETSI 
standard. I denna standard tydliggörs också olika nivåer av PAdES och för bevarande över tid bör en 
lösning uppfylla kraven för LTV/LTA nivå. 

– Personliga certifikat
– Inbäddad signatur
– Tidsstämpel
– PDF/A 1a el 1b

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015D1506 (genomförandebeslutet)
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf (ETSI)
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Avancerad underskrift
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Andra jobbiga viktiga frågor 

• Signera eller inte?
• Bevara eller inte?
• Större värde?
• Integrera med verksamhetssystem?
• Vart finns volymerna?
• Hur distribuera resultatet?

?
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Du får ingen kollektivtrafik genom att köpa en buss

• Kravställning
• Val av lösning
• Konfiguration
• Införande/implementation

– Rutiner
– Mallar
– Arbetsordning för exv nämnder
– Lathundar
– Utbildning
– Utlämning av handlingar
– Arkivering
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Lärdomar

• Vänd och vrid på er lösning, utmana era förslag. 
Våga lyfta farhågor och ifrågasättande frågor i 
projektet > Stanna upp och besvara tillsammans 
istället för att skynda vidare.

• Tidig, nära och tät dialog tillsammans med IT-
säkerhet, informationssäkerhet och juridik

• Ha med rätt personer ”på tåget” redan från början. 
Skapa rätt förutsättningar med rätt resurser.

• Ha med verksamheter & förvaltning tidigt i dialog 
om uppfyllandet av policys, krav m.m. Skapa 
förutsättningarna tillsammans.

• Framförallt har det varit ROLIGT och tagits emot 
väldigt positivt i verksamheterna!
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Frågor? Nu eller senare

Lena Lindström
Delprojektledare e-signering
Örebro kommun
lena.a.lindstrom@orebro.se
lena.lindstrom@nexergroup.com
073-074 19 26
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