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2 Introduktion 
Västra Götalandsregionens interna PKI-lösning används för att tillhandahålla certifikat åt interna 

tillämpningar som kräver detta. 

Då en organisation implementerar en PKI-lösning, skall ägaren av lösningen (”Policy Authority”) 

publicera en ”CA Policy”, en ”Registration Authority Policy”, ett eller flera ”Registration 

Authority Practice Statements” samt ett eller flera ”Certificate Practice statements” (CPS). CA 

policy beskriver kraven för drift av PKI-lösningen, hur certifikat delas ut samt ”lifetime 

management” av dessa certifikat. CPS:er beskriver hur CA policys praktiskt implementeras av 

respektive ”Certificate Authority” (CA). RA-policy samt anknutna RAPS används för att beskriva 

och kontrollera de rutiner och processer som gäller för utfärdandet av certfikat av en viss RA-

organisation. 

Ovanstående dokument används så att en användare av PKI-lösningen kan förstå 

ansvarsfördelning samt vilken nivå av tillit man kan etablera mot certifikat som delas ut av aktuell 

PKI-lösning. 

Detta dokument förutsätter att läsaren är insatt i koncepten kring PKI. Samtliga komponenter i 

RFC 2527 är medtagna i detta dokument för att förenkla eventuella jämförelser och policy 

mappningar i framtiden. 

Denna RA-policy beskriver förhållningssätt, standarder och rutiner som appliceras av RA-

organisationen för samtliga komponenter i Västra Götalandsregionens interna PKI-lösning. 

Frågor gällande denna RA-policy skall riktas till Västra Götalandsregionens ”Policy Authority”. 

3 Kontaktuppgifter 
Denna RA-policy samt andra styrande dokument för Västra Götalandsregionens interna PKI-

hierarki administreras av Västra Götalandsregionens ”Policy Authority”. Kontaktuppgifter för 

denna part är som följer: 

 

OID för policy: 1.2.752.113.10.1.2.1.2.1
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4 Förändringshantering av RA-policy 
Förändringar till denna RA-policy kontrolleras och utförs av Västra Götalandsregionens ”policy 

authority”. Eventuella spörsmål eller förfrågningar om förändringar skall skriftligen 

kommuniceras till Västra Götalandsregionens ”policy authority”. 

5 Refererade dokument 
Västra Götalandsregionens CA Policy (http://cps.vgregion.se/vgc-ca policy.htm) 

Västra Götalandsregionens Certificate Practice Statement (http://cps.vgregion.se) 

http://cps.vgregion.se/vgc-ca%20policy.htm
http://cps.vgregion.se/
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6 Definitioner 
Endast begrepp och termer som används i detta dokument tas upp nedan. 

Autentisering: Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan två 

system eller vid utväxling av meddelanden mellan användare. Allmänt: styrkande av äkthet. 

Behörig representant: Anställd hos uppdragsgivare som har befogenhet att beställa och spärra 

certifikat hos CA. 

Certifikatpolicy: En namngiven uppsättning regler för framställning, utgivning och spärrning av 

certifikat och som reglerar tillämpligheten av certifikaten inom ett specifikt användningsområde. 

CA: Part som utfärdar certifikat genom att signera certifikat med sin privata CA-nyckel. 

Förkortning av Certification Authority. 

CA-nyckel: Nyckelpar där den privata nyckeln används av CA för att signera certifikat och där 

den publika nyckeln används för att verifiera samma certifikat. 

Certification Authority: Se CA. 

Certification Practice Statement: Se CPS. 

Certifikat: Ett digitalt signerat intyg av en publik nyckels tillhörighet till en specifik 

nyckelinnehavare. 

CPS: En dokumentation av hur en CA tillämpar en certifikatpolicy. En CPS kan vara gemensam 

för flera certifikatspolicies. Förkortning av Certification Practice Statement. 

CRL: Se spärrlista. Förkortning av Certificate Revocation List. 

CSR: underlag innehållande bland annat publik nyckel och uppgifter ifrån t ex en webbserver. 

CSR används vid skapandet av ett certifikat till den aktuella servern. Förkortning av Certificate 

Signing Request. 

Dekryptering: Processen att omvandla krypterad (kodad) information till dekrypterad (läsbar) 

information. Se vidare kryptering. 

Digital signatur: En form av elektronisk signatur som skapas genom att signatären signerar 

digital information med sin privata nyckel enligt en speciell procedur. Den digitala signaturen kan 

användas dels för att spåra vem som signerat informationen och dels för att verifiera att 

informationen inte förändrats sedan den signerades. 

e-ID-kort: Elektroniska ID-kort i form av ett aktivt kort innehållande certifikat och nycklar 

samtidigt som kortets framsida kan utgöra en visuell ID-handling. 

e-legitimation: De certifikat på eID-kortet/eTjänstekortet som innehåller personliga 

identitetsuppgifter, t.ex. personnummer. 

eTjänstekort: Företagskort med e-legitimation. 

Elektronisk signatur: Generell beteckning på signatur som skapats med hjälp av IT. Digital 

motsvarighet till traditionell underskrift. Se också digital signatur. 
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KRA: Kort Registration Authority, en person som av RA eller i förekommande fall ORA tilldelats 

uppgiften att hantera eTjänstekort. 

Kryptering: Processen att omvandla tolkningsbar information (klartext) till krypterad 

information. Syftet med den krypterade informationen är att den inte skall kunna tolkas av någon 

som inte innehar exakt rätt nyckel (vid symmetrisk kryptering) eller exakt rätt privat nyckel (vid 

asymmetrisk kryptering) som krävs för att korrekt dekryptera informationen. 

Logg: En sekventiell och obruten lista över händelser i ett system eller en process. En typisk logg 

innehåller loggposter för enskilda händelser vilka var och en innehåller information om händelsen, 

vem som initierade den, när den inträffade, vad den resulterade i etc. 

Lokal RA: se LRA. 

LRA: En funktion som av RA eller ORA tilldelats uppgiften att identifiera och registrera 

nyckelinnehavare samt därtill hantera olika decentraliserade procedurer relaterat till 

certifikatbeställning, spärrning, nyckelgenerering mm. 

LRA-område: Den del av en organisation inom vilken en LRA har rätt att utfärda certifikat. 

Nyckelinnehavare: I detta sammanhang en person, en organisation, en organisatorisk enhet eller 

en function som innehar exklusiv kontroll av den privata nyckel vars publika motsvarighet 

certifieras i ett certifikat. 

ORA: Organisation Registration Authority, en person som av RA tilldelats uppgiften att 

administrera behörigheter och hantera eTjänstekort och certifikat inom det egna ORA-området, 

dvs. den del av RA-organisationen som ORA ansvarar för. 

PIN-kod: Kod som används för att ge access till privat nyckel lagrad på eID-kort eller i 

PKCS#12-fil. Koden är vanligtvis numerisk, fyr-, fem- eller sexställig. Det finns en PIN-kod för 

samtliga privata autenticeringsnycklar och privata signeringsnycklar. PIN-koderna skall vara 

hemliga för alla utom för nyckelinnehavaren. 

PKCS#10 fil: Fil innehållande certifikat för en nyckelinnehavare. Certifikatet är skapat utifrån ett 

underlag en så kallad CSR. 

PKCS#12 fil: Fil innehållande privata nycklar och certifikat för en nyckelinnehavare. Filen är 

signerad av CA och krypterad. 

Policy: På principer grundat handlande eller grundprinciper för ett företags eller en organizations 

handlande. I detta dokument avses principerna, inte själva handlandet, samt syftar man här 

antingen på RA-policy eller på CA-policy. 

Primärcertifikat: Ett certifikat, som utfärdats på grundval av identifiering av nyckelinnehavaren 

på annat sätt än att denne företett ett annat certifikat. Identifieringen sker då vanligtvis genom att 

nyckelinnehavaren istället företer en identitetshandling. 

Privat nyckel: Den privata delen av ett nyckelpar som används inom asymmetrisk kryptering. 

Den private nyckeln används främst för att skapa digitala signaturer samt för dekryptering av 

krypterad information. 
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Publik nyckel: Den publika delen av ett nyckelpar som används inom asymmetrisk kryptering. 

Den publika nyckeln används främst för att verifiera digitala signaturer samt för att kryptera 

information. 

RA: En part som av CA tilldelats uppgiften att identifiera och registrera nyckelinnehavare samt 

därtill hantera olika decentraliserade procedurer relaterat till certifikatbeställning, spärrning, 

nyckelgenerering mm. 

RAPS: En dokumentation av hur en RA tillämpar en RA-policy. 

Registration Authority: Se RA. 

Registration Authority Practice Statement: Se RAPS. 

Spärrlista: En digitalt signerad lista över spärrade certifikat. Spärrlistan förkortas ofta CRL. 

Spärrning: Processen att spärra ett certifikat genom att lägga in information om certifikatet i en 

spärrlista. 

Skriftlig: Där denna policy specificerar att information skall vara skriftlig, tillgodoses detta krav 

generellt även av digitala data under förutsättning att dess informationsinnehåll är tillgängligt på 

ett sådant sätt att det är användbart för involverade parter. 

Uppdragsgivare: Den organisation som genom avtal ger i uppdrag till en CA att utfärda certifikat 

för organisationens anställda, organisatoriska enheter och funktioner. 

Verifiering: Processen att säkerställa att ett antagande är korrekt. Detta begrepp avser främst 

processen att säkerställa att en digital signatur är framställd av den som av den signerade 

informationen framstår som dess utställare. 
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7 Översikt 
Denna policy beskriver de procedurer och rutiner som tillämpas vid registrering av uppgifter och 

upprättande av underlag för certifikat för personer och funktioner inom Västra Götalandsregionen. 

Denna policy skall kompletteras med ett s.k. ”Registration Authority Practice Statement”, RAPS, 

som beskriver hur policyn tillämpas inom organisationen. 

Organisationen är skyldig att avsätta tillräckliga resurser, personella och monetära, för att kunna 

fullgöra sina åtaganden enligt denna policy. 
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8 Målgrupper och tillämplighet för RA-policy 

8.1 Certification Authority (CA) 

CA är en komponent som genererar och ger ut certifikat. CA arbetar i enlighet med en CA-policy 

samt ett eller flera CPS. 

8.2 Registration Authority (RA) 

RA åtar sig att tillämpa denna RA-policy inom den egna organisationen i enlighet med en särskilt 

fastställd tillämpningsanvisning kallad ”Registration Authority Practice Statement” (RAPS). 

RAPS skall bl.a. återspegla RA-organisationens struktur. 

Den organisation som tecknar avtal med CA utser en RA och delegerar till RA ansvar och 

befogenheter för att fullfölja kraven enligt gällande CA-policy. Organisationen ansvarar för att 

RAPS utarbetas för tillämpning av RA-policy. 

8.3 RA:s åtagande 

RA beställer, utlämnar och spärrar certifikat enligt gällande CA policy, sektion 1.3.4 

Oberoende av vilken typ av certifikat som utfärdas gäller att alla uppgifter som ingår i certifikatet 

ska kunna verifieras i enlighet med gällande certifikatpolicy. 

8.4 Tillämplighet 

RA-policyn är relevant för: 

 Organisationer som CA och RA ska betjäna 

 Den CA som RA har avtal med 

 Utsedd RA 

 Av RA eventuellt utsedd ORA 

 Av RA eller ORA eventuellt utsedd LRA 

 Av RA eller ORA eventuellt utsedd KRA 

 Av RA eller ORA eventuellt utsedd ROA 

 Driftorganisationen för Västra Götalandsregionens interna PKI 

 Nyckelinnehavare 
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9 Allmänna villkor 

9.1 Förpliktelser 

1.1.1.1.1 Förpliktelser för RA gentemot CA 

RA åtar sig att i enlighet med denna policy: 

 Att samla in och verifiera uppgifter för certifikat 

 Att beställa certifikat från CA 

 Att lämna ut privata nycklar i förekommande fall 

 Att skicka begäran om spärrning av certifikat till CA 

 Att tillse att arkivering sker i enlighet med gällande certifikatpolicy 

 Att utformning av uppgifter för certifikat sker i enlighet med gällande certifikatpolicy 

 Att regler för certifikatbeställning följs 

 Att rutiner vid utlämnande av privata nycklar följs 

 Att specifikationer av certifikatsinnehåll är giltiga 

 Att i övrigt följa gällande certifikatpolicy 

 Att följa operationella krav enligt gällande CPS 

Observera att RA ej är ansvarig för agerandet av xRA, verksamheten från vilka dessa kommer är 

ytterst ansvarig för dessas agerande. RA är dock ansvarig för att tillhandahålla rutiner och verktyg 

åt dessa xRA-roller. 

9.2 Förpliktelser avseende xRA 

RA har följande förpliktelser avseende sina xRA: 

 Att upprätta och följa rutiner för xRA, t.ex. för arkivering och loggning 

 Att upprätta och följa rutiner för hantering av xRA:s certifikat vid utbyte av person som 

innehar ett xRA-uppdrag 

 Att xRA-organisationen är bemannad med personer som har adekvat utbildning och tid 

avsatt för uppgiften 

9.3 Förpliktelser för nyckelinnehavare 

Nyckelinnehavare som tilldelas certifikat förpliktigar sig att: 

 Vid beställning, mottagande och spärrning av certifikat uppfylla sin del i registrerings- och 

identifieringsprocesser enligt gällande certifikatpolicy och CPS 
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 Som nyckelinnehavare ansvara för att den privata nyckel inte används för annat än de 

syften och ändamål som den är utfärdad för 

 Som nyckelinnehavare skydda den privata nyckeln i enlighet med gällande certifikatpolicy 

och CPS 

9.4 Regler och rutiner som skall ingå i RAPS 

Följande regleras i separat dokument som upprättas av uppdragsgivaren och godkänns av ”Policy 

Authority” i samband med tecknande av avtal mellan uppdragsgivaren och ”Policy Authority”: 

 Rutiner beträffande utlämnande och mottagande av certifikat 

 Reservrutiner (onormala drift- och verksamhetsförhållanden där man inte kan följa sin 

rutin) 

 Regelverk för verifiering av alla uppgifter som RA lämnar till CA 

 Regler beträffande kataloguppgifternas kvalitet, aktualitet samt krav på kataloghistorik 

gentemot den som ansvarar för lagring av certifikat i VGR AD 
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10 Ansvar 

10.1 RA:s ansvar inom Västra Götalandsregionens organisation 

RA ansvarar inom sin organisation för: 

 Att gällande certifikatpolicy efterlevs 

 Att RA-policy följs 

 Att informationssäkerhet, tillgänglighet, sekretess, riktighet och spårbarhet, tillgodoses vid 

användning av certifikat, inkluderande katastrofplan 

 Att kvalitetssäkring av användningen av certifikat görs genom regelbunden kontroll och 

uppföljning 

 Att arkivering sker enligt gällande certifikatpolicy och CPS samt enligt den egna 

organisationens regler 

10.2  Friskrivningar 

RA ansvarar inte för följder eller skada av: 

• Att någon nyckel ändras på otillbörligt sätt 

• Att nyckelinnehavare använder certifikat på ett otillbörligt sätt 

• Felaktigheter i certifikatsutfärdandet av en CA 
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11 Tolkning och verkställighet 
Vid tolkning av denna policy och vid bedömning av RA:s agerande i samband med 

certifikatshantering inom organisationen enligt denna policy skall svensk lag tillämpas. Observera 

att ORA/LRA/KRA är ansvariga för sitt agerande i verksamheten, RA är endast ansvarig för 

tillhandahållandet av krav, rutiner och verktyg mot dessa. 

Denna policy ska vara tillgänglig för berörda parter med angivande av datum för publicering och 

versionsbeteckning. 
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12 Åtkomstkontroll 
Certifikat och spärrlistor skall publiceras i enlighet med gällande certifikatpolicy och CPS. 
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13 Revision 
RA genomför årligen intern revision för att belägga att denna policy efterlevs. Vid upptäckt av 

brister eller behov av förändringar skall RA vidta lämpliga åtgärder i form av att förändra 

tillämpade rutiner och/eller initiera uppdatering av denna policy. 

Om denna policy uppdateras på sådant sätt att den nya policyn bedöms medföra en förändrad 

säkerhetsgrad så utgör detta inte en versionsuppdatering utan upprättande av en ny policy. 
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14 Konfidentialitet 
Frågan om konfidentialitet beträffande uppgifter om de personer för vilka certifikat utfärdas 

regleras av bl. a. tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och personuppgiftslagen (PUL). 

Denna policy skall tillämpas så att gällande lagar om konfidentialitet uppfylls. 
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15  Avtal/överenskommelser 

15.1  Avtal med Policy Authority 

Den RA-organisation som avser att utfärda certifikat ska sluta avtal med ”Policy Authority” 

angående förpliktelser, ansvar etc. I avtalet skall ingå att RA skall följa gällande certifikatpolicy 

och CPS och former för samverkan ska fastställas. 

15.2  Överenskommelse med den organisation som RA och xRA tillhör 

Följande överenskommelser/beslut skall finnas i aktuell RAPS för RA-organisation: 

• Överenskommelse/beslut avseende krav och skyldigheter för RA 

• Överenskommelse/beslut avseende krav och skyldigheter för ORA 

• Överenskommelse/beslut avseende krav och skyldigheter för LRA 

• Överenskommelse/beslut avseende krav och skyldigheter för KRA 

• Överenskommelse/beslut med xRA:s verksamhetschef (i enlighet med organisationens 

beslutsordning) 

• Överenskommelse/beslut med ansvariga för driftleverantören av Västra 

Götalandsregionens interna PKI-hierarki 

• Överenskommelse/beslut med arkivansvarig 
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16  Identifiering och autentisering 

16.1  Identifiering vid registrering 

Vad gäller identifiering och autentisering vid beställning av certifikat skall RA följa gällande 

certifikatpolicy och CPS. 

16.2  Identifieringsprocedur genomförd av RA/ORA/LRA/KRA 

RA ska tillse att det finns rutiner beskrivna och fastställda beträffande: 

• Kontroll av behörig beställare av certifikat 

• Upprättande av underlag för certifikatsbeställning 

• Utlämning och spärrning av certifikat 

RA/ORA/LRA skall upprätta underlag för certifikatsbeställning verifierade mot adekvat ansökan 

beslutad av verksamhetsansvarig. 

KRA skall upprätta underlag för kortbeställning verifierade mot adekvat ansökan beslutad av 

verksamhetsansvarig. 

Vid certifikatsbeställning görs identitetskontroll enligt någon av nedanstående procedurer: 

• Vid personcertifikat genom personlig närvaro och med giltig legitimation som underlag 

vid beställningstillfälle samt utlämnande av ett certifikat. 

 

• Vid personcertifikat utan personlig närvaro kan identifiering ske med giltigt SITHS 

certifikat. Efter beställning och attest, där båda förutsätter VGR AD inloggning, utfärdas 

det till utpekad mottagare. Denne kan därefter identifiera sig med HCC certifikat för att 

hämta sitt VGC certifikat. VGC Certifikatet placeras på innehaverens SITHS kort. 

 

• Vid manuell beställning av certifikat för funktioner och tjänster genom personlig närvaro 

av ansvarig beställare. Behörig representant med mandat att kvittera VGC certfikat som 

uppvisar godkänd och giltig legitimationshandling vid utlämningstillfället. 

 

• Vid manuell beställning av certifikat för funktioner och tjänster utan personlig närvaro av 

ansvarig beställare. Efter beställning och attest, där båda förutsätter VGR AD inloggning, 

utfärdas det till utpekad mottagare. Denne kan därefter identifiera sig med HCC certifikat 

för att hämta sitt VGC certifikat.  

 

• Vid automatisk beställning av certifikat för funktioner och tjänster genom uppvisande av 

giltig inloggning mot VGR AD. 
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16.3 Krav på personlig närvaro 

Vid rutin som kräver personlig närvaro: RA/ORA/LRA utlämnar privata nycklar samt tillämpliga 

lösenord eller PIN-koder vid personcertifikat. Utlämnandet sker personligen till behörig 

representant mot uppvisande av godkänd och giltig legitimation enligt SBC 151 U utgåva 14. 

Vid rutin som kräver personlig närvaro: RA/ORA utlämnar privata nycklar samt tillämpliga 

lösenord eller PIN-koder vid certifikat för tjänst eller funktion. Utlämnandet sker personligen till 

ansvarig beställare eller behörig representant mot uppvisande av godkänd och giltig legitimation. 

Vid rutin som inte kräver personlig närvaro: Beställning och attest kräver godkänd inloggning i 

VGR AD. Uthämntning kräver giltigt HCC. 
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17  Begäran om spärrning av certifikat 
Spärrning av certifikat kan initieras av: 

• RA-organisationen genom initiativ från RA/ORA/LRA (t.ex. då anställning upphör eller 

organisation förändras) 

• RA/ORA t.ex. vid misstanke om missbruk av certifikat eller nycklar 

• CA enligt gällande certifikatpolicy och CPS 

• Nyckelinnehavare kan begära spärrning av eget certifikat genom uppsökande av närmaste 

LRA 

• Västra Götalandsregionens säkerhetsdirektör enligt regionala riktlinjer 

Rutiner och reservrutiner vid spärrning av certifikat ska beskrivas i RAPS. 
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18  Operationella krav 
De operationella kraven reglerar: 

• Beställning av certifikat 

• Utlämnande av certifikat och i vissa fall nycklar och koder 

• Spärrning av certifikat 

• Beställning av administrativa tjänstekort 

• Avregistrering av administrativa tjänstekort 

Dessa uppgifter för RA och xRA skall beskrivas mer detaljerat i RAPS. 

Denna policy definierar de operationella krav som rör: 

• CA 

• RA-organisationen, inklusive xRA 

• Organisationen som ansvarar för drift av Västra Götalandsregionens interna PKI-hierarki 

• Arkivering 

18.1  Beställning av certifikat 

Vid beställning av certifikat genomförs följande: 

• RA/ORA/LRA/AutoEnrollmentAgent beslutar vilka som ska ha certifikat 

• RA/ORA/LRA/AutoEnrollmentAgent fyller i, undertecknar och signerar ett 

beställningsunderlag 

Därvid accepterar nyckelinnehavaren gällande certifikatpolicy och CPS krav på 

certifikatsanvändning. I denna process uppger RA/ORA/LRA/AutoEnrollmentAgent samtliga 

relevanta uppgifter enligt gällande certifikatpolicy, CPS och RAPS. 

Inkommen beställning kontrolleras av RA/ORA/LRA genom att nyckelinnehavarens lämnade 

personuppgifter verifieras mot aktuell verksamhetschef enligt gällande RAPS. RA/ORA/LRA 

beställer därefter certifikat hos CA. AutoEnrollmentAgent verifierar inkomna beställningar mot 

VGR AD. 

18.2  Utlämnande av certifikat 

Utfärdandet av ett certifikat representerar CA:s acceptans av 

RA/ORA/LRA/AutoEnrollmentAgent beställning. Vid utlämnande av certifikat fullföljs följande 

moment: 

• RA/ORA/LRA/AutoEnrollmentAgent mottar certifikat samt eventuella privata nycklar 

• Eventuella koder/lösenord skickas från CA till nyckelinnehavare i krypterad form 
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• RA/ORA/LRA/AutoEnrollmentAgent ansvarar för att utlämnandet av certifikat och privata 

nycklar sker till nyckelinnehavare och att denne identifieras enligt gällande certifikatpolicy 

och CPS. 

18.3  Spärrning av certifikat 

Spärrning av certifikat kan beslutas av RA/ORA/LRA. 

• RA/ORA/LRA ombesörjer och ansvarar för att spärrningsbegäran skickas till CA 

• Orsaker till spärrning regleras och beskrivs i gällande certifikatpolicy, CPS och RAPS 

• RA/ORA/LRA ansvarar för att verksamhetsansvarig och nyckelinnehavare informeras om 

spärrning av certifikat i enlighet med gällande certifikatpolicy och CPS 

• Spärrningsbegäran från RA/ORA/LRA skall ske enligt gällande certifikatpolicy och CPS 

Västra Götalandsregionens säkerhetsdirektör innehar behörighet att besluta om spärr av certifikat 

enligt ovanstående 

18.4  Procedurer för säkerhetsrevision av xRA-arbetsplatser 

Händelser förknippande med certikathantering av xRA sker av CA-system. För xRA-arbetsplatser 

som finns inom RA-organisationen kopplade till CA ska gällande certifikatpolicy och CPS krav på 

säkerhetsrevision följas. 

18.5  Arkivering 

Den information som lagras hos CA arkiveras enligt gällande certifikatpolicy och CPS. Arkivering 

vid utlämnande av administrativa tjänstekort skall ske i enlighet med Telias 

företagslkortsutfärdarpolicy. 

18.6  Planering för katastrof 

Katastrofplan skall finnas framtagen i enlighet med organisationens övriga krav på 

katastrofberedskap. RAPS skall innehålla referens till katastrofplanen för RA och xRA. 

Vid kompromettering av CA-nyckel skall RA informera sin organisation enligt gällande 

certifikatpolicy och CPS. 

18.7  Upphörande av RA-organisation 

Vid upphörande av RA-organisationen åligger det RA att avveckla organisationen enligt följande 

procedurer: 

• Specifikt informera alla nyckelinnehavare och alla parter som RA har avtal och/eller 

överenskommelser med i enlighet med de krav på förvaringstid som återfinns i gällande 

avtal och överenskommelser. 

• Avsluta alla rättigheter för xRA. 
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• Tillse att alla arkiv och loggar bevaras under angiven bevaringstid samt i enlighet med 

angiven CA policy och CPS. 

19  Fysisk, procedurorienterad och personalorienterad 
säkerhet 

19.1  Fysisk säkerhet 

RA och xRA skall uppfylla krav på fysisk säkerhet enligt gällande certifikatpolicy och CPS. 

Vid identifiering av nyckelinnehavare, vid ansökan som kräver personlig närvaro, samt vid 

utlämnande av nycklar och koder skall den fysiska säkerheten beaktas så att inga uppgifter röjs för 

obehörig. 

19.2  Procedurorienterad säkerhet 

RA ansvarar, i enlighet med i detta dokument redovisade förpliktelser, för alla procedurer och 

förhållanden som definieras i detta dokument. Detta innefattar procedurer för allt från beställning, 

utlämnande och spärrning samt därtill hörande administrativa funktioner. Observera att RA ej är 

ansvarig för xRA:s agerande, detta ansvar ha verksamheterna som xRA representerar. 

RA-organisationen omfattar företrädare för organisationen anpassade efter RA:s arbetsuppgifter: 

• RA 

• ORA 

• LRA 

• KRA 

• ROA 

• AutoEnrollmentAgent 

19.3  Personalorienterad säkerhet 

RA-organisationen ska bemannas med ansvarsfulla personer som uppvisat lämplighet för en sådan 

befattning. Dessa personer får inte inneha annan befattning som kan bedömas stå i konflikt med 

uppdraget. RA är ansvarig för att utse ORA/LRA/KRA medans ORA kan ansvara för tillsättning 

av LRA/KRA, dock måste LRA/KRA möta de krav som ställs på denna roll i form av kompetens 

och ansvarstagande. 

Alla företrädare för RA-organisationen skall genomgå utbildning och erhålla den praktik som 

krävs för att på ett säkert sätt utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för denna RA-policy och 

inom ramen för gällande informationssäkerhetspolicy. Utbildning ska genomföras kontinuerligt. 
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20  Teknikorienterad säkerhet 

20.1  Generering och installation av nyckelpar 

Ej applicerbart för RA. 

20.2  Utlämnande av privat nyckel till nyckelinnehavare 

Nycklar och eventuella koder utlämnas, enligt gällande certifikatpolicy och CPS till 

nyckelinnehavare sedan denne identifierat sig i enlighet med enligt gällande certifikatpolicy och 

CPS. 

20.3  Skydd av privat nyckel 

Privata nycklar skall förvaras och distribueras på ett säkert och skyddat sätt så att de inte kan falla 

i orätta händer samt att de inte i något fall exponeras eller brukas på otillbörligt sätt, innan de nått 

rätt mottagare. 

20.4  Arkivering av privata nycklar 

Inga privata nycklar tillhörande personcertifikat arkiveras inom RA-organisationen. Privata 

nycklar tillhörande tjänst eller funktion får endast arkiveras för backupändamål. Om sådan 

arkivering sker skall den dokumenteras enligt rutin i RAPS. 

20.5  Säkerhet i datorsystem 

Hela RA-systemet skall vara uppbyggt på ett sådant sätt att betrodda företrädare för RA-

organisationen kan isoleras och separeras i systemet. Respektive användare skall således använda 

egna unika identiteter i RA-systemet. 

Det accesskontrollsystem som används skall vara så konstruerat att varje företrädare för 

organisationen identifieras på individuell nivå. 

Anslutning av RA-klienter ska ske i enligt gällande certifikatpolicy och CPS. 

 

 

 

 


