


” Myndigheten för digital förvaltning ska 
samordna och stödja den 
förvaltningsgemensamma digitaliseringen i 
syfte att göra den offentliga förvaltningen 
mer effektiv och ändamålsenlig.”
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Underskrifts-
tjänst

Federerad E-underskrift

Legitimeringstjänst

Granska

Jag skriver under

Kvittens

E-tjänst • Standardiserade gränssnitt
• Ramavtal – Testade tjänster 
• Enklare e-legitimation
• Enkel att driftsätta
• Svårare att kapa
• Alltid färsk underskrift
• Integritet
• Relevanta ID attribut
• Fungerar med utländsk eID
• eIDAS kompatibel
• Samordnad tillit



E-underskrifter
Översikt

• Rättsliga krav
• Krav på offentliga aktörer avseende elektroniska underskrifter

• Det man behöver kunna
• Framställa en elektronisk underskrift
• Kontrollera en elektronisk underskrift (Egna och andras)
• Bevara det elektroniska dokumentet, inkl. underskriften
• Hantera sekretessbelagda dokument
• Expediera det underskrivna dokumentet

• Även om det är sekretessbelagt



E-underskrifter
Översikt

• Anskaffning och driftsättning
• Upphandlingsform

• Försörjning av e-legitimering för underskrift

• Stödtjänst
• Lokal drift eller molntjänst

• Integration i lokal e-tjänst

• Arkivering, loggar och validering



Bestämmelser i eIDAS-förordningen

• Ett syfte med eIDAS är att fastställa en rättslig ram för e-underskrifter

• eIDAS-förordningen skiljer mellan

• Avancerad elektronisk underskrift
• Ska vara unikt knuten till undertecknaren

• Undertecknaren ska kunna identifieras genom den

• Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska 
underskrifter som undertecknaren med hög

• grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll

• Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett 
sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

• Kvalificerad elektronisk underskrift
• Samma krav som avancerad + ytterligare tekniska krav för hög säkerhet



Bestämmelser i eIDAS-förordningen

• En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan 
enbart på grund av att underskriften har elektronisk form 

• En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande 
rättsliga verkan som en handskriven underskrift

• Bestämmelserna i eIDAS gäller inte i slutna system  och 
påverkar inte nationella bestämmelser  gällande formkrav 
för t.ex. avtal eller rättsliga  eller förfarandemässiga 
skyldigheter



Nationella bestämmelser
• Nationella bestämmelser gällande formkrav finns gällande 

fastighetsöverlåtelse  och bostadsrätt bl.a. som kräver egenhändig 
underskrift

• Kan även finnas andra bestämmelser hos vissa myndigheter enligt lag 
eller förordning som kräver egenhändig underskrift

• Krav på egenhändig underskrift innebär att det krävs ett fysiskt 
pappersoriginal 

• Krav på skriftlighet innebär dock inte att det krävs fysiskt original



Anskaffning genom upphandling

• Egen upphandling

• Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster 
2014 – informationsförsörjning” för statliga myndigheter 
och de kommuner och landsting som lämnat bekräftelse 
• Kan upphandla fristående underskrifttjänst, stödtjänst och 

integrationstjänster
• Ramavtalet knyter an till DIGGs normativa specifikation

• Vägledning finns på ramavtalets webbsida, 
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-
telekom/Programvaror-och-tjanster/informationsforsorjning/

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/informationsforsorjning/

