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Remissvar av Riksarkivets förstudie om användning och hantering 
av underskrifter med elektroniska materiel och metoder 

Kungliga biblioteket (KB) ser positivt på att Riksarkivet genomlyser frågor om 

elektroniska underskrifter, inte minst ur perspektiven bevarande och gallring samt 

de utmaningar som kan följa av ett bevarande. 

Eftersom förslaget inte är färdigt har KB svårt att göra en bedömning av innehåll 

och förstudie men kan gärna återkomma längre fram i arbetet.   

KB ser fram mot att Riksarkivet lämnar ett ökat stöd i frågor om bevarande och 

gallring eftersom användandet av elektroniska underskrifter ökar snabbt. KB har 

noterat att detta också föreslås i delbetänkandet av utredningen om betrodda 

tjänster1. 

I sammanhanget vill KB passa på att beskriva myndighetens eget arbete med att 

införa e-underskrifter i KBs olika processer och ge ett exempel på de 

frågeställningar som uppstått kring bevarande och gallring. Under hösten 2020 

genomförde KB en förstudie för att undersöka möjligheterna att införa e-

underskrifter som ersättning för undertecknande med bläck på papper. Förstudien 

konstaterade bl.a. att det inte fanns några rättsliga hinder mot detta2.  

Som ett resultat av förstudiearbetet skriver KB nu under sina egna handlingar i 

Sunets e-underskriftstjänst eduSign. Via eduSign kan man ladda upp filer i 

formaten PDF eller XML och skriva under dem med hjälp av sin KB-inloggning. I 

e-underskriftstjänsten skapas både en signatur och en extra sida med information 

om den som signerat. EduSign följer Myndigheten för digital förvaltnings 

(DIGGs) tekniska ramverk för digitala signaturer för svenska myndigheter. Flera 

personer kan i tur och ordning skriva under en handling via eduSign.  

                                                 
1 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga 

förvaltningen, SOU 2021:9. Sid. 191. 
2 KB dnr. KB 2020-826 
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KB har bedömt att för myndighetens upprättade handlingar, som exempelvis 

beslut, protokoll, skrivelser och yttranden, finns det inga formkrav för 

underskrifter. Underskriftens funktion har istället en pedagogisk betydelse. Syftet 

är att förmedla att handlingen är granskad och godkänd och därmed färdigställd. I 

samband med att den underskrivna handlingen registreras och laddas upp i 

dokument- och ärendesystemet (diariet) kan handlingen inte längre ändras. KB 

anser därmed att underskriften har uppfyllt sitt syfte och att det sannolikt inte 

finns något behov att validera signaturens äkthet i efterhand. En fråga som uppstår 

i det här exemplet är därför om KB kommer att behöva vidta särskilda åtgärder för 

att bevara själva kontrollfunktionen, eller om den skulle kunna gallras med 

hänvisning till att den har en ringa eller tillfällig betydelse?  

KB avser att införa e-underskrifter i flera processer, bland annat till 

avtalsskrivning för licenser inom Bibsamkonsortiet där KB förhandlar och tecknar 

avtal för tillgång till elektroniska tidskrifter och databaser. Avtal tecknas varje år 

med förlag i olika länder, både inom och utom EU. KB ser även en ökad 

efterfrågan att använda e-underskrifter med leverantörer av andra tjänster. 

KB utreder just nu vilken nivå på e-underskrifter som kan behövas för att signera 

dessa avtal och i samband med detta behöver också bevarande- och 

gallringsfrågor tas om hand. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Runeberg, efter 

föredragning av verksarkivarie Jenny Bäckström och verksjurist Mats Niklasson. 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter. 

Anna Runeberg 
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