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SAMMANFATTNING 
 

Elektroniska underskrifter är en relativt ny metod för att ingå bindande avtal. Tanken med 

tekniken är att den ska effektivisera, förenkla och öka säkerheten för användarna vid ingående 

av avtal. Det kan dock uppstå problem när lagstiftning anpassas till att reglera ny teknik, 

eftersom det är viktigt att lagstiftaren fortsätter att ta hänsyn till de skyddsintressen som ligger 

bakom gällande rätt. Denna uppsats belyser och diskuterar rättsliga hinder som föreligger vid 

användandet av elektroniska underskrifter, vid upprättande av de tre, privaträttsligt mest 

vanliga, rättshandlingarna som kräver en viss form för giltighet: överlåtelse av fast egendom, 

upprättande av testamente eller äktenskapsförord. Uppsatsen utreder hur den nya EU-

förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014) har påverkat svenska myndigheters förhållningssätt 

till elektroniska underskrifter och elektroniska handlingar. Från presumtionen att det var 

fysiska handlingar som krävdes, om inte särskilda regler godkände elektroniska rutiner, till att 

elektroniska rutiner gäller om inte särskilda formkrav förbjuder det. Vidare förklaras förenklat 

tekniken bakom avancerade- och kvalificerade signaturer samt elektroniska dokument. 

 

Formkraven för skriftlighet, underskrift, bevittning och registrering och de skyddsintressen 

som ligger bakom dessa analyseras. Formkraven till ovan nämnda rättshandlingar kan till viss 

del tillgodoses med elektroniska signaturer och dokument, men i dagsläget krävs det en fysisk 

underskrift för att göra ovan nämnda rättshandlingar giltiga, på grund av den tolkning av 

begreppet underskrift som har gjorts i Ds 2003:29. Vidare analyseras hur sakrätten, rent 

teoretiskt, skulle kunna förändras genom en potentiell lagändring eller om en ny tolkning av 

begreppet underskrift medför att elektroniska signaturer kan användas vid överlåtelse av fast 

egendom. I uppsatsen diskuteras även de förtjänster och risker som en lagändring skulle 

kunna innebära, och hur dessa bör vägas mot varandra, för att sedan konstatera om en ökad 

implementering av elektroniska rutiner är önskvärd eller inte. 
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Förkortningar och ordförklaringar 

 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

E-legitimation  Elektronisk legitimation 

 

eIDAS   Electronic identification and trusted services  

 

EU    Europeiska unionen 

 

FJB   Finska jordabalken 

 

GB   Giftermålsbalken (1920:405) 

 

HD   Högsta domstolen 

 

JB   Jordabalken (1970:994) 

 

KES    Lagen om kvalificerade elektroniska signaturer 

 

NJA    Nytt juridiskt arkiv 

 

NFC   Nationellt forensiskt centrum 

 

Prop.    Proposition 

 

RB    Rättegångsbalk (1942:740) 

SKL   Statens kriminaltekniska laboratorium 

 

SKV   Skatteverket 

 

SOU   Statens offentliga utredningar 

 

ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 

 

ÄktB   Äktenskapsbalken (1987:230) 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige lanserades 2003 det så kallade BankID, vilket öppnade möjligheten för 

privatpersoner att enkelt identifiera sig, samt skriva under överenskommelser digitalt.1 Denna 

digitala lösning beskrivs som en elektronisk underskrift med samma rättsliga tyngd som en 

fysisk underskrift eller legitimation.2 Liksom vid implementeringen av andra tekniska 

lösningar, finns det ett behov av att lagstiftningen anpassas för att möjliggöra användandet.   

 

På grund av samarbetet inom EU, utfärdade riksdagen lag (2016:561) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, som den så kallade eIDAS-

förordningen ((EU) nr 910/2014) låg till grund för. Syftet med förordningen var bland annat 

att skapa ett ramverk för elektroniska underskrifter och därmed kvalitetssäkra tjänster såsom 

BankID.3 

 

Kunskapen för att nyttja elektroniska signaturer vid upprättandet av rättshandlingar har 

funnits i många år. Dock har rekvisit i den svenska lagstiftningen, så kallade formkrav, till 

viss del begränsat användandet av elektroniska underskrifter. Det har diskuterats om det finns 

möjlighet och önskan att göra de anpassningar av lagen som krävs för att elektroniska 

underskrifter ska uppfylla dessa rekvisit.  

 

För att ta reda på huruvida formkraven skriftlighet, underskrift, bevittning och registrering 

fortfarande fyller sina ursprungliga syften, och de skyddsintressen som motiverade 

formkravens lagstadgande, krävs det en fundamental förståelse för hur dessa lagrum är 

utformade och på vilket sätt ett formalavtal skiljer sig från andra avtalstyper.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är önskvärt med en förändring på det 

avtalsrättsliga området avseende specifika formalavtal. Uppsatsen ska utreda vilka tankar som 

                                                 
1 https://www.bankid.com/om-oss/historia, hämtad 2018-05-23. 
2 Faktapromemoria 2011/12:FPM162. 
3 eIDAS-förordningen p. 2. 
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ligger till grund för utformandet och tolkningen av aktuell lagstiftning och hur en framtida lag 

skulle kunna utformas i det fall det anses finnas ett behov av en rättslig förändring. Detta görs 

genom att följande frågeställningar besvaras. 

 

● Bör formkraven skriftlighet, underskrift, bevittning och registrering kunna uppfyllas 

genom användandet av elektroniska underskrifter? 

● Hur kan lagstiftningen anpassas till att formkrav kan uppfyllas med elektroniska 

rutiner, samtidigt som formkravens ursprungliga skyddsintressen tillgodoses?  

 

1.3 Avgränsningar 

Vår uppsats kommer att avgränsas till bestämmelser avseende rättshandlingar med formkrav, 

användandet av elektroniska- underskrifter och dokument i svensk rätt samt EU-rätt genom 

den så kallade eIDAS-förordningen (EU) nr 910/2014) och en komparativ analys mellan 

finska och svenska jordabalken. Vi avgränsar oss även till att göra en civilrättslig utredning 

om hur metoden elektroniska signaturer skulle kunna implementeras i lagen, där det finns 

uppställda formkrav för underskrift, bevittning och registrering. I de fall bedrägeri eller 

förfalskning diskuteras, behandlar vi inga straffrättsliga konsekvenser. Frågor som rör 

integritet eller etik för biometriska lösningar kommer inte att diskuteras. 

 

På grund av att BankID är den, i Sverige, mest använda e-tjänsten för elektroniska 

underskrifter och e-legitimering, är det endast den e-tjänsten vi genomgående kommer att 

använda oss av som exempel. 

 

För att åstadkomma en djupare analys avgränsar vi oss till att endast beröra de tre, för en 

privatperson, mest vanliga typerna av rättshandlingar där formkrav förekommer. Det vill säga 

överlåtelse av fast egendom, upprättande av testamente eller äktenskapsförord. Genom att 

undersöka och analysera dessa, vill vi skapa en insikt i hur formkrav generellt är uppbyggda i 

Sverige och hur formkraven i sin tur är sammankopplade till den privata ekonomin. Därmed 

utelämnas en analys och diskussion av övriga rättshandlingar som innehåller 

formkravsrekvisit, förutom när de används som juridisk jämförelse och som exempel på redan 

utförda lagändringar. 
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Eftersom syftet med uppsatsen är att belysa de juridiska aspekterna av elektroniska 

underskrifter, avgränsar vi oss till att endast kortfattat, med en för ämnet enkel terminologi, 

förklara tekniken bakom elektroniska underskrifter. 

 

1.4 Metod och material 

Vi använder oss av en rättsdogmatisk metod med utgångspunkt i den klassiska rättskälleläran: 

lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Information har också hämtats från statligt utförda 

rapporter, undersökningar och enkäter inom områdena fastighets- och familjerätt. Privata 

aktörer har även tillhandahållit statistik avseende samhällsanvändandet av elektroniska 

rutiner. Det är den nya EU-förordningen eIDAS nr 910/2014 som har satt grunden för EU:s, 

och därmed även Sveriges, synsätt på elektroniska underskrifter. Det faller därför naturligt att 

förordningen har visst inflytande i vår uppsats.  

 

Rättsläran om formkrav och dess existens är väl omskriven i juridisk doktrin; lagstiftningen 

bakom elektroniska underskrifter är däremot fortfarande ett område som till stora delar är 

obehandlat, vilket gör materialet begränsat.  

 

Rent tidsmässigt är det markanta skillnader när materialet som behandlar formkrav eller 

elektroniska rutiner publicerades. Uppsatsen bygger därför dels på material som skrevs långt 

innan elektroniska rutiner fanns i åtanke för upprättandet av rättshandlingar, dels på material 

som har dagens moderna teknik som utgångspunkt. Att materialet är såväl gammalt som nytt 

är något vi har varit tvungna att beakta i analysen. Doktrinförfattarnas åsikter om syftet 

bakom formkraven har dock varit relativt oförändrade under en lång tid, vilket har varit 

intressant i diskussionen om skyddsintressen. 

 

För att vidga det tillgängliga materialet har vi analyserat den finska jordabalken, samt 

förarbeten till denna. Detta för att undersöka motiven till den implementering av elektroniska 

signaturer som genomfördes år 2011 i Finland. 

 

Lagarna som innehåller de av uppsatsen berörda formkraven är i vårt fall ofta en påbyggnad 

eller modifikation av äldre, nu upphävd, lag. En del av uppsatsen har därför ägnats åt att tolka 

förarbeten till de nu upphävda lagarna, samt de bakomliggande motiven lagstiftaren haft vid 

uppställandet av formkraven i dessa. 
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Eftersom mycket av vår uppsats behandlar säkerheten och implementeringen av elektroniska 

underskrifter i Sverige, har det därför fallit sig naturligt att därmed använda information som 

finns tillgänglig via den statliga E-legitimationsnämndens uppdrag, utredningar, rapporter, 

remisser och yttranden. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras grundläggande information som är nödvändig för förståelse för andra 

delar av uppsatsen. Det vill säga vad den juridiska definitionen av formkrav är, varför det 

finns stadgade formkrav och de tre lagar uppsatsen främst behandlar som innehåller formkrav. 

 

I kapitel 3 behandlas dels den traditionella underskrifter, dels den elektroniska underskriften 

och dess rättsverkningar. Det görs även en genomgång av vilken rättsverkan elektroniska 

signaturer har haft, har idag och kan komma att ha i framtiden. I kapitlet redogörs även för 

lagar som behandlar elektroniska signaturer. 

 

I kapitel 4 förklaras säkerheten bakom elektroniska signaturer kontra den fysiska 

motsvarigheten. Här ges även en grundläggande förklaring till tekniken bakom elektroniska 

signaturer som är nödvändig för att få en förståelse av ämnet. 

 

I kapitel 5 redogörs det för hur och när elektroniska rutiner kan användas, hur elektroniska 

rutiner har implementerats i finsk fastighetsrätt, hur äganderättsskyddet vid egendomsbrott är 

utformat i svensk och finsk rätt samt en jämförelse mellan de bägge. 

 

I kapitel 6 utreds det vilka risker en implementering av elektroniska rutiner skulle kunna 

medföra. Även hur bevisbörda och beviskrav har fastställts i praxis och hur elektroniska 

rutiner påverkas av detta. Här redogörs det även för förfalskning och bedrägeribrott i samband 

med överlåtelse av fast egendom, upprättande av testamente eller äktenskapsförord. 

 

I kapitel 7 avslutas uppsatsen med en analys av formkraven och dess skyddsintressen, samt 

om elektroniska rutiner bör kunna uppfylla nämnda formkrav. Här besvaras även uppsatsens 

frågeställningar och författarna ger sin syn på huruvida implementeringen av elektroniska 

rutiner är önskvärd eller ej.  
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2 FORMKRAV  

 

2.1 Vad är ett formkrav? 

Ett formkrav innebär att ett dokument eller meddelande ska uppfylla en särskild form eller 

tillkomma på ett särskilt sätt för att ha en giltig och därmed önskad rättsverkan.4 1§ 3 st. AvtL 

fastställer att när uppfyllandet av formkrav krävs för rättshandlingens giltighet, gäller vad som 

är särskilt stadgat i den lag där formkravet för rättshandlingen anges.5 Om ett formkrav inte 

uppfylls som det föreskrivs i lagen, uppstår ett så kallat formfel. När formfel föreligger 

innebär det att rättshandlingen är ogiltig, oaktat om det fanns en ömsesidig partsvilja att ingå 

avtal eller ej. I praktiken innebär en rättshandlings ogiltighet på grund av formfel i regel att 

prestationerna ska återgå, eftersom avtalet i dess helhet saknar rättsverkan.6 

 

I gällande rätt påverkar formkraven användandet av elektroniska underskrifter på tre olika 

sätt: antingen är det uttryckligen fastställt att lagstiftningen särskilt godtar elektroniska 

underskrifter, exempelvis 2a § revisionslagen där det formuleras att “En handling enligt denna 

lag som ska vara undertecknad får undertecknas med en sådan avancerad elektronisk 

underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning”. 

Vidare kan lagstiftningen uttryckligen kräva fysisk signering och därmed helt utesluta den 

elektroniska motsvarigheten, som det stadgas i 27 § 2st AvtL, “Fullmakt att sluta avtal om 

köp, byte eller gåva av fast egendom ska vara skriftlig.” Slutligen finns det lagrum som inte 

behandlar huruvida en elektronisk signatur ska ha samma rättsverkan som en fysisk signatur, 

vilket kan leda till osäkerhet hur elektroniska rutiner kan tillämpas.7 

 

2.2 Formkrav vid köp av fast egendom 

2.2.1 Inledning 

I Sverige har det i snitt under de senaste tio åren skett ungefär 160 000 fastighetsöverlåtelser 

per år.8 Samtliga av dessa köp ska enligt lag ha följt de formkrav som finns uppställda i JB för 

                                                 
4 Ds 2003:29, s. 17. 
5 Grönfors, Kurt, Dotevall, Rolf, Avtalslagen - En kommentar, fjärde upplagan, s. 56. 
6 Grönfors, Dotevall, Avtalslagen - En kommentar, s. 197. 
7 Ds 2003:29, s. 7. 
8 Eiken Holmgren, Ingrid, Fastighetsmäklarbranschen fakta och nyckeltal 2017 från den 9 november 2017, s.1. 
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att fastighetsöverlåtelsen ska bli giltig. Siffran för antalet fastighetsöverlåtelser är hög, i 

förhållande till hur många som bor i Sverige. Arbetstimmarna och materialet som har gått åt 

för att upprätta de handlingar som krävs enligt formkraven är betydligt fler. Varför ser 

processen vid fastighetsköp ut som den gör? 

 

Enligt Folke Grauers fanns det tre grundläggande skäl för de formkrav som tillkom vid 

utformandet av 4:1 JB, där formkravsrekvisiten för fastighetsköp finns uppställda. Först och 

främst var egendomsöverlåtelser vid tiden för lagstiftandet en privatpersons största 

förmögenhetstransaktion. Lagstiftaren ville därför förhindra att varken köpare, eller säljare, 

gör ett förhastat beslut vid ingående av avtal.  Vidare låg det i lagstiftarens intresse att 

ägandeförhållandet till egendomen tydligt skulle klargöras, vilket skulle underlätta vid 

eventuella framtida tvister. Slutligen ska skriftlighetskravet fungera som ett bevismedel för att 

det var i enlighet med säljarens vilja att egendomen överläts till köparen och vice versa, till ett 

i avtalet bestämt pris, och att fastigheten därmed har bytt ägare.9 

 

I enlighet med motiven som framgår av förarbetena till 4 kap. JB, föreligger det fem formkrav 

för köpehandlingens giltighet: kravet på skriftlighet, fastställande av parterna och dess 

underskrifter, uppgift om köpeskilling, en överlåtelseförklaring, samt vilken fastighet 

köpehandlingen gäller. HD har varit tydligt restriktiv med sin tolkning av formkraven för 

fastighetsöverlåtelse i JB, genom att konsekvent ha lagt stor vikt vid att köpehandlingen ska 

vara upprättad på ett korrekt sätt för att vara giltig.10 En konsekvens av hur 4:1 JB är 

utformad, är att formkraven för fastighetsöverlåtelser även gäller fullmakter för att köpa eller 

sälja fastigheter. Därmed har fullmaktsöverlåtelsen också ett skriftlighetskrav, enligt 27 § 2 st. 

AvtL. Vilket i sin tur innebär att flertalet regler i 2 kap. AvtL, som är relevanta vid 

upprättandet av andra avtal, inte längre är tillämpliga.11 

 

Rättsföljden av att något av formkraven vid en fastighetsöverlåtelse inte har tillgodosetts blir, 

som tidigare nämnt, att köpet blir ogiltigt. Denna rättsverkan uppstår dock inte av sig självt, 

utan det krävs att någon av parterna i överlåtelsen åberopar formfelet. Om det är båda parters 

                                                 
9 Grauers, Folke, Fastighetsköp, tjugonde upplagan, s.31. 
10 NJA 1977 s. 509, NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 726, NJA 1990 s. 18 och 2002 s. 467. 

11 Grauers, Folke, Fastighetsköp, tjugonde upplagan, s.32. 
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vilja att köpet sedan ska bestå, är det enkelt att åtgärda felet genom ett tillägg eller genom att 

skriva en ny korrekt köpehandling.12 

 

2.2.2 Skyddsintressen som ligger till grund för formkraven i jordabalkens 

fjärde kapitel 

Det har alltid genom rättsutvecklingen funnits formkrav som ska efterföljas för giltighet vid 

köp av fast egendom. Formkraven för köp av fast egendom har genom rättshistorien ändrats, 

lagts till och tagits bort, men de har alltid i någon mån funnits där. Att rättshandlingen skulle 

lämnas formlös, det vill säga att den inte regleras av några formkrav för giltighet, var inte ett 

alternativ under bearbetningen till 1970 års JB, och har inte heller varit det tidigare.13 

 

Formkraven har varit en naturlig följd för att beakta de skyddsintressen som tillmätts 

överlåtelser av fast egendom. Nu finns formkraven, enligt Folke Grauers, i större utsträckning 

kvar för att äganderättsövergången ska vara tydlig, vilket är önskvärt för likväl avtalsparterna 

såsom tredjeman. Tredjemans intresse grundar sig ofta i att denne ska göra ett 

ställningstagande, i frågor om lån, pant eller liknande, utifrån ett visst ägarförhållande till en 

bestämd fastighet. Ett motiv som hör till detta skyddsintresse är att krav på en viss form 

resulterar i att avtalet förhoppningsvis skapar tydlighet i de villkor som är mest avgörande. 

Långdragna diskussioner mellan köpare och säljare skulle annars lätt kunna mynna ut i ett 

oklart avtal i slutändan, vilket formkraven förhoppningsvis förhindrar.14 Formkraven är även 

anledningen till att fånget av ett köpeavtal erhåller publicitet, eftersom lagfartsinstitutet 

förutsätter att köpeavtalet tillkommer i viss form.  

 

Formkraven för fastighetsköp har upprättats för att den fasta egendomen ansågs vara det 

enskilt viktigaste förmögenhetsobjektet för en privatperson. I enlighet med propositionen, 

som nu är 48 år gammal, menar Grauers dock att den tidigare nämnda uppfattningen av att en 

fast egendom är det enskilt viktigaste förmögenhetsobjektet för en privatperson, inte är helt 

förenlig med ett modernt betraktelsesätt. Det går inte att bortse från att lös egendom, som i 

princip omsätts formlöst, kan vara av minst lika eller mer ekonomiskt värdefull för en 

privatperson än vad en fastighet är. 15  

                                                 
12 Grauers, Fastighetsköp, s.45 f. 
13 Prop. 1970:20 s.122. 
14 Prop. 1970:20 s.122 ff. 
15 Grauers, Folke, Fastighetsköp, tjugonde upplagan, s.44. 
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Ett skyddsintresse som också tas upp som en del av den sammanvägda anledningen till de 

formkrav som lagen idag stadgar, är motverkandet av förhastade överlåtelser. Lagstiftaren 

menar på att om vissa krav ställs på avtalet kommer förhastade avtal inte att ingås i samma 

utsträckning. Det handlar i huvudsak om att försöka begränsa att säljaren ingår förhastade 

överlåtelseavtal, som blir gällande mot hen.16 

 

En sammanvägning av skyddsintressena tillsammans har ansetts utgöra en tillräcklig grund 

för att formkraven skulle behållas, om det kunde göras utan att ”fastighetsomsättningen 

onödigt tyngs”.17  

 

2.3 Formkrav vid upprättande av testamente 

Förr var det främst inom praxis som testamentsrätten behandlades. 1930 infördes den gamla 

testamentslagen, eftersom lagstiftaren insåg behovet av att göra viktig praxis till lag. När 

sedan testamentslagen blev en del av ärvdabalken gjordes endast ett fåtal ändringar.18 

Formkraven för den vanliga typen av testamente är till antalet tre stycken och regleras i 10:1 

ÄB. För att testamentshandlingen ska vara giltig ska den vara skriftlig, undertecknad och 

samtidigt bevittnad av två så kallade solennitetsvittnen. Solennitetsvittne är i juridisk mening 

ett vittne som utöver sin bevisfunktion, även utgör ett formellt krav för giltighet av en 

rättshandling.19 

 

Kärnan i formkravet skriftlighet ligger inte i att det är ett papper som är rubricerat med 

“testamente”, utan det som krävs är att det går att fastställa en vilja från testatorn hur dennes 

kvarlåtenskap ska fördelas.20 HD har i NJA 1977 S.168 varit inne på samma spår, när den 

bedömde en fotokopia av ett testamente som ett godtagbart testamente. I resonemanget 

anförde HD att kopian, precis lika väl som ett påskrivet original, representerade testators 

yttersta vilja ännu vid tiden före hans bortgång.21 

 

                                                 
16 Prop. 1970:20 s.122 och 124. 
17 Prop. 1970:20 s.123. 
18 Prop. 1958:144; Agell, Anders, Testamentsrätt, tredje upplagan, s.19. 
19 Ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solennitetsvittne hämtad 2018-05-24. 
20 Walin, Gösta, Lind, Göran, Ärvdabalken: En kommentar, sjunde upplagan, s. 265. 
21 Ibid, s. 270. 
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Vidare förutsätter ett giltigt testamente att handlingen är underskriven. Handlingen ska vara 

underskriven av testator själv, och om det inte är möjligt ska han vidkänna sin underskrift 

därå. I NJA 1937 S. 221 bedömde HD ett testamente som giltigt, när ett av vittnena skrev på i 

testatorns ställe, eftersom testatorn inte var förmögen att göra det själv. 

 

Det sista rekvisitet för ett giltigt testamente är vittneskravet. Detta formkrav aktualiseras i 

samband med underskriften och kräver att det, vid underskriftstidpunkten, finns två samtidigt 

närvarande vittnen. Det föreligger dock inget krav på att vittnen ska ta del av innehållet i 

testamentet, utan enbart att de förstår att det är ett testamente de bevittnar. Att det uttryckligen 

står i lagrummet att vittnena ska känna till att det är testators yttersta vilja de bevittnar, beror 

på att det är vittnenas uppgift att garantera att testatorn är i sina sinnes fulla bruk och att det 

inte finns annan obehörig påverkan som senare kan bli anledningen till att testamentet 

ogiltigförklaras.22 Utöver vetskapen om att det är ett testamente som bevittnas, krävs det en så 

kallad unitas actus, det vill säga att vittnena samtidigt närvarar vid bevittnandet. Detta krav är 

något som har tolkats strikt, bland annat genom HD:s bedömning i NJA 1978 s. 189, eftersom 

testamentet bevittnades av vittnena i två olika rum, vilket senare ledde till att testamentet blev 

ogiltigförklarat. En giltig bevittning sker när de, enligt ÄB behöriga vittnena, med sina 

namnteckningar, skriver under testamentet med det klara syftet av att bestyrka testamentets 

lagliga upprättande.23 Enligt 10:1 ÄB finns det uppställda krav på vilka som inte får vara 

testamentsvittnen; vilket kan sammanfattas till nära släktingar och personer som är under 

femton år eller som på grund av en psykisk störning inte förstår betydelsen av 

vittnesbekräftelsen. 

 

Formkraven i samband med upprättande av testamente har av lagstiftaren motiverats med 

vikten av att skydda vissa intressen. Ett arv är ofta att anses som en av de enskilt största 

ekonomiska händelserna i ett liv. Vilket gör det önskvärt att säkerställa att allt går rätt till vid 

ett testamentes upprättande, och att det inte sker på grund av ett förhastat beslut eller genom 

påtryckningar. 

 

                                                 
22 Walin, Gösta, Lind, Göran, Ärvdabalken: En kommentar, sjunde upplagan, s. 272. 
23 Ibid, s. 275. 
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2.4 Formkrav vid upprättandet av äktenskapsförord 

Äktenskapsförordet är ett sätt för makar att kringgå den standardiserade 

likadelningsprincipen som annars gäller i ett äktenskap. Ett äktenskapsförord där 

giftorättsgods görs till enskild egendom, eller enskild egendom görs till giftorättsgods, 

innebär enligt förarbeten till ÄktB inte någon förmögenhetsöverföring mellan makarna. Det 

innebär endast att egendomens status ändras. Rättsverkningarna under befintligt äktenskap 

blir istället en makes rätt att ensam förfoga över egendomen.24 Makarna har med ett 

äktenskapsförord istället på förhand bestämt vad som utgör enskild egendom för respektive 

part i ett äktenskap och även vid en eventuell bodelning.  Kraven för ett giltigt 

äktenskapsförord ändrades 1987 med tillkomsten av en ny lagstiftning genom ÄktB. 

Dessförinnan var det den tidigare motsvarigheten, GB, som var gällande rätt.25 Den nya 

lagstiftningen kan ses som en reaktion på att kvinnan i ett giftermål inte längre var lika 

beroende av mannens inkomst och att en del formkrav, för upprättandet av ett giltigt 

äktenskapsförord därmed försvann. I dagens 7:3 st. 2 ÄktB finns tre formkrav uppställda för 

ett giltigt äktenskapsförord.26 

 

För giltighet ska äktenskapsförordet vara skriftligt och undertecknat av båda makarna, under 

samma generella premisser som för formkraven för testamente, med undantaget att makarna 

kan skriva under äktenskapsförordet vid olika tillfällen. Ett äktenskapsförord måste även 

registreras hos SKV. Om förordet inte har inkommit till SKV för registrering saknar 

äktenskapsförordet verkan. I det fall äktenskapsförordet slöts för blivande makar, blir det 

dock giltigt i samband med vigseln, med premissen att äktenskapsförordet kom SKV tillhanda 

senast en månad efter vigseldagen, enligt RH 1982:117.  I det fall en av parterna underlåter att 

skicka in äktenskapsförordet till registrering, trots överenskommelse om det, kan det uppstå 

en skadeståndsskyldig på allmän civilrättslig grund, enligt den rättsliga principen om culpa in 

contrahendo.27 Det vill säga att en avtalspart har varit oaktsam vid ingående av avtal och 

därmed orsakat ekonomisk skada för motparten. 

  

 

                                                 
24 Prop. 1986/87:1 s66. 
25

 Teleman, Örjan, Äktenskapsförord, tredje upplagan, s. 19. 

26
 Teleman, Örjan, Tottie, Lars, Äktenskapsbalken: En kommentar, andra upplagan, s. 161. 

27 Teleman, Örjan, Äktenskapsförord, tredje upplagan, s 24. 
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3 UNDERSKRIFT 

 

3.1 Vad är en elektronisk underskrift? 

”Det brukar sägas att en elektronisk signatur är den elektroniska motsvarigheten till en 

traditionell namnteckning.”28 I den nya eIDAS-förordningen beskrivs en elektronisk 

underskrift som ”Uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra 

uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under.”29 

 

En digital signatur är en metod som garanterar innehållet och äktheten hos en elektronisk 

handling. Funktionen uppnås genom en kombination av asymmetrisk krypteringsteknik och 

hashfunktionsteknik.30 Förenklat innebär det en omvandling av ett meddelande, eller ett en del 

av detta, på ett sätt som endast avsändaren kan utföra, som gör det möjligt för mottagaren att 

kontrollera meddelandets äkthet, innehåll och avsändarens identitet.31 Elektroniska 

underskrifter kan därför, med hjälp av en digital tjänst, identifiera avsändaren och möjliggöra 

för hen att ingå juridiskt bindande rättshandlingar, helt utan fysiska dokument eller 

underskrifter.32 

 

Vid användandet av e-tjänsten sammanställer och presenterar, exempelvis SKV, 

underskriftsunderlaget i form av avtalsvillkoren, detaljerna i en banktransaktion, 

uppgiftsförsäkran eller liknande, och ger användaren ett val att skriva under. Görs valet att gå 

vidare till steget där underskrift krävs kommer underskriftstjänsten BankID skicka underlaget 

för en elektronisk signatur till användaren. Användaren kommer via en digital enhet och 

genom sin personliga kod, även kallad nyckel, kunna skriva under handlingen. Detta 

godkännande skickas sedan till e-tjänsten. Ett avtal har nu ingåtts mellan användaren och 

SKV.33 Även fast det i teorin låter komplicerat, kan detta genomföras med ett fåtal 

knapptryck. 

 

                                                 
28

 Ds 2003:29, s. 30. 

29
 Rapporten E-legitimationer enligt eIDAS från 16 december 2016, s. 7. 

30
 Ds 1998:14, s.7. 

31
 Statskontorets rapport 1997:18 ”Svenska delen av Internet”, 1997-10. 

32
 E-legitimationsnämnden, Om e-underskrifter, hämtad 2018-04-10. 

33
 E-legitimationsnämnden, Om e-underskrifter, hämtad 2018-04-10. 
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3.2 Elektroniska underskriftens kommersiella utveckling 

Underskrifttjänsten BankID har blivit otroligt populär för inloggning och underskrifter i e-

tjänster som tillhandahålls av allt från försäkringsbolag, banker och myndigheter till 

bettingbolag eller digitala brevlådor. Hos den mest vanligt förekommande e-

legitimationsutgivaren i Sverige, BankID, har statistiken över användare exploderat de senaste 

tio åren. Vid slutet av 2017 beräknades ca 7,5 miljoner personer ha e-legitimation och 2,7 

miljarder banktransaktioner genomfördes med hjälp av tjänsten samma år.34 

 

3.3 Avtalssäkerhet 

I teorin kan en part, vid användandet av fysiska dokument, göra tillägg av hela sidor efter 

avtalsslutandet utan motpartens vetskap. Tillägget skulle utgöra ett avtalsbrott, och innebära 

förpliktelser motparten inte hade som syfte att acceptera. Ur bevishänseende är det svårt att 

urskilja vad som ingått i avtalet från början, det vill säga det som är överenskommet, och vad 

som är tillagt i efterhand. Det kan även göras ändringar av belopp eller liknande i den från 

början upprättade versionen. Detta är ett problem som kan lösas med hjälp av digitala avtal 

och signaturer. Med en digital signatur går det att stänga ett avtal från tillägg på ett säkert sätt. 

Motsvarigheten för att uppnå samma tilläggsstängande funktion på ett traditionellt dokument 

är att parterna paraferar avtalet. Det vill säga skriver under varje sida av ett avtal. Den 

digitala signaturen kan bistå med en högre nivå av säkerhet avseende identifiering av 

undertecknaren och för innehållet i avtalet.35  

 

3.4 Den traditionella underskriften 

Definitionen av signatur stiftas inte i någon lag och kan därför se ut på olika sätt. Det kan vara 

personens namn, initialer eller en annan symbol som personen använder för att visa att den 

samtycker eller godkänner något. Det är inte signaturen i sig som är av intresse vid ett 

avtalsslutande, utan det är syftet till att signaturen skrivs. En nackdel med den traditionella 

fysiska signaturen är att den inte kan hänföras till en viss person på ett enkelt sätt. Detta beror 

på att alla har sin egenutformade signatur som inte följer någon kravmall för hur den ska se 

ut.36  

                                                 
34

 Wemnell, Malin, Statistik BankID – användning och innehav – fördjupning från december 2017, s.1. 
35 Hultmark, Christina, Elektronisk Handel och Avtalsrätt, upplaga 1:4, s. 29 och 30. 

36
 Ibid, s. 30. 
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3.5 Vad är en viljeförklaring? 

En viljeförklaring är ett juridiskt begrepp för när en person, genom handlande, visar vilja att 

förbinda sig till förpliktelser eller rättigheter. För att förpliktelserna eller rättigheterna ska bli 

gällande mot personen i fråga krävs oftast någon form av uttryck för denna vilja. Uttrycket 

kommer vanligtvis i form av en underskrift, handskakning eller liknande.37 För att detta 

uttryck av vilja ska kunna medföra rättsverkningar måste viljeförklaringen vara vedertagen i 

situationen och den andra parten införstådd med de rättsliga konsekvenserna. Ett exempel 

som Christina Hultmark tar upp är vinkningen på en auktion. Vinkningen är en typ av 

viljeförklaring att anta det anbud som utroparen ger. Vilket i just detta sammanhang är att 

likställa med accepten av ett anbud. I en annan miljö innebär inte vinkningen ett vedertaget 

uttryck för vilja att anta ett anbud, och medför därför inte heller några rättsverkningar.38  

 

Hultmark tar upp problematiken med att elektroniska meddelanden utbyts i ett väldigt högt 

tempo och att det därför kan uppkomma fler instinktiva viljeförklaringar, som personen sedan 

inte vill eller räknar med att bli bunden av. Att det höga tempot innebär ett problem på grund 

av de potentiellt förhastade viljeförklaringarna, är ett av argumenten som används mot att 

meddelanden via sådan elektronisk kommunikation ska medföra samma rättsverkningar som 

en nedtecknat och underskriven viljeförklaring.39 

 

3.6 Lagstiftning för digitala signaturer 

3.6.1  Historisk lydelse för kvalificerad- och avancerad signatur 

Tidigare utgjordes den svenska implementeringen av EG-direktivet om gemenskapsramverk 

för elektroniska signaturer av KES. I denna lag, som nu är upphävd, skulle avancerade och 

kvalificerade signaturer hanteras. Avancerad signatur beskrevs i 2§ KES som en elektronisk 

signatur som kunde knytas till en undertecknare. Det skulle även genom signaturen vara 

möjligt att identifiera undertecknaren och endast undertecknaren skulle kunna kontrollera de 

hjälpmedel som den elektroniska underskriften var skapad genom.  Det fanns också ett krav 

på att underskriften skulle vara knuten till andra data som gjorde att förvanskning kunde 

                                                 
37

 Hultmark, Christina, Elektronisk Handel och Avtalsrätt, upplaga 1:4, s. 30. 
38

 Ibid, s. 23 och 24. 
39 Ibid, s. 23 och 24. 
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upptäckas. En kvalificerad signatur har en högre säkerhetsnivå med en teknik som grundar sig 

på ett så kallad kvalificerat certifikat, vars innehåll måste uppfylla en jämförelsevis högre 

standard. Det ställdes enligt 3§ KES också krav på att certifikatsutgivaren skulle vara anmäld 

vid Post – och telestyrelsen, som är tillsynsmyndigheten för elektroniska tjänster med dess 

funktioner. Eftersom denna typ av signaturer används för viktigare typer av handlingar 

krävdes även att utgivaren accepterade ett visst skadeståndsansvar. 40 

 

3.6.2 eIDAS-förordningen 

Den nya EU-förordningen 910/2014, så kallad eIDAS-förordningen har till syfte att öka 

förtroendet och skapa ett gemensamt regelverk för elektroniska rutiner över hela EU. 

Grundtanken är att öka effektiviteten såväl inom den offentliga som den privata sektorn, 

genom att öka användande av digitala tjänster som är under uppsikt av myndigheterna och i 

förlängningen EU.41 E-legitimationsnämnden framför åsikten att det är ett stora delar av 

samhället som påverkas av den nya förordningen. Nämnden uttrycker sin skepticism mot den 

tidigare hanteringen av pappersdokument genom uttryck såsom ”osäkra”,” krångliga” och 

”kostnadskrävande”.42  

 

Förordningen har till största del behållit lydelsen från 2§ KES, med vissa omformuleringar, 

och har nu sin motsvarighet i artikel 26 eIDAS. Däremot har lydelserna för de kvalificerade 

elektroniska signaturerna utvecklats en hel del i den nya förordningen och en mer detaljerad 

beskrivning om tjänstens innehållskrav punktas upp i bilaga 1 eIDAS. 

 

Det har skett en stor förändring i sättet EU, och därmed även Sverige, ser på användandet av 

elektroniska underskrifter i och med eIDAS ikraftträdande 1 juli 2016. Förordningen trädde i 

kraft som svensk gällande rätt, och upphävde den tidigare nämnda ”lagen om kvalificerade 

elektroniska signaturer”. I och med den nya förordningen korrigerades praxis från att det var 

pappersform som krävdes, om inte särskilda regler godkände elektroniska rutiner, till att 

elektroniska rutiner är gällande om inte särskilda regler, såsom formkrav i nationell rätt, 

föreskrivs i lagen.43 

 

                                                 
40

 Ds 2003:29, s. 32 ff. 

41
 eIDAS-förordningen p. 2. 

42
 Rapporten E-legitimationer enligt eIDAS från 16 december 2016, s. 11. 

43 E-legitimationsnämnden, Om e-underskrifter, hämtad 2018-04-10. 
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Förordningen är uppdelad i två delar, legitimationsdelen och delen om betrodda tjänster. Den 

senare handlar om elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar med mera. och den första 

delen handlar om identifiering. I Sverige har dessa områden tilldelats två olika myndigheter. 

Post- och telestyrelsen har ansvaret för att de betrodda tjänsterna sköts i linje med 

förordningen, samtidigt som E-legitimationsnämnden bär ansvaret för legitimationsdelen.44 

 

3.6.3 Elektroniska signaturers rättsliga verkan 

När det kommer till elektroniska signaturens rättsliga verkan, är huvudregeln att den likställs 

med en traditionell enhändig underskrift. Enligt eIDAS artikel 25 får inte någon 

särbehandling av elektroniska signaturer ske. I eIDAS formuleras detta förbud och bevis på 

rättslig verkan enligt följande: “En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan 

eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har 

elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter.” 

Denna terminologi upprepas i flertalet artiklar genom förordningen för att förtydliga 

rättsverkan även för elektroniska stämplar och dokument. Det finns dock undantag från den 

nämnda utgångspunkten. Som tidigare nämnt är det just formkraven som är det stora 

undantaget från förordningens annars breda genomslag i svensk rätt. I och med detta undantag 

är det de nationella formkraven som sätter ramarna för vissa typer av avtal.4546   

 

3.6.4 Pågående förändringar i svensk rätt 

Ett exempel på en nu föreslagen lagändring är 17:10 RB. Den gällande lydelsen innehåller 

formuleringen “underskrivas av de lagfarna domare”, ett rekvisit som har behandlats tidigare i 

uppsatsen och ska, enligt FORMEL-gruppen, tolkas som ett hinder för användandet av 

elektronisk underskrift. Den föreslagna lydelsen ska istället vara “skrivas under av de lagfarna 

domare” samt ett tillägg i paragrafen att det får göras elektroniskt, med en referens till eIDAS-

förordningen. I propositionen beskrivs förändringarna ske i en fortsatt riktning mot 

digitaliseringen av offentlig förvaltning, som de kallar det. Målet är att det mesta av den 

offentliga förvaltningen ska ske digitalt. Det handlar fortsatt om att bedöma om 

formuleringarna beträffande formkraven hindrar elektroniska underskrifter på grund av att det 

                                                 
44 E-legitimationsnämnden, Om eIDAS-förordningen, hämtad 2018-04-12. 
45

 eIDAS-förordningen, Artikel 2 p. 3. 

46
 Yousefi, Benjamin, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, 2014-10-07, s. 11 ff. 
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finns ett intresse av att dessa handlingar ska skrivas under på traditionellt vis, eller om 

formuleringarna bara är föråldrad.47 

 

3.6.5 Hur tolkningen av formkravens formuleringar påverkar 

användandet av elektroniska rutiner 

Det finns många formuleringar i gällande lagtext där det inte går att utläsa ett direkt hinder 

mot användandet av elektroniska rutiner. I dessa formuleringar uppges inte något specifikt 

tillvägagångssätt, såsom fysisk underskrift, för att uppfylla formkravet. Det föreskrivs 

visserligen inte heller att elektroniska rutiner ska eller kan användas. Bedömningen blir att det 

inte föreligger något hinder och att det därför kan användas. Formkravens hindrande påverkan 

av elektronisk signering, grundas i att vissa termer eller uttryck fastställer kravet på fysiska 

föremål eller handlingar, som i dagsläget inte går att utföra elektroniskt.48 

 

Den så kallade FORMEL-gruppen, som utfört utredningen om betydelsen av formuleringarna 

i formkraven, tar upp formuleringar som de anser utgöra ett direkt hinder mot användningen 

av elektroniska rutiner. Exempel på detta är underskrift, namnteckning eller undertecknande, 

som enligt deras bedömning påtalar ett fysiskt handlande.49 Viss doktrin delar dock inte 

FORMEL-gruppens uppfattning, och anser därmed att begreppen inte leder till att det 

föreligger hinder för elektroniska rutiner.50  

 

Efter en analys av syftena bakom formkravsreglerna har Hultmark framfört åsikten att kravet 

på underskrift i en författning i allmänhet inte betyder att det ska krävas en egenhändig 

underskrift med penna och papper. Den elektroniska motsvarigheten ska ha samma 

rättsverkan. Resonemanget bygger på principen om funktionell ekvivalens som kan härledas 

från UNCITRAL:s modellag om elektronisk handel. Enligt Prop. 1999/2000:117 var det, trots 

tankesättet bakom UNCITRAL:s modellag, inte realistiskt att domstolen skulle tolka alla 

formkrav på underskrift eller liknande i gällande rätt, på det vis att de även skulle kunna 

uppfyllas genom elektroniska signaturer. I samma proposition framhölls dock att domstolen 

                                                 
47

 Prop. 2017/18:126, s.5. 

48 Ds 2003:29, s.87. 
49 Ds 2003:29, s. 12. 
50 Hultmark, Christina, Elektronisk Handel och Avtalsrätt, upplaga 1:4, s. 65 ff. 
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inom vissa områden har ansett formkravet skriftlighet som uppfyllt genom elektroniska 

rutiner, såsom via användandet av telefax.51 

 

Det var av näringsdepartementets uppfattning, i propositionen till den nu upphävda KES, att 

det inte är lagstiftningen som är anledningen till att elektroniska signaturer ska få samma 

betydelse som egenhändiga namnunderskrifter. Det viktigaste enligt den tidens mening var 

behovet att utveckla säkra tekniska lösningar som var lätta att använda, som människor 

känner tillit till och som är praktiska.52  

 

Det yttrades redan i förarbetena till lagen om offentlig upphandling att det i tolkningen av 

andra lagar ansågs att ett krav på skriftlighet inte utesluter användandet av elektroniska 

rutiner, i enlighet med hur FORMEL-gruppen uttalat sig i frågan. 53 För att i praxis klargöra 

situationen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen, som domstolen numera heter, i RÅ 2009 

ref. 70, att godkänna att en myndighet lämnade ett tilldelningsbeslut genom att göra det 

tillgängligt via webben.54  

 

eSamverkansprogrammet, eller eSam som det kallas, är ett samarbetsprogram för 24 

myndigheter och SKL. eSam hänvisar i sitt dokument ”Juridisk vägledning för införande av e-

legitimering och elektroniska underskrifter” till FORMEL-gruppens ställningstagande i Ds 

2003:29 och kommenterar källan som “gällande rätt”.55 Ofta är det inte formkravet i sig som 

sätter upp ett hinder för användandet av elektroniska underskrifter, utan den process som 

formuleras för att formkravet ska uppfyllas. 

 

 

 

 

                                                 
51 Prop. 1999/2000:117, s. 17. 
52 Prop. 1999/2000:117, s. 16. 
53 Prop. 2001/02:142 s. 70. 
54 Wikström, Christina, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering- En antologi, upplaga 1:1 s. 110. 
55 eSam, Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter, hämtad 2018-04-07, s28. 

 



 

20 
 

4  SÄKERHET 

 

4.1 Hur säkerheten bakom elektroniska signaturer påverkar 

dess giltighet 

Det finns som tidigare nämnt två typer av statligt godkända elektroniska signaturer: 

kvalificerad och avancerad. Det som skiljer dem åt är den säkerhetsstandard som ligger till 

grund för signaturen. Vissa handlingar kräver en högre standard och kommer därmed att 

kräva en kvalificerad signatur. När ett sådant krav inte finns uppställt, räcker det med en 

avancerad signatur som är mindre säkerhetstekniskt krävande. Beroende på vilken 

säkerhetsklass den elektroniska signaturen är upprättad med, bedöms giltigheten olika med 

hänsyn till vilka uppställda krav som finns i det enskilda fallet. För att signaturen med 

säkerhet ska bli giltig, om inte särskilda formkrav föreskriver om fysisk handling, ska den 

vara upprättad på det vis som föreskrivs i artikel 28 eIDAS.  Med det sagt, kan en signatur 

som inte är upprättad enligt kvalificerad standard, fortfarande vara fullt giltig, det framgår av 

riksarkivets vägledning om elektroniska signaturer. Istället är det beroende på vilken nivå av 

säkerhet handlingen kräver, som avgör om signaturen är giltig eller inte.56 

 

När det diskuteras om avancerade eller kvalificerade signaturers rättsverkan, handlar det om 

vilken trovärdighet utställaren av certifikaten har. Jon Kihlman, advokat och doktor i 

handelsrätt, gör jämförelsen mellan ett id-kort och ett elektroniskt certifikat för underskrift 

eller för legitimering. Om id-kortet är utfärdat av SKV eller polismyndigheten ger det id-

kortet en hög trovärdighet. Om det är den lokala korvgubben som istället utfärdar id-kortet 

kommer trovärdigheten vid säkerställandet av innehavarens identitet bli betydligt lägre, om 

ens befintlig. Kihlman försöker med exemplet klargöra att det inte är handlingens innehåll i 

sig som har betydelse, utan vem som har utfärdat den. Elektroniska signaturer har olika 

säkerhetsnivåer vilket bör spegla dess trovärdighet. En hög säkerhet bakom certifikatet 

kopplat till en identitet bör därför, enligt Kihlman, vara likställt ett inplastat id-kort från 

skatteverket.  Kvalificerade underskrifter har en hög säkerhetsnivå och bör därmed även ha en 

hög trovärdighet.57 

                                                 
56

 Prop. 1999/2000:117, s. 58:4; Yousefi, Benjamin, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, 2014 -10-07, s. 11 och 12. 
57 Kihlman, Jon, Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1 s. 19 och 20. 
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4.2 Teknologin bakom den elektroniska underskriftens säkerhet 

4.2.1 Public Key Infrastructure 

Konceptet Public-key bygger på en certifikatutfärdare; en betrodd part som säkerställer 

digitala certifikats tillförlitlighet. Certifikaten som utfärdas är en så kallad nyckel som består 

av två delar: en offentlig och en privat. Den offentliga nyckeln innehåller information som är 

tillgänglig för alla, medan den privata nyckeln endast är känd för certifikatets ägare. När 

ägaren av certifikatet behöver identifiera sig krypteras data med den privata nyckeln, som 

oftast skyddas av en personlig kod, och skickar den krypterade datan till certifikatutfärdaren. 

Där dekrypteras mottagen data med den publika nyckeln och om nycklarna överensstämmer 

kan utfärdaren säkerställa att användaren är densamma som han påstår sig vara.  58 

 

En liknande teknik gäller när PKI används för digital signering. Ett dokument får ett beräknat 

hash-värde vilket fungerar som ett digitalt fingeravtryck. Hash-värdet krypteras, precis som 

ovan beskrivet med användarens privata nyckel och blir en del av det elektroniska 

dokumentet eller transaktionen. Data som innehåller användarens offentliga nyckel blir även 

den en del av dokumentet eller transaktionen. Det innebär att vem som helst kan dekryptera 

den offentliga delen av signaturen och därmed se vem som har signerat handlingen, men utan 

den privata nyckeln förblir innehållet i handlingen dolt.59  

 

Det som enligt FORMEL-gruppen gör att elektroniska signaturer anses säkra är just 

krypteringen. Det är väldigt svårt, nästintill omöjligt, att förfalska eller kopiera dessa nycklar, 

och därmed också de elektroniska signaturerna. 

 

4.2.2 Jämförelse med traditionell dokumentsäkring 

För att styrka en identitet eller en viljeförklaring vid ingående av någon typ av avtal krävs det 

enligt SKL, numera NFC, en så kallad dokumentsäkring. Vid elektroniska signaturer används 

oftast PKI, som förklarades i tidigare avsnitt. PKI-systemet kan jämföras med det äldsta sättet 

att kontrollera äktheten, det vill säga genom handstilsundersökning. Med en 

handstilsundersökning kontrolleras de personliga dragen i en underskrift och därmed 

möjliggörs avgörandet om personen i fråga har undertecknat eller om det är någon annan som 

                                                 
58 Ds 2003:29, s. 26. 
59 Hultmark, Christina, Elektronisk Handel och Avtalsrätt, upplaga 1:4, s. 30. 
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har förfalskat signaturen. Enligt NFC är det nästintill omöjligt att göra en identisk 

förfalskning av någons namnteckning, det är för många parametrar som är personliga. Några 

exempel är trycket på pennan, flödet i skriften och detaljer i de olika bokstäverna. Det är dock 

inte förrän en namnteckning undersöks hos ett institut såsom NFC som äktheten grundligt kan 

kontrolleras. Det krävs ”personal med utbildning, erfarenhet och vetenskaplig metodik.” 

enligt Sabine Rütten på NFC. Att däremot åstadkomma en namnteckning som går igenom en 

lekmans granskning är inte omöjligt.60  

 

4.3 Biometri 

Biometri är vetenskapen som bygger på igenkänning av individers karakteristiska fysiologiska 

egenskaper för att verifiera och identifiera individens identitet. Ögonigenkänning och 

fingeravtrycksläsning är exempel på biometri. Det är en teknologi som används världen över 

och nästan uteslutande som så kallad match-on mekanism, vilket innebär att det inte finns 

någon central databas som lagrar de biometriska uppgifterna. Istället lagras de biometriska 

uppgifterna i form av hash-nummer i den mobila e-legitimationen. För att minska antalet 

kapningar av elektroniska legitimationer, föreslås det att i framtiden öka implementering av 

biometriska säkerhetsåtgärder. Idag finns det krav på två säkerhetsfaktorer, det vill säga 

certifikat och pinkod. Det föreslås att biometriska uppgifter bör implementeras som en tredje 

säkerhetsfaktor för att ytterligare försvåra identitetskapning, eftersom de fysiologiska 

egenskaper som identifieras vid biometri är svåra om inte omöjliga att förfalska.61 Företaget 

Visa gjorde 2016 en studie som visade att hela 73% av de tillfrågade européerna vill använda 

biometrisk identifiering vid betalning.62  

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Kihlman, Jon, Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1 s. 81,82 och 83. 
61 Rapporten Framtida spelplan för e-legitimering från 23 februari 2017, s. 2. 
62

 Enkätundersökning European consumers ready to use biometrics for securing payments, hämtad 2018-04-09. 
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5 ANVÄNDANDET AV ELEKTRONISKA 

RUTINER 

 

5.1 Användandet av elektroniska signaturer i dagsläget 

“För att ur ett juridiskt perspektiv kunna diskutera elektroniska signaturer är det nödvändigt 

att först ta ställning till när de alls kan vålla problem”, skriver Kihlman i en artikel om 

elektroniska signaturer.63 Kihlman uttrycker att användandet av elektroniska signaturer är 

högst juridiskt bindande, med undantag från de fall när avtalet tar avsteg från huvudregeln om 

formfrihet vid avtalsskrivande, det vill säga vid formkrav.64 

 

Utgångspunkten i de fall när formkravet underskrift föreskrivs är att kravet inte kan uppfyllas 

elektroniskt, om det inte särskilt föreskrivs i det enskilda fallet.  

Kihlman exemplifierar detta med 1:7 i lagen om ekonomiska föreningar, som 9 kap. 

bostadsrättslagen hänvisar till. I paragrafen anges att avancerade elektroniska signaturer får 

användas istället för fysiska signaturer, om inte annat anges. Huvudregeln i lagen om 

ekonomiska föreningar, och därmed även i bostadsrättslagen, blir därför att avancerad 

elektronisk signatur likställs med en fysisk signatur, och uppfyller formkravet för ett godkänt 

avtal. Undantaget från huvudregeln ställs upp i 6:4 1 st. bostadsrättslagen, om överlåtelse av 

bostadsrätt, där det särskilt fastställs att lagens huvudregel om användandet av avancerade 

elektroniska signaturer inte ska tillämpas. Vid upprättande av överlåtelseavtal för bostadsrätt 

föreskrivs det att fysiska dokument och signaturer ska användas.65 

 

Kihlman menar att diskussionen huruvida den elektroniska signaturen i avtal och andra 

rättshandlingar är tillräcklig, endast är intressant i de fall när det är uppställt ett lagstadgat 

krav på underskrift. I andra fall, när rättshandlingen inte är underkastad några formkrav, 

behöver den inte skrivas under alls. Rättshandlingar som bara kräver skriftlighet kan dock, 

enligt Kihlman, helt utan problem göras giltiga med elektroniska signaturer. På grund av att 

skriftligheten i sig inte förutsätter undertecknande, jämför till exempel artikel 1.11 

                                                 
63

 Kihlman, Jon, Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer, s.16. 

64
 Ibid, s.20. 

65
 Ibid, s.21. 
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UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2010) där skriftlighet förklaras 

som: ”means any mode of communication that preserves a record of the information 

contained therein and is capable of being reproduced in tangible form”.66 Rekvisit som 

Kihlman anser att elektroniska underskrifter uppfyller. 

 

Finansdepartementet lämnade den 28e mars 2018 in en utredning som analyserade i vilken 

utsträckning det finns lagstiftning som, utan meningsfullt syfte, försvårar digital utveckling. I 

utredningen ger departementet exempel på att myndighetsrepresentanter fört fram behov av 

författningsändringar avseende områden med formkrav, till exempel formkravet på 

underskrifter. Det är, enligt den statliga utredningen, uppenbart att den nuvarande 

lagstiftningen angående formkrav är föråldrad och behöver moderniseras för att kunna ta del 

av det möjliga underlättandet det digitala samhället erbjuder.67 

 

5.2 Den finska modellen för implementeringen av elektroniska 

underskrifter vid fastighetsköp 

I förarbetena till lagändringen som skedde i den finska motsvarigheten till JB, för att 

implementera elektronisk underskrift, förklaras det att det inte var de tidigare formkraven i sig 

som var otillfredsställande. Lagändringen gjordes för att utöka möjligheterna till att även 

kunna använda modern digital teknik vid fastighetsöverlåtelser. Syftet var enligt förarbetena, 

att underlätta överlåtelser av fastigheter genom ett effektivare och tydligare system. Eftersom 

lagfart och inteckning ska skickas till myndigheter är det av praktiska skäl smidigt att 

köpebrev, med tillhörande signaturer, redan är i elektronisk form. Denna utökning av 2:2 FJB 

ger möjligheten, men ställer inga krav på att köpehandlingar ska upprättas elektroniskt. 

Saknar säljaren lagfart till fastigheten, finns det en begränsning i lagen som innebär att det 

endast är fysiska handlingar som är giltiga. Detta för att det bara ska kunna tolkas på ett vis 

vem som är ägare till fastigheten när den sedan potentiellt överlåts.68 

 

Det huvudsakliga syftet var att underlätta och göra det smidigare att genomföra fastighetsköp, 

genom att möjliggöra användandet av elektronisk underskrift. För att det ska bli smidigare har 

den finska lagstiftaren bortsett från formkravet om samtidig närvaro vid avtalsslutande. 

                                                 
66

 Kihlman, Jon, Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer, s.21. 
67

 SOU 2018:25 s.443. 

68 Prop. RP 146/2010 rd, s.28. 
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Samtidig närvaro vid avtalsslutande och offentliga vittnen är formkrav som finns i finsk rätt 

men som den svenska lagstiftaren förkastade under framtagningen av 1970 års JB, eftersom 

det ansågs hindra köpeavtal i de fall parterna befann sig på olika orter. I och med att 

lagstiftaren nu bortser från kravet på samtidig närvaro vid avtalsslutande, måste parternas 

identitet och minimikraven för fastighetsköp garanteras genom andra metoder. Minimikraven 

för ett fastighetsköp är: överlåtelseavsikten, specifikationen av vilken fastighet överlåtelsen 

gäller samt köpeskillingens storlek. För att nämnda elektroniska dokument och signaturer ska 

kunna användas, och samtidigt uppfylla de formkrav som har ställts upp, har formen för hur 

de elektroniska dokumenten ska utformas och skrivas under stadgats i 5:3 FJB. Det har även 

tagits fram ett fastighetsöverlåtelsesystem som ska användas vid elektroniska köpeavtal. I 

detta system ska avtal och signaturer upprättas och systemet bevarar även de elektroniska 

originalhandlingarna för att åstadkomma en säker förvaring.69 

 

5.3 Äganderättsskyddet vid egendomsbrott i finsk rätt  

13:4 FJB stadgades redan innan elektroniska underskrifter implementerades i FJB. Syftet med 

regeln var att en köpare som har förvärvat en fastighet, från en säljare med lagfart, ska kunna 

lita på lagfarts- och inteckningsregistret. Enligt 13:4 1 st. FJB skyddas en förvärvare mot den 

rätte ägaren, om överlåtaren har haft lagfart på fastigheten och förvärvaren varit i god tro att 

överlåtaren var den rätte ägaren till fastigheten. Det beskrivs i förarbetena till paragrafen att 

förvärvaren endast har skyldighet att undersöka giltigheten i det egna köpeavtalet, därmed 

inte rättshandlingar från tidigare överlåtelser. Samma rätt som till själva fastigheten åtnjuter 

förvärvaren även till inteckning och pantsättning av fastigheten.  

 

13:5 1 p. FJB utgör ett undantag från huvudregeln i 13:4 1 st. FJB. I förarbetena kan utläsas 

att det i vissa fall inte räcker med en överlåtares lagfart tillsammans med en förvärvares goda 

tro för att ha bättre rätt gentemot den rätte ägaren. Ett sådant fall, är när köpehandlingen eller 

annan fångeshandling har förfalskats och förfalskningen därmed utgör en ogiltighetsgrund. 

Undantaget betyder att om den rätte ägarens underskrift har förfalskats på en sådan 

fångeshandling kan förvärvaren inte göra sin rätt gällande mot den rätte ägaren, oavsett god 

tro.  

 

                                                 
69 Prop. RP 146/2010 rd, s. 30. 
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I 13:6 FJB stadgas ett skydd från staten för den skadelidande i de två ovan nämnda 

situationerna. I en situation där 13:4 1 st. FJB blir tillämplig kan den rätte ägaren som förlorat 

rätten till fastighet eller pant till en godtroende förvärvare, få ersättning från staten. På samma 

sätt kan en förvärvare som enligt 13:5 FJB förlorar fastigheten till den rätte ägaren genom en 

tidigare förfalskad handling, få ersättning av staten.70 

 

5.4 Aktuella problem med elektroniska rutiner 

År 2017 gjordes en förstudie för att undersöka hur elektronisk legitimation kommer att 

utvecklas, rent tekniskt, och hur användandet kan komma att se ut i framtiden. 

Undersökningen tog även upp de behov som finns idag och vilka behov som kommer att 

uppstå med ett ökat användande. Förstudien kom fram till att det generellt finns ett stort 

intresse och acceptans för e-legitimationer i Sverige. Intresset och acceptansen har skapat en 

mognad för en bredare användning, vilket omfattar alla människor med behov av digitala 

myndighetskontakter. Trots det pekar förstudien på brister hos e-legitimationer och visar på 

en problembild. Främst när det gäller svårigheter för asylsökande att få en e-legitimation men 

också avsaknaden av minst ett komplement till Mobilt BankID.71 Ett annat aktuellt problem är 

att antalet id-kapningar hela tiden ökar.72 

 

För att åtgärda problemen gavs det konkreta förslag som på olika vis mynnade ut i att staten 

ska ta ett tydligare ansvar när det kommer till elektronisk identitet och skyddet av denna. 

Polisen bör rimligtvis ansvara för identitetsfrågor och att Polisens Nationella ID-kort i fysisk 

och mobil form blir en del av e-legitimationen. Att både den fysiska och den mobila formen 

ska förses med kryptoberäkning av personens fingeravtryck, ses enligt förstudien som en inte 

allt för långt bort möjlig framtid. Detta skulle leda till ett försvårande av ID-kapningar och 

Polisens Nationella ID-kort kommer därför att kunna användas som e-legitimation inom EU 

och därmed även som resehandling.73 

 

 

 

                                                 
70 RP 120/1994 rd, s. 91 och 92. 
71 Rapporten Framtida spelplan för e-legitimering från 23 februari 2017, s. 6. 
72 Prop. 2015/16:150, s.10. 
73

 Rapporten Framtida spelplan för e-legitimering från 23 februari 2017, s. 2. 
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6 RISKER MED ELEKTRONISKA RUTINER 

 

6.1 Bedrägeri och urkundsförfalskning 

6.1.1 Inledning 

För att en person ska ha begått ett bedrägeribrott krävs det att en gärningsman ska ha vilselett 

ett offer och vilseledandet ska ha inneburit skada för den vilseledda, och vinning för 

gärningsmannen. När det kommer till urkundsförfalskning, som brukar ses som ett 

närliggande brott till bedrägeri, krävs det att en gärningsman ska ha förfalskat en handling 

som resulterar i att det uppstår fara ur bevissynpunkt. Något krav på skada för offret eller 

vinning för gärningsmannen ställs däremot inte upp som rekvisit. Förfalskningen som 

inneburit en fara i bevishänseende, räknas som ett brott mot allmänheten, för att förfalskade 

handlingar sänker samhällets tilltro till urkunder. Förfalskningsbrottet omsluter dels de 

urkunder som är förfalskade i sin helhet, dels förfalskningar som åstadkommits genom 

ändringar av från början äkta urkunder.74 

 

Josef Zila förklarar att straffbeläggningen av förfalskningsbrotten kommer från ”att skydda 

allmänhetens tilltro till att de dokument(handlingar) som används i rättslivet och som tjänar 

eller kan tjäna som bevisning rörande olika förhållanden, härrör från de personer som anges 

som utställare och att utställare upprättat handlingarna i det skick mottagaren fått dem.”. Det 

handlar om förtroende för handlingars äkthet, att både utställaren och innehållet är i enlighet 

med det som förutsätts.75  

 

6.1.2 Elektroniska förfalsknings- och sanningsbrott 

I takt med att användandet av elektroniska underskrifter ökar, blir även antalet brott kopplade 

till elektroniska signaturer fler. År 2013 justerades den dåvarande brottsbalken efter 

regeringens proposition 2012/13:74 om förfalsknings- och sanningsbrotten. Lagändringarna 

innebar ändringar av straffbestämmelserna för urkundsförfalskning och andra 

förfalskningsbrott i 14 kap. BrB samt för vissa av de så kallade sanningsbrotten i 15 kap BrB. 

Med sanningsbrott innebär exempelvis osann försäkran samt osant intygande. Förslaget kom 

                                                 
74 Brottsbalken 14:1 och 9:1. 
75 Kihlman, Jon, Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer, s.95. 
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till efter ett konstaterande av att straffskyddet som gäller för traditionella handlingar, numera 

även behöver innefatta uppgifter och handlingar som tillkommer elektroniskt. Regeringen 

beskriver att syftet med propositionen var att skapa en modern och teknikneutral straffrättslig 

reglering som är anpassad till nutidens användande av elektroniska handlingar.76 

 

Ändringen var inget mer än en naturlig reaktion på övergången från traditionella handlingar i 

pappersform, som rent historiskt var det som utgjorde urkunder och därmed täcktes av 

straffansvaret, till elektroniska handlingar. Istället för att ändra beteckningen urkund, ett 

förslag som var aktuellt inför propositionen, ändrade lagstiftaren istället betydelsen för vad en 

urkund är. Genom att anpassa urkundsbegreppet till att även innefatta elektroniska handlingar, 

ledde det till att de elektroniska handlingarna i en högre grad anknyts med 

urkundsdefinitionen för traditionella handlingar. Regeringen påpekade vidare att i och med 

implementeringen av elektroniska signaturer med urkundsstatus, krävs det att elektroniska 

signaturer följer liknande krav som en traditionell urkund har. Handlingen ska upprättats till 

bevis eller annars vara av betydelse som bevis samt ha en utställarangivelse, det vill säga att 

det ska framgå vem som står bakom innehållet i urkunden. Som förslag gav regeringen att 

utställarangivelsen ska förses med elektroniska underskrifter som uppfyller kraven för 

kvalificerande eller avancerade elektroniska underskrifter. I dagens rätt är begreppet urkund 

breddat till att även täcka elektroniskt underskrivna och e-stämplade handlingar. Det innebär 

att en elektronisk urkund likställs med en traditionell urkund, och ett missbruk eller 

förfalskande av denna är därmed befästs med samma straffansvar.77  

 

6.2 Bevisbörda och beviskrav vid påstådd förfalskad underskrift 

6.2.1 Underskriftsförfalskning  

När det uppstår en tvist huruvida innehållet i en fysisk handling, som innebär en förpliktelse, 

eller att en fysisk underskrift på en handling är förfalskad, har det utvecklats en erkänd praxis 

som avgör fördelningen av bevisbörda och beviskravet. Beträffande bevisbördan vid oriktigt 

användande av elektroniska underskrifter har det däremot länge funnits otillräcklig praxis, 

denna praxis har nu börjat utökas. Huruvida principer avseende bevisbörda och beviskrav, 

som tillämpas vid invändningar om förfalskning, kan tillämpas på dokument som har 

                                                 
76 Prop. 2012/13:74, s. 1. 
77 Prop. 2012/13:74, s. 45. 
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signerats elektroniskt, har diskuterats i den svenska doktrin och bör enligt vår mening även 

redogöras för här.78 

 

Bevisbördan för ett påstående om att underskriften av ett skuldebrev är förfalskad, ligger 

enligt fordringsrättslig doktrin på borgenären. Däremot om innehållet påstås ha ändrats i en 

rättshandling med en riktigt utfäst underskrift, så kallad innehållsförfalskning, är det 

doktrinens mening, att det är gäldenären som har bevisbördan.79   

 

Den ursprungliga huvudregeln kom till uttryck i NJA 1976 s. 667. Målet rörde en gäldenär 

som bestred att en underskrift var äkta men där HD fann det övervägande sannolikt att 

gäldenären hade undertecknat handlingen. HD fastställde att det åligger borgenären att visa att 

handlingen är äkta om gäldenären bestrider en handlings äkthet. 

 

Huvudregeln från NJA 1976 s.667 låg till grund för ett flertal domslut av Svea hovrätt vid 

påstått förfalskade underskrifter. I RH 1996:73 respektive Svea hovrätts dom 1999-02-01 i 

mål nr T 476-98 var det uttalat att det åligger borgenären att styrka eller visa att handlingen är 

försedd med en äkta underskrift.80  

 

I andra domar har den grad som krävs för att beviskravet ska anses vara uppfyllt avvikit en 

aning, och det ansågs vara borgenären som skulle visa att det är övervägande sannolikt att 

gäldenären har ingått avtal.81 RH 2009:49 behandlade en påstådd förfalskad underskrift av ett 

äktenskapsförord mellan två makar. Hovrätten ansåg att det är den som påstår att ett avtal har 

ingåtts som har bevisbördan för att bevisa det. Den make som hävdar att ett äktenskapsförord 

är äkta ansågs därför som huvudregel ha bevisbördan och därmed vara skyldig att göra 

övervägande sannolikt att underskriften, och därmed att handlingen, var äkta.82  

 

                                                 
78 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering -En antologi, upplaga 1:1 s. 67. 
79 Hessler, Henrik, Obehöriga förfaranden med värdepapper, andra upplagan, s31 f. 
80 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1 s. 69. 
81 Se Göta hovrätts dom 2006-01-10 i mål nr T 2963-04, RH 2009:49 och Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-10-01 i mål nr T  4751-

11. 

82 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1 s. 69. 
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I november 2011 respektive januari 2012, avgjorde Svea hovrätt två mål där den frångick den 

tidigare uttalade huvudregeln. Det innebar en stor förändring för svensk praxis angående vem 

som har bevisbördan i ett mål angående underskriftsförfalskning.83  

Efter hovrättsdomarna, som frångick den då gällande praxisen, följde ett flertal tings- och 

hovrättsdomar som, med hänvisning till den nya praxisen, istället ålade gäldenären 

bevisbördan vid en invändning om en urkunds äkthet. I doktrin skrivs det att det är 

otillfredsställande att domstolarna på detta vis tillämpar motsatta principer. Dels att 

domstolarna placerar bevisbördan på olika parter och dels att de inkonsekvent har tillämpat 

olika beviskrav för att bevisbördan ska anses uppfylld.84  

 

Mot ovan nämnda bakgrunder anses det i doktrin att det finns olika bevispresumtioner som 

ligger till grund för vem som ska anses ha bevisbördan. I NJA 1992 s. 264 och NJA 2009 s. 

244 har HD utgått ifrån vilken part som helt enkelt lättast kan säkra bevisning i frågan. Vilket 

enligt HD skulle vara den part som har starkast intresse av att göra förpliktelsen gällande. 

Vidare kan även ursprungssannolikhet användas som bevisprincip, det vill säga att den part 

som hävdar något som avviker från vad som i regel är en sanning måste bevisa detta. Vilket 

skulle tala för att den primära bevisbördan bör läggas på den som påstår att en handling är 

förfalskad, eftersom de flesta underskrifter av förmögenhetsrättshandlingar måste anses vara 

äkta.85  

 

6.2.2 Elektroniska signaturers bevisbörda 

Enligt lagstiftaren har elektroniska signaturer av hög kvalitet minst lika god säkerhet som 

traditionella underskrifter på grund av att elektroniska signaturer är betydligt svårare att 

förfalska än underskrifter på papper.86 En av lagstiftaren uttalad fördel för bekräftandet av ett 

dokument med en handskriven underskrift, jämfört med en muntlig överenskommelse, är att 

underskriften är beständig och att det finns en möjlighet att verifiera personen som har 

undertecknat genom att utföra en handskriftsanalys. Det är dock omöjligt att avgöra när 

dokumentet skrevs under eller om innehållet i dokumentet har förändrats genom en 

innehållsförfalskning.  

 

                                                 
83 Se Svea hovrätts dom 2011-11-16 i mål nr T 6836-10 och Svea hovrätts dom 2012-01-02 i mål nr T 6564-11. 
84 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1 s. 70. 
85 Ibid, s. 72. 
86 Prop. 1999/2000:117, s. 17. 
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Den elektroniska signaturen har däremot fördelar ur en spårbarhetsaspekt. Det vill säga att det 

är tekniskt möjligt att avgöra vilken tidpunkt dokumentet signerades samt andra tillfällen 

underskriften har använts.87 Doktrin framhåller visserligen att möjligheten att föra bevisning, 

för eller mot förfalskning av en elektronisk signatur, är bättre än mot en handskriven 

underskrift. Detta under förutsättningen att signeringssystemet fortfarande är densamma vid 

bevistidpunkten som vid undertecknandet, och därmed går att rekonstruera. Däremot kan det 

uppstå komplikationer ur ett bevishänseende om en handling har signerats elektroniskt och 

signaturssystemet som underskriften bygger på har förändrats. Vilket är ett icke-existerande 

problem med den fysiska underskriften, på grund av att det går att föra handskriftsbevisning 

mycket lång tid efter att underskriften ägde rum.88  

 

Principen om den fria bevisprövningen är en utgångspunkt vid bevisvärderingen av 

elektroniska signaturer. Domstolen har enligt principen inget hinder mot att elektroniska 

signaturer används som bevisning.89 Det har enligt regeringen inte heller funnits något skäl till 

att ändra bevisreglerna som i övrigt tillämpas, när frågan gäller elektroniska signaturer.90  I en 

departementsserie från 1999 såg regeringen inte det som lämpligt att ställa upp särskilda 

bevisbörderegler för elektroniska signaturer.91 Istället ska det som gäller vid invändningar om 

förfalskning i övriga fall, även appliceras vid användandet av elektroniska signaturer. I 

doktrin menar bland annat Henrik Bengtsson att bevisbördan efter en invändning om 

underskriftsförfalskning på en handling som har undertecknats med en elektronisk signatur, 

ligger hos den påstådda gäldenären.92 Den höga säkerheten som elektroniska signaturer 

medför skapar en presumtion att signaturen är äkta när avtal träffas med legitimerande 

signatursystem93. 

 

Bengtsson går vidare med att föreslå en lösning som innebär en hoppande bevisbörda. Det 

skulle innebära att det är upp till borgenären att först styrka att systemet är säkert. Om 

                                                 
87 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1, s. 72. 
88 Ibid, s. 72 och 73. 
89 Prop. 1999/2000:117, s. 17. 
90 Ds 1998:14, s. 185 och Ds 1999:73 s. 23. 
91 Ds 1999:73 s. 24. 
92 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1, s. 73. 
93 Ds 2012:31, s. 97 f. 
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borgenären lyckas med det, är det den påstådda gäldenären som i sin tur ska visa att det har 

funnits säkerhetsluckor eller felaktiga transaktioner, och därmed en brist i signatursystemet.94 

 

6.3 Bevisvärderingen för elektroniska signaturer 

I tidigare nämnd doktrin värderar även Bengtsson de parametrar som, vid en bevisvärdering, 

har ansetts ha betydelse vid äkthetsavgörandet av elektroniska signaturer och dess innehåll. 

Värderingen ställdes upp på följande vis: 

 

1. “i vad mån systemen är reviderbara,(Ds 1998:14 s. 185.).  

2.  vad det är för typ av uppgifter som bekräftats genom den elektroniska signaturen, 

3. vilken typ av rättshandling det rör,  

4. vilket förhållande som ska bevisas,  

5. 5. parternas inbördes förhållande (Ds 1999:73 s. 23, jfr prop. 1999/ 2000:117)” 

 

Vid en potentiell tvist där det påstås att en elektronisk signatur är förfalskad eller oriktig bör 

gäldenärens invändning rimligtvis röra integriteten och funktionen hos signatursystemet. 

System som bygger på kvalificerade elektroniska signaturer måste godkännas av Post- och 

Telestyrelsen innan de får komma ut på marknaden, vilket leder till presumtionen att 

godkända system är tillförlitliga. Därför bör bevisfrågor som rör den elektroniska signaturens 

autenticitet främst avse system som bygger på ej kvalificerade signaturer. Enligt doktrin görs 

en sådan bevisning lättast genom en så kallad sakkunnigbevisning. Det vill säga sakkunnigas 

slutsatser och erfarenhetssatser om det aktuella ämnet.95  

 

Den påstådda gäldenären kan även hävda att den individ som har undertecknat med hjälp av 

en elektronisk signatur ej var behörig att utnyttja lösenordet. Det vill säga att någon annan, 

obehörig person, signerat dokumentet med gäldenärens PIN-kod i gäldenärens namn. 

Aktsamhetskrav uppställda av UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures fastställer att 

kontoinnehavaren är skyldig att skydda sin personliga kod, som han eller hon har fått, och om 

personen får vetskap om att betalningsinstrumentet har kommit bort eller obehörigen använts 

ska personen snarast anmäla det till betaltjänstleverantören. I det fall en obehörig transaktion 

har kunnat genomföras på grund av att kontoinnehavaren har varit oaktsam med att skydda sin 

                                                 
94 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1, s. 73. 
95 Ibid, s. 75. 
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personliga kod, är kontoinnehavaren betalningsansvarig upp till ett belopp som varierar 

beroende på till vilken grad av oaktsamhet kontoinnehavaren har handlat. Har kontohavaren 

handlat grovt oaktsamt eller särskilt klandervärt, ansvarar hen för hela beloppet.96 Enligt art. 8 

(2) i UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures ska undertecknaren ansvara för de 

legala följder som uppstår på grund av underlåtelse att iaktta de uppställda aktsamhetskraven. 

Därför ska undertecknaren anses vara bunden av att hens elektroniska signatur har använts om 

det är en konsekvens av hens oaktsamhet.97  

 

Doktrin anser ovan uppställda aktsamhetskrav som rimliga på grund av att innehavaren av en 

hemlig nyckeln kan skydda sig mot att signaturen missbrukas genom säker hantering eller 

spärrning av denna. Aktsamhetåtgärder som inte är möjliga vid handskrivna signaturer.98 

Presumtionen är därför att innehavaren av den hemliga nyckeln till en elektronisk signatur är 

även den som har utnyttjat den. Innehavaren ska därför behöva styrka att signaturen har 

utnyttjats av en annan, obehörig person, eller i vilket fall anmält till tillhandahåller av 

signaturssystemet att nyckeln har kommit på avvägar för att bryta presumtionen och därmed 

betalningsansvaret.99 Modern praxis har fastställt att innehavaren av den avancerade 

elektroniska underskriften måste åtminstone göra det antagligt att användandet av 

underskriften skett obehörigen, för att undvika betalningsansvar.100  

 

6.4 Förfalskad köpehandling 

Godtrosförvärv som sker från överlåtare som inte var rätt ägare, men som ändå ger förvärvare 

rätten till fastigheten eller rätten till inteckning och pant i fastigheten, kallas för exstinktiva 

förvärv. Äganderättsskyddet som förvärvaren har i en sådan situation stadgas genom 

huvudregeln i 18:1 1 st. JB. Regeln bygger på det så kallade omsättningsintresset, det vill säga 

att en förvärvare ska kunna lita på att hen gör ett varaktigt förvärv.101 Denna huvudregel har 

tre rekvisit för att kunna tillämpas: att det handlar om en överlåtelse, att förvärvaren är i god 

tro att överlåtaren är rätt ägare, och att överlåtaren har en giltig lagfart på fastigheten i 

                                                 
96 Se art. 8 (1) a och b UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures. 
97 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1, s. 76. 
98 Hultmark, Christina, JT 1996–97, s. 881. 
99 Bengtsson, Henrik, (Kihlman, Jon), Elektronisk signering – En antologi, upplaga 1:1 s. 76. 
100 Mål nr. T  435-17. 
101 Grauers, Folke, Fastighetsköp, tjugonde upplagan, s.332 och 333. 
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fråga.102 I de situationer överlåtaren har fått en giltig lagfart på fastigheten genom att förfalska 

den rätta ägarens underskrift, aktualiseras istället undantagsparagrafen i 18:3 1 p. JB. 18:3 JB 

skyddar den rätta ägaren när hen kan göra gällande en ogiltighetsgrund mot överlåtelsen av 

kvalificerat slag. En ogiltighetsgrund av kvalificerat slag föreligger till exempel när det har 

skett en förfalskning av den handling som ligger till grund för lagfarten, eller när råntvång i 

enlighet med 28§ AvtL är aktuellt.103 

 

18:4 1st JB stadgar att den rätta ägaren, som förlorat sin rätt i enlighet med 18:1 1 st. JB, kan 

få ersättning för sina skador från staten. Även i de situationer en förvärvare förlorat rätten till 

fastighet i enlighet med 18:3 JB, eftersom överlåtarens lagfart är förfalskad, kan ersättning 

betalas ut av staten för de skador som förvärvaren lidit. 

 

6.5 Förfalskat testamente 

Det finns två olika typer av ogiltighetsgrunder för testamenten. Om ogiltigheten beror på 

formfel eller bristande testationsbehörighet kan testamentet angripas. För ett testamente som 

är ogiltigt enligt de ogiltighetsgrunder som finns uppställda i 13 kap. ÄB finns det en specifik 

klanderfrist i 14:5 1 st. ÄB. Anledningar till att testamentet kan klandras kan vara att testatorn 

inte är behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, exempelvis om hen är omyndig, eller har 

upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning. I det fall en arvinge inte utnyttjar 

sin klanderrätt, det vill säga när talan om ogiltigt testamente inte har väckts inom föreskriven 

tid på sex månader från att arvingen har blivit delgiven testamentet, är testamentet giltigt 

oavsett om det föreligger en grund för ogiltighet eller ej 

 

Om ogiltigheten istället beror på nullitet, är ogiltigheten självverkande och någon klandertalan 

behöver därför inte föras. Nullitet åsyftas när upprättandet av handlingen inte godkänns som 

testamente över huvud taget, exempelvis vid ett förfalskat testamente eller där testatorn har 

förordnat om egendom som innehas med fri förfoganderätt. Vid fall av nullitet saknar 

rättshandlingen helt rättsverkan. Det har därmed aldrig existerat ett testamente i lagens 

mening.104105 

                                                 
102 Grauers, Folke, Fastighetsköp, tjugonde upplagan, s.337 och 338. 
103 Ibid, s.339 och 340. 
104 SOU 1929:22, s. 349. 
105 Lundén Björn, Molin, Anna, Testamentshandboken, första upplagan, s. 140. 
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6.6 Förfalskat äktenskapsförord 

Om make eller hans rättsinnehavare har förfalskat äktenskapsförordet, innebär det att den 

maken, enligt allmänna rättsgrundsatser, är förhindrad att åberopa handlingen mot andra 

maken.106 Rättsföljden av att äktenskapsförordet får en fastställd ogiltighet är att 

egendomsordning som var gällande innan det ogiltiga förordets tillkomst blir gällande.107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 SOU 1964:35 s. 163. 
107 Teleman, Örjan, Äktenskapsförord, tredje upplagan, s. 63. 
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7 ANALYS 

 

7.1 Köp av fast egendom 

7.1.1 Formkraven 

Vid köp av fast egendom ställs det i 4:1 1 st. JB upp ett antal formkrav som måste uppfyllas 

för att en köpehandling ska anses vara giltig. Handlingen ska var underskriven av bägge 

parterna, den ska innehålla uppgift om köpeskillingen och uppgift om att fastigheten överlåtes 

i och med handlingens upprättande. När uppsatsen utreder vilket utrymme det finns för 

användandet av elektroniska underskrifter på handlingar där formkrav har ställts upp, i det här 

fallet beträffande överlåtelse av fast egendom, är det formkravet “underskrives av köpare och 

säljare” som är intressant i diskussionen. Formkraven som finns angående uppgift om 

köpeskilling och uppgift om att fastigheten överlåtes ställer i sig inte upp något rättsligt hinder 

för att elektronisk underskrift ska kunna användas. Vår analys grundar sig därför på att 

formkravet underskrift hindrar användandet av elektroniska rutiner, för att sedan utreda 

alternativa förändringar och lämpligheten att elektroniska underskrifter, i framtiden, ska 

uppfylla formkravet underskrift. Nedan kommer några av de risker och förtjänster som en 

lagändring skulle kunna resultera i att presenteras. 

 

7.1.2 Sakrättsliga förhållanden vid bedrägeri eller förfalskning 

7.1.2.1 Inledning 

ID-kapning genom kapning av e-legitimation blir allt mer vanligt förekommande. Kapningen 

görs genom att ID-kapare lurar personer att skriva under handlingar med sin e-legitimation, 

efter att de har utgett sig för att vara anställd på ett företag eller en myndighet som personen i 

fråga har en naturlig koppling till. Antalet bedrägerier skulle kunna öka vid ett införande av 

elektronisk underskrift som giltig metod vid fastighetsköp, på grund av att det är enklare och 

effektivare att skriva under och därmed ökar risken för ett förhastat handlande. I kommande 

scenario ska det utredas vilka sakrättsliga konsekvenser förfalskning av underskrift samt 

kapning av e-legitimation kan få vid överlåtelse av fast egendom. Dels med dagens rätt och 

dels med fiktiv rätt där formkravet underskrift även anses kunna uppfyllas elektroniskt. 
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7.1.2.2 Fiktivt scenario 

I scenariot finns det tre personer: rätte ägare (A), bedragare (B) och godtrosförvärvande (C). 

B har fått lagfart till A:s fasta egendom efter att ha upprättat en oäkta köpehandling, antingen 

genom att ha kapat A:s e-legitimation alternativt genom att ha förfalskat A:s underskrift. B 

har sedan överlåtit den fasta egendomen till C, som ej visste eller borde vetat att B inte var 

rätt ägare till fastigheten. C har därmed gjort ett godtrosförvärv från B när den egentliga 

ägaren till fastigheten var A.  

 

Med dagens formkrav för överlåtelse av fast egendom skulle endast förfalskningen vara 

rättsligt relevant på grund av att det krävs en fysisk underskrift för att få en beviljad lagfart på 

fastigheten. Undersökningen som görs utgår därför ifrån att förfalskning blir aktuellt vid 

användandet av fysisk underskrift och bedrägeri vid elektronisk underskrift.  

 

7.1.2.3 Fysisk underskrift 

I gällande rätt har det ställts upp ett krav på att om en handling kräver underskrift, ska den 

vara undertecknad med köparens och säljarens fysiska signaturer för att vara giltig. En 

undertecknad köpehandling krävs i sin tur för att framgångsrikt söka lagfart på fastigheten. I 

scenariot där B förfalskade rätte ägare A:s signatur på köpehandlingen rubriceras brottet som 

urkundsförfalskning enligt 14:1 BrB. I 18:1 1 st. JB finns huvudregeln för godtrosförvärv av 

fast egendom. Denna huvudregel fastställer att fast egendom som överlåtits från fel ägare, 

som innehade lagfart på egendomen, till en part som är ovetande om det egentliga 

ägarförhållandet, räknas som ett godtrosförvärv och blir giltigt mot den rättmätige ägaren till 

fastigheten. Undantagen från huvudregeln stadgas i sin tur i 18:3 JB. I det ovan nämnda 

scenariot, med den förfalskade handlingen, är det första punkten i lagrummet som blir 

tillämplig. Lagrummet tar upp de fall när förfalskade handlingar ligger till grund för det 

oriktiga ägarförhållandet, såsom att lagfart har beviljats den felaktiga ägaren genom en 

förfalskad handling. I och med 18:3 1 st. JB skyddas den rätte ägaren från att förlora 

äganderätten till den fasta egendomen, om lagfarten grundas på en förfalskad handling.  

 

7.1.2.4 Elektronisk underskrift 

I det scenario B vilseledde A att skriva under en köpehandling med elektronisk signatur och 

därigenom beviljats lagfart till den fasta egendomen, för att sedan överlåta den till en 

godtroende köpare, blir de sakrättsliga konsekvenserna annorlunda jämfört med det ovan 
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nämnda fallet av förfalskning. Brottsrubriceringen i detta fall blir istället bedrägeri, 9:1 1 st. 

BrB.  

 

De undantag som föreskrivs i 18:3 JB är inte tillämpliga när det gäller bedrägeri, eftersom 

handlingen inte är förfalskad eller uppfyller någon av de andra undantagen uppställda i 

lagrummet, utan istället är upprättad genom vilseledande. C som i det här fallet, i god tro, har 

gjort ett förvärv från fel ägare, blir enligt 18:1 JB rättmätig ägare till den överlåtna fasta 

egendomen. Det förklaras inte i förarbetena till JB varför bedrägeri inte ryms i 

undantagsparagrafen 18:3. Det går dock att spekulera att det, i bedrägerifall, har med den 

mänskliga faktorn att göra. I bedrägerifall gör offret, visserligen vilselett, ett aktivt handlande 

som möjliggör bedrägeriet. Jämfört med vid förfalskning, där offret inte har någon delaktighet 

över huvud taget.  Givetvis skulle en bedragare även kunna vilseleda en person att fysiskt 

skriva under en köpehandling för en fastighetsöverlåtelse, vilket hade resulterat i samma 

utgång som om det hade skett med en elektronisk underskrift.  

 

I detta fall blir det, enligt 18:4 JB, istället staten som får gå in och täcka den förlust som 

bedrägeriet har inneburit för den vilseledde. Ersättningen sätts dock ned om den vilseledde 

utan skälig anledning har underlåtit att vidta de åtgärder som skulle kunna förväntas.  

 

7.1.2.5 Finländska motsvarigheten till det svenska äganderättsskyddet 

I 13:4 1st FJB ställs en motsvarighet till den svenska huvudregeln i 18:1 JB upp och 

motsvarigheten till undantagsparagrafen 18:3 JB är uppställt i 13:5 FJB. Det skedde ingen 

ändring av lydelsen i paragraferna 13:4 FJB och 13:5 FJB i samband med implementeringen 

av elektronisk signatur som giltig metod i 2:1 2st FJB. Sammanfattningsvis ser den finska 

lagstiftningen ut som den svenska beträffande äganderättsskydd vid förfalskning och 

avsaknaden av äganderättsskydd vid bedrägeri. 

 

Efter en undersökning av förarbetenas syften bakom implementeringen av elektroniska rutiner 

i andra kapitlet FJB, men även i 5:3 i FJB, är vår åsikt att tillägget i första hand syftar till att 

vara underlättande och skapa en förbättrad struktur för fastighetsöverlåtelser. Användandet av 

elektroniska underskrifter vid köp och inskrivning av fast egendom bygger i Finland på ett 

digitalt system. Systemet registrerar, lagrar och samlar köpehandlingen och de ansökningar 

om inteckning och pant som har gjorts på samma plattform. Vilket gör hanteringen av 

fastighetsöverlåtelser effektivare jämfört med den fysiska motsvarigheten. 
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7.1.3 Skyddsintressen  

7.1.3.1 Inledning 

Om en lagändring, eller tillägg i det här fallet, ska genomföras bör det alltid föreligga en 

bedömning av vilka potentiella risker och förtjänster ändringen skulle kunna medföra, sett 

utifrån de skyddsintressen som är aktuella. Värderas förtjänsterna högre än de potentiella 

riskerna ändringen bär med sig kan lagändringen ses som önskvärd. De skyddsintressen som 

Folke Grauers tar upp när det kommer till formkraven i 4:1 1st. JB är som ovan nämnt: 

skyddet mot förhastat handlande på grund av det höga monetära värdet av en fastighet, 

klargörandet av ägarförhållandet inför eventuella äganderättstvister, samt bevisfunktionen. 

Dessa skyddsintressen står även tydligt utskrivna i förarbetena till 1970 års JB. Grauers menar 

dock att de skyddsintressen som räknas upp, inte enskilt uppnår det skyddsvärde som 

rättfärdigar de formkrav som har satts upp. Istället framhåller Grauers att de tillsammans har 

ett tillräckligt högt skyddsvärde att de bör ses som nödvändiga, vilket vi är benägna att hålla 

med om. 

 

7.1.3.2 Högt ekonomiskt värde 

Uppsatsen tyder på att formkraven i sig, och dess bakomliggande skyddsintressen, är viktiga 

för att behålla en struktur över handlingar som utgör ett högt ekonomiskt värde. Vår åsikt är 

även att formkraven reglerar avtal som är välmående av att vara reglerade. En stor anledning 

till detta är att undvika just äganderättstvister vid oklart skrivna, eller muntliga, avtal. Grauers 

har enligt oss även rätt beträffande att det inte är helt förenligt med det moderna samhället att 

utgå ifrån att fast egendom har lika högt värde idag som den hade förr i tiden. Lös egendom, 

med ett högre värde än fast, omsättas idag i väldigt stor utsträckning helt formlöst. Vare sig 

den ekonomiska betydelsen av en fastighet fortfarande är vad den var eller ej, är det enligt vår 

mening inte motiverat att formkraven bör tas bort. Istället förespråkas ett möjliggörande av en 

alternativ metod för att uppfylla dem. 

 

7.1.3.3 Förhastade beslut 

Formkravet skriftlighet och det bakomliggande skyddsintresset att undvika förhastade beslut, 

kan ses som en anledning till varför elektroniska signaturer bör undvikas. Risken att ta 

förhastade felbeslut kommer dock alltid att finnas oavsett använd teknik; det har att göra med 
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den bestående mänskliga faktorn. Avgörandet bör istället som sagt göras om nyttan är större 

än risken, vilket uppsatsen tyder på att den är. 

 

Klargörandet av ägarförhållanden och bevisning är viktiga skyddsintressen till formkravet 

skriftlighet. De skulle i vår mening också kunna uppfyllas elektroniskt. Köpehandlingarna och 

därmed bevisen kan, likväl som för fysiska dokument, lagras hos en myndighet fastän via ett 

elektroniskt system. Det föreligger en stor nytta i att tillhandahålla ett alternativ, såsom 

beskrivet i avsnitt 5.3, till den fysiska registreringen i form av ett strukturerat digitalt system, 

som handhar alla de handlingar som krävs för beviljande av inteckning och pant och som 

även är övervakat av en myndighet.  

 

I avsnitt 3.4 behandlades risken med att bli ofrivilligt bunden på grund av det höga tempot vid 

elektroniska meddelanden, något som är applicerbart vid användandet av den elektroniska 

underskriften. Med en elektronisk underskrift är det idag möjligt att på några minuter kunna 

förbinda sig till ett lån. Det går att argumentera för att det kan vara för snabbt, men är det 

teknikens fel eller personens oförmåga att vara rationell?  

 

7.2 Upprättandet av testamente 

7.2.1 Formkravet skriftlighet 

Enligt förarbeten till den gamla testamentslagen samt förarbetena till ärvdabalken är syftet 

med kravet på skriftlighet inte helt klart. Det som istället tydligt behandlas är hur mycket 

säkrare författarna till förarbetena ansåg att det var med ett skriftligt testamente, jämfört med 

det på den tiden vanliga muntliga testamentet.  Begränsandet av muntliga testamenten var 

fullt rimligt ur ett bevisperspektiv, för att i största möjliga mån bevara en handling som 

uttryckligen och bestående säkerställer testatorns sista vilja. Rimligtvis var syftet med 

införandet av formkravet skriftlighet därför att ta bort möjligheten till muntliga testamenten, 

samt att upprätta en konsekvent bevaringsfuktion som möjliggör avläsandet av testamentet 

efter testatorns bortgång. 

 

Därför bör det i vår mening inte spela någon roll, för uppfyllandet av uppställda                              

skyddsintressen, huruvida dokumentet upprättas elektroniskt eller fysiskt. Kriteriet torde 

istället vara att dokumentet ska går att bevara och användas som bevismaterial även efter 

testators död. 
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Uppsatsen har presenterat att syftet med kravet på skriftlighet är att begränsa förhastade beslut 

av testatorn. Att upprätta ett dokument elektroniskt är, rent tids- och arbetsmässigt, ingenting 

som markant skiljer sig från att göra samma sak med penna och papper. Däremot går det, som 

tidigare nämnt, att på ett tillförlitligt vis spåra data om vilken tid och plats det elektroniska 

dokumentet upprättades med minimal risk för att data har förfalskats. Säkerheten som system 

för elektroniska dokument för med sig begränsar även möjligheten för obehöriga att läsa eller 

ändra i dokumentet. Det är enligt oss svårt att uppnå en motsvarande säkerhet för ett 

testamente som är skrivet på papper, eftersom vem som helst som har testamentet i sin 

besittning rent fysiskt kan utföra ändringar i det. 

 

Sammantaget finns det, enligt vår mening, inga rättsliga hinder för att använda sig av 

elektroniska rutiner för uppfyllandet av formkravet skriftlighet vid upprättande av testamente.  

 

7.2.2 Formkravet underskrift 

Kravet på underskrift är mycket strikt reglerat och i förarbetena går det att hitta flera 

skyddsintressen till varför det är utformat som det är. Grundtanken med underskriften är som 

sagt att testatorn själv ska underteckna handlingen, för att därmed bekräfta att det är testators 

yttersta vilja som handlingen representerar. Underskriften fungerar som ett bekräftande på 

innehållet i handlingens äkthet. Lagstiftaren har diskuterat vikten av att skydda testators vilja 

genom den egenhändiga underskrift och möjligheten att koppla underskriften till en specifik 

person. Detta är intressant och skyddsvärt inte bara när det gäller själva testators underskrift, 

utan även när det kommer till vittnenas underskrift som ska fungera som en ytterligare 

säkerhet för testamentets legitimitet. Syftet med underskriften, ur ett bevisperspektiv, är att 

den är personlig och därmed kan spåras tillbaka till en specifik individ. Om bekräftelse av 

personens äkthet görs genom att jämföra handstil eller genom konfirmerande av vittnena är 

enligt förarbeten inte relevant.  

 

Underskriften fungerar även som det slutgiltiga steget i säkerheten mot just förhastade beslut 

som lagstiftaren vill motverka. Själva proceduren att skriva under ett dokument är något som i 

allmänhet får antas leda till eftertanke. Vilket gör att den elektroniska underskriften till viss 

del även motverkar förhastade beslut. 

 



 

42 
 

Rent tekniskt är den elektroniska underskriften i allra högsta grad personlig. Den fyller även 

de skyddsintressen som ligger bakom behoven att säkerställa äktheten, bevisfunktionen samt 

möjligheten till spårbarhet, på grund av de hårda krav som ställts upp för en godkänd 

avancerad- eller kvalificerad signatur. Den asymmetriska krypteringen och hashfunktionen är 

det som gör varje signatur helt unik och i stort sett omöjlig att förfalska. Det fysiska 

handlandet som krävs för att signera ett dokument elektroniskt kontra att signera ett fysiskt 

dokument är det heller ingen markant skillnad på. Det går dock att argumentera för att de 

personer som inte använder elektroniska rutiner till vardags, har svårt att förstå teknologin och 

de konsekvenser som en elektronisk signatur kan medföra. Vidare går det även att dra 

slutsatsen att ovan nämnda grupp av personer, inte hanterar skyddandet av sin personliga 

nyckel och därmed sin elektroniska underskrift, på ett föreskrivet vis. Därför kan det vara 

önskvärt att, som tidigare nämnts i avsnitt 5.4, införa någon ytterligare form av säkerhet som 

inte enbart förlitar sig på en nyckelkod för legitimering. 

 

7.2.3 Formkravet bevittning 

Testamentslagens förarbete har intresset av att skydda bevis- och äkthetsfunktionen som 

motiv bakom kravet på bevittning. Intentionen med bevittningen är att det ska finnas individer 

närvarande, som kan intyga att upprättandet av testamentet gick till på rätt sätt, att de 

uppställda formkraven har beaktats och att undertecknaren och testatorn är samma person.  

 

Kravet som lagstiftaren och HD har ställt upp på solennitet samt att vittnen och testatorn ska 

befinna sig i samma rum skulle även det underlättas med användandet av elektronisk 

underskrift. Det beror på att tekniken kan fastställa den fysiska plats och tidpunkt som den 

elektroniska handlingen skrevs under. Något som i pappersform istället är en bevisfråga 

eftersom handlingen i teorin kan skrivas under senare av vittnen på annan ort och som därmed 

aldrig såg testatorn underteckna testamentet. Det finns då ingen tillförlitlig oberoende data 

som kan bekräfta eller dementera den påstådda informationen.  

 

Avgörandet om testamentet upprättas korrekt utan varken utomstående påtryckningar eller 

under psykisk instabilitet, har i sin tur inget att göra med huruvida det faktiska beviset, det vill 

säga vittnenas underskrift på testamentet, var digitalt eller på ett papper. En handling som är 

tänkt att upprättas som testamente men som har en ogiltig bevittning kan som tidigare 
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konstaterats klandras eller förklaras ogiltigt direkt om det föreligger nullitet. Någonting som 

implementeringen av en elektronisk vittnesbekräftelse inte står i vägen för. 

 

Slutsatsen dras även här att syftet bakom formkravet bevittningen, enligt ovan förda 

resonemang, på ett jämförande eller bättre sätt, skulle kunna uppfyllas med digital teknik som 

bekräftar tid och plats för underskriften. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom ett 

liknande tillägg som gjordes i den finska lagstiftningen som skulle ge berörda personer 

valmöjligheten att i varje enskilt fall bekräfta bevittnandet traditionellt eller digitalt.  

 

7.3 Upprättandet av äktenskapsförord 

7.3.1 Formkravet skriftlighet 

Avtalsfriheten är en huvudregel inom avtalsrätten, som innebär att det är upp till 

avtalsparterna att avgöra vad som ska gälla dem emellan och därmed vilka regler och 

bevisfunktioner som är önskvärda i den enskilda situationen. Äktenskapsförordet skiljer sig 

från övrig förmögenhetsrätt i den mening att det, som tidigare förklarats, finns uppställda 

formkrav för rättshandlingens giltighet. Formella brister leder vanligtvis till att 

äktenskapsförordet inte blir gällande mellan parterna. I förarbetena till ÄktB anges kravet på 

skriftlighet som en bevisfunktion för att kunna visa på vad som har avtalats mellan parterna. 

Formkravet framstår enligt GB:s förarbeten som följdriktig och kan ge underlag för onödiga 

tvister och andra komplikationer. Vår tolkning är att kravet på skriftlighet enligt förarbetena 

sågs som någorlunda självklart.  

 

Kravet på äktenskapsförordets skriftlighet möjliggör även ett annat rekvisit för ett giltigt 

äktenskapsförord, nämligen kravet på registrering. Ett muntligt avtal är de facto omöjligt att 

registrera vilket gör att kravet på skriftlighet även fyller bevaringssyftet. Formkravet 

skriftlighet begränsar, som tidigare nämnt, inte användandet av elektroniska dokument i 

lagens mening. Det fungerar, även vid äktenskapsförord, enbart som en spärr för att 

äktenskapsförord inte ska kunna ingås muntligt. 

 

7.3.2 Formkravet underskrift 

Förarbeten till såväl GB som ÄktB betonar att syftet med kravet på underskrift främst är att 

säkra bevisning om att en åtgärd har vidtagits, vilka som har vidtagit den och vad åtgärden 

innebär. Varningsfunktionen som är tänkt att leda till en närmare eftertanke innan en 
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betydelsefull rättshandling ingås, tas upp i de aktuella förarbetena som ett syfte till formkravet 

underskrift.  Den som undertecknar en handling knyts, som nämnts i avsnitt 3.4, till innehållet 

i avtalet på det vis en testator blir knuten till sitt testamente eller en make blir knuten till 

äktenskapsförordet. Undertecknandet måste ses som partens vilja att bekräfta och binda sig 

till avtalsinnehållet. När avtalet är undertecknat är det ett uttryck för att den text som 

underskriften avser har nått en slutgiltig utformning och undertecknaren är därmed medveten 

om att åtgärden kan medföra rättsliga förpliktelser. 

 

I den tidigare nämnda Ds 1998:14 ansågs det att användandet av en privat nyckel, det vill 

säga en elektronisk underskrift, uppfyller kravet för en viljeförklaring. Vidare fortsätter 

promemorian med att diskutera huruvida varningsfunktionen uppfylls, och konstaterade redan 

på den tiden när elektroniska underskrifter inte alls var lika vanligt förekommande eller 

utvecklat som de är idag, att det helt beror på den allmänna uppfattningen av användandet 

huruvida handlandet bör medföra förpliktelser eller inte. 

 

Vidare har problematiken med behovet av att, i enlighet med förarbetets uppställda 

skyddsintresse, säkert kunna identifiera en person tagits upp i Ds 1998:14. Utredningsgruppen 

ansåg att en PIN-kod inte ensamt duger för att verkligen unikt kunna identifiera en individ. 

Däremot fastslogs det att det i många fall, tillsammans med exempelvis elektroniska 

certifikat, ansågs vara tillräckligt för bekräftandet av individen. Tekniken med biometri och 

fingeravtrycksläsning nämndes mycket positivt som en potentiell framtida lösning. Detta trots 

att tekniken bakom biometri var sparsamt testat och betydligt sämre än vad den är idag. 

 

Dessa formkrav infördes i lagstiftningen långt innan användandet av elektroniska rutiner var 

aktuellt. Trots det är de bakomliggande skyddsintressen till underskrift i vår mening inte 

mindre relevanta idag jämfört med när lagarna upprättades. Däremot är det vår åsikt att det är 

mer önskvärt att föra en syftestolkning av formkravet, istället för en ren bokstavstolkning. Att 

signera något elektroniskt fyller de funktioner som är påtänkta vid lagstiftandet, även om 

underskriften inte är egenhändig.  

 

7.3.3 Formkravet registrering 

Syftet bakom kravet på registrering hos SKV är att äktenskapsförordet ska bli offentligt. 

Därmed säkras bevis om äktenskapsförordets innehåll och existens. Efter den tidpunkt 
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äktenskapsförordet väl är registrerat hos SKV är det omöjligt för makarna att ändra 

handlingens innebörd utan att upprätta ett nytt äktenskapsförord, vilket medför en säkerhet att 

bägge parter har fullständig vetskap om rättshandlingens innehåll. När en make har 

undertecknat förordet har maken gett sitt samtycke till registreringen av det, om inte något 

annat framgår. Problematiken med systemet är, enligt oss, att det kan stå ena maken fritt att på 

eget initiativ skicka in äktenskapsförordet till SKV. Vilket kan göras långt efter det att 

äktenskapsförordet har undertecknades eller inte över huvud taget.  

 

Att äktenskapsförordets giltighet kräver ett fysiskt åtagande efter att det rent avtalsmässigt är 

underskrivet ställer vi oss tveksamma till. Visserligen bör parterna i en relation som makar 

lita på varandra och därmed förutsätta att åtagandet fullföljs. Trots det är vår uppfattning inte 

att den tilliten ska vara avgörande för handlingens giltighet. Särskilt med tanke på vilka 

ekonomiska skillnader ett registrerat kontra ett oregistrerat äktenskapsförord kan medföra. 

Antagligen ligger det heller inte i linje med lagstiftarens ändamål, att ett äktenskapsförord 

som inte registrerades på grund av culpa in contrahendo, inte ska kunna utgöra bevis i 

tvistemål om skadeståndsskyldighet. Registreringen och därmed handlingens giltighet bör 

enligt oss rent tidsmässigt istället infalla i samband med undertecknandet. 

 

På samma vis som en elektronisk deklaration registreras hos SKV i samband med att den 

elektroniskt undertecknas, skulle registreringen av ett äktenskapsförord kunna ha samma 

tidpunkt som undertecknandet om det gjordes med elektroniska rutiner. 

 

7.4 Innebörden av elektroniska rutiner för samhället 

7.4.1 Inledning 

Efter eIDAS-förordningens ikraftträdande har en ny presumtion vuxit fram angående 

behandlingen av elektroniska signaturer. Löpande kommer omformuleringar att ske i lagen 

för att anpassa gällande rätt till användandet av elektroniska rutiner. Uppsatsen har redovisat 

för hur formkrav påverkar användandet av elektroniska underskrifter. Det kan bero på att ett 

skyddsintresse har ansetts väga tyngre än de positiva fördelarna med den elektroniska 

underskriften. I andra fall på grund av att formuleringarna inte ännu är anpassade till den 

snabbt utvecklade tekniken. 
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7.4.2 Svensk och finsk lagändring 

Uppsatsen har behandlat förändringen i 2:2 FJB som genomfördes år 2011, och förändringen i 

den svenska 17:10 RB som träder ikraft 1 juli 2018. I bägge fallen har implementeringen av 

digitala underskrifter skett genom ett tillägg i lagen som har möjliggjort användandet av både 

den traditionella- samt den elektroniska underskriften för uppfyllandet av formkravet 

underskrift. I Sverige möjliggjordes användandet av elektroniska underskrifter i 17:10 RB 

genom att ändra lagstiftningens terminologi från underskrift till skriva under, samt genom ett 

tillägg att elektronisk underskrift får användas i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 910/2014, vilket ska säkerställa den tekniskt höga kvalitén på 

underskriften. Med detta exemplifieras hur elektroniska underskrifter skulle kunna göras 

rättsligt giltiga vid upprättandet av uppsatsen berörda handlingar. 

 

Paragraferna som ändrades i FJB bygger i grunden på samma skyddsintressen som de svenska 

motsvarigheterna. Den finska lagstiftaren har dock gjort bedömningen att förtjänsterna med 

en lagändring och ett nytt digitalt system var större än de risker den förde med sig. En svensk 

lagändring av 4:1 JB skulle kunna ha en lydelse inspirerad av 2:2 FJB eller likna 17:10 RB 

med sitt tillägg om kravet på en kvalificerad signatur enligt artikel 3 eIDAS. 

 

7.4.3 Säkerhetsrisker 

Teknologin bakom bevarandet av elektroniska underskrifter bygger på ett system som liksom 

all annan teknologi är under ständig utveckling. För att en elektronisk underskrift ska kunna 

användas i bevishänseende krävs det att det är samma system som används vid upprättandet, 

som vid bevisningen. Detta för att möjliggöra spårbarheten och därmed återkopplingen till 

den påstådda testatorn eller vittne. Om underskriften inte är bestående faller teknikens 

uppfyllande av skyddsintresset, till formkravet underskrift, om en bestående bevisfunktion. 

 

På grund av att de i förarbetena uppställda skyddsintressen i vår mening uppfylls med en 

elektronisk underskrift, leder det till åsikten att nyttan med att kunna spara handlingar 

elektroniskt på ett säkert sätt överväger risken med att PIN-koden till en personlig nyckel 

kommer obehörig person tillhanda och därmed möjliggör en potentiell ID-kapning. Särskilt 

med tanke på hur biometri uttryckligen har diskuterats av lagstiftaren som ett väldigt säkert 

komplement till att endast använda den klassiska PIN-koden. Det är även troligt att teknologin 

bakom digitala system kommer att fortsätta utvecklas, vilket innebär att när det väl uppstår ett 
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behov av ett systembyte för digitala underskrifter, kommer det även att finnas den kunskap 

som krävs för att kunna överföra data från det gamla systemet till det ett nytt. 

 

Som tidigare nämnt är tanken bakom kravet på underskrift att säkerställa att det är 

undertecknaren och ingen annan som genom underskriften utställer en viljeförklaring i annans 

namn. För att ytterligare stärka säkerheten bakom den elektroniska signaturen, och därmed 

försvåra möjligheten att till förfalskning, kan en tvåvägsidentifiering göras med 

kombinationen av både PIN-kod och biometri. Som ovan behandlat är biometri något som i 

en allt större utsträckning har börjat användas vid digital identifiering gjord av banker och 

myndigheter. Det ökade användandet talar för att såväl den privata- och offentliga sektorn 

uppfattar tekniken som nyttig. Det finns redan nu möjlighet att logga in på sin bank genom 

ansikts- eller fingeravtrycksigenkänning. Lagstiftaren har uttryckt att det just är missbruket av 

den personliga PIN-koden som är den största säkerhetsbristen med elektroniska underskrifter. 

Kommer PIN-koden i fel händer spelar det ingen roll hur avancerade krypteringar och 

algoritmer det elektroniska systemet bygger på.  

 

Säkerheten bakom elektroniska rutiner, särskilt de kvalificerade, är av våran uppfattning 

mycket god och kapningar beror till stor del på att innehavaren av det elektroniska certifikatet 

har varit oförsiktig med sin personliga nyckel. Biometri kan därför fungera som ett extra 

skyddsnät mot konsekvenserna som vårdslösheten skulle kunna medföra. 

 

7.5 Avslutande ord 

Av den analys som har gjorts i denna uppsats har det framkommit att elektroniska signaturer 

och handlingar vid upprättandet av testamente, äktenskapsförord eller köpehandling vid köp 

av fastighet inte är ett nu giltigt alternativ, på grund av den bokstavliga tolkningen av 

formkravet underskrift. En ändring av nuvarande lydelse i 4:1 JB, 7:3 2st ÄktB och 10:1 ÄB 

från underskrift, till skriva under, samt ett tillägg om en alternativ metod i form av elektronisk 

signatur i enlighet med artikel 3 eIDAS skulle göra att elektroniska rutiner uppfyller 

formkraven för upprättandet av sådana rättshandlingar som behandlas i nämnda lagrum. Det 

har i uppsatsen förklarats att formkraven skriftlighet, bevittning och registrering kan uppfyllas 

elektroniskt redan nu. Vidare har en jämförelse mellan finsk och svensk fastighetsrätt gjorts. 

Den jämförelsen har legat till grund för en komparativ analys på hur formkrav uppfylls i de 

olika rättssystemen. Efter den komparativa analysen gick det att konstatera att de finska- och 



 

48 
 

svenska formkraven var nästintill identiska. Det som skiljer dem åt, är det tillägg finska 

lagstiftaren införde om elektroniska underskrifter som en alternativ metod till den traditionellt 

fysiska underskriften, för uppfyllandet av formkravet underskrift. 

 

Ställningstaganden i doktrin, om en lagändring eller ett tillägg bör göras för att anpassa 

formkravet underskrift till att kunna uppfyllas elektroniskt, är begränsade. I doktrin diskuteras 

istället skyddsintressen till de uppställda formkraven samt vilka risker och förtjänster en 

förändring skulle kunna medföra. 

 

I vår mening är den största risken, med en implementering av elektroniska rutiner, att 

skyddsintresset att undvika förhastade beslut kan komma att negligeras. Vilket skulle kunna 

komma att öka risken för bedrägerier i samband med överlåtelser av fast egendom, 

upprättande av testamente eller äktenskapsförord. Sammanfattningsvis är vår åsikt att 

existerande skyddsintressen är välgrundade och skyddsvärda. Däremot är vår uppfattning, 

efter genomförd analys, att elektroniska rutiner tillgodoser dessa bakomliggande 

skyddsintressen. Lagstiftningen bör därför anpassas till att möjliggöra ett elektroniskt 

alternativ för uppfyllandet av formkravet skriftlighet. Förtjänsterna som elektroniska rutiner 

medför är, i vår mening, även större än diskuterade risker. De elektroniska system som kan 

upprättas skulle innebära en förenkling, effektivisering, strukturering och höjd säkerhet för 

handlingar och underskrifter. Nytt är inte alltid bättre, men vi anser att det ligger i tiden att 

åtminstone kunna ha möjligheten att välja det. 
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