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doktrin finns skilda meningar om elektroniska signaturers rättsverkan och vad som krävs för att 
de skall godtas. Vissa anser att det krävs lagändringar medan några säger att elektroniska 
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on a paper. The problem is that many rules of law say that a signature should be handmade. Can 
an electronic signatures be seen as handmade? This is being disputed in doctrine, some think that 
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today, having a teleologic point of view. Can the purpose to use a handmade signature be fulfilled 
with an electronic signature? 
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1  INLEDNING 
 

1.1  Problembakgrund 
 
Det dröjer inte länge förrän vi kan ansöka om studiemedel från CSN via datorn. 
Praktiskt, tidssparande och kostnadseffektivt för båda parterna. Även inom 
andra områden kommer vi eller kan redan idag, år 2001, skicka ett elektroniskt 
dokument istället för det vanliga pappersbaserade dokumentet. Avtal ingås via 
datorer, så varför skulle det inte gå att skriva ett gåvobrev i datorn och skicka 
det elektroniskt till mottagaren? 
 
För att ett sådant system skall fungera tillfredsställande måste man kunna 
utröna vem som har skickat det elektroniska dokumentet och att det är äkta. 
Hur vet man att den person som sitter vid datorn verkligen är den han utger sig 
för att vara? Det är mycket lättare att vara anonym när parterna inte ser 
varandra utan endast kommunicerar på elektronisk väg. Vid skriftliga avtal är 
det namnunderskriften som används som identifiering eftersom det inte finns 
en namnteckning som är identisk med någon annan. Denna identifierings-
möjlighet försvinner vid användandet av elektroniska dokument. I många 
författningar finns det dessutom ett krav på underskrift för att rättshandlingen 
skall bli gällande. Till exempel måste ett avtal om köp av fast egendom 
undertecknas av både köparen och säljaren. Även om en namnteckning inte 
alltid är ett måste, har den ett stort bevisvärde och knyter undertecknaren till 
dokumentet och dess innehåll som uttryck för undertecknarens vilja. 
 
Med elektroniska signaturer kan man lösa en del av de problem som uppstår 
vid elektronisk dokumenthantering. En elektronisk signatur identifierar den 
person som rättshandlar. Den kan även visa om texten har förändrats på något 
sätt sedan den skickades. För att skapa en enhetlig utveckling inom detta 
område har Europeiska Kommissionen antagit ett direktiv som skall vara 
genomfört i medlemsländerna senast 19 juli, 2001.1 Sverige implementerade 
direktivet genom att stifta en lag, lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska 
signaturer, som trädde i kraft den 1 januari 2001. I lagen definieras tre olika 
sorters elektroniska signaturer, varav den kvalificerade är den mest 
komplicerade, och därmed den säkraste. Det är endast den kvalificerade 
elektroniska signaturens rättsverkan som regleras i lagens sjuttonde paragraf 
som lyder:  
 
”Om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller 
motsvarande och om det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, skall 
en kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla kravet.”2 
 
                                                           
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska signaturer 
2 Egen kursivering 
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Detta innebär att en elektronisk signatur, som enligt lagen är kvalificerad, skall 
anses uppfylla ett krav på egenhändig underskrift, om det lagrum som 
uppställer kravet tillåter det. Eftersom sjuttonde paragrafen inte generellt ger 
den kvalificerade elektroniska signaturen samma rättsverkan som en 
egenhändig underskrift, måste syftena bakom varje lagrum, som ställer upp ett 
krav på egenhändig underskrift, undersökas för att se om det är möjligt att 
använda en kvalificerad elektronisk signatur i de situationer som det aktuella 
lagrummet avser. Detta gör att rättsläget, trots denna lag, är oklart.  
 

1.2  Problemformulering 
 
Vilken rättsverkan har elektroniska signaturer? Kan elektroniska signaturer 
ersätta namnteckningen enligt de lagar där krav på egenhändig underskrift 
finns? Vilket bevisvärde har elektroniska signaturer?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att diskutera vilken rättsverkan elektroniska 
signaturer har, om de kan anses uppfylla lagstadgat krav på egenhändig 
underskrift och om de har samma bevisvärde som en namnteckning.  
 

1.4 Avgränsningar och terminologi 
 
Signaturdirektivet antogs för att utvecklingen av elektroniska signaturer skulle 
bli enhetlig, då de elektroniska signaturerna kommer att få stor betydelse för 
den internationella handeln. Jag kommer dock i denna uppsats endast att 
beröra elektroniska signaturens rättsverkan i Sverige. Elektroniska signaturer 
kan användas i externa och interna system. Framförallt kommer elektroniska 
signaturer i externa system att behandlas, där det, i motsats till interna system, 
finns en tredje part som förlitar sig på den elektroniska signaturens riktighet. 
”Elektroniskt dokument” kommer i denna uppsats att användas i betydelsen 
elektroniskt signerad handling, medan en ”elektronisk handling” kommer att 
användas för ett elektroniskt meddelande, som ännu inte har signerats med en 
elektronisk signatur.   
 

1.5 Metod 
 
Av lagen om kvalificerade elektroniska signaturer framgår att kvalificerade 
elektroniska signaturer kan jämställas med en namnteckning, om det lagrum 
som uppställer ett krav på egenhändig underskrift godtar att kravet uppfylls 
med elektroniska medel. Detta leder till att syftena bakom varje lagrum med ett 
krav på underskrift måste undersökas för sig, varför förarbetena till aktuella 
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lagrum kommer att studeras. Därefter kommer jag att diskutera om dessa 
syften kan uppfyllas med en elektronisk signatur, vilket borde leda till att 
elektroniska signaturer kan godtas redan idag, utan att lagändringar behöver 
ske. Ett krav på underskrift finns i ett flertal författningar och alla dessa 
lagregler kan inte behandlas i denna uppsats. Urvalet har gjorts på så sätt att 
lagar inom skilda rättsområden har plockats ut. Då jag i denna uppsats utgår 
från syftena bakom kravet på underskrift, för att utröna om det kan uppfyllas 
av en elektronisk signatur, använder jag mig av den teleologiska metoden.  
 

1.6 Disposition 
 
Som en grund kommer jag att i uppsatsens första del närmare beskriva hur en 
elektronisk signatur är konstruerad och hur den används. Därefter kommer de 
olika typerna av elektroniska signaturer och deras rättsverkan enligt den nya 
lagen om kvalificerade elektroniska signaturer att behandlas. Namn-
teckningens funktioner kommer att redogöras för, liksom begreppen skrift-
lighet och original, vilka kan ha betydelse i diskussionen om huruvida ett krav 
på egenhändig underskrift kan uppfyllas med en elektronisk signatur. Jag 
kommer sedan att studera syftena med kravet på egenhändig underskrift i olika 
lagrum, för att kunna svara på frågan vilken rättsverkan en elektronisk signatur 
har. Slutligen diskuteras den elektroniska signaturens bevisvärde. 
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2 ELEKTRONISKA SIGNATURER 
 

2.1 Definition 
 
Att signera en elektronisk handling kan vara allt från att med hjälp av 
tangentbordet skriva sitt namn under texten som syns på dataskärmen, till att 
med kryptografiska metoder identifiera undertecknaren av det elektroniska 
dokumentet.3 Att det inte fanns någon definition av begreppet elektronisk 
signatur, eller någon lagstiftning inom det området, gjorde att rättsläget var 
synnerligen oklart. Utvecklingen riskerade att gå åt helt skilda håll i olika 
länder. Europeiska Kommissionen befarade att detta skulle kunna komma att 
utgöra ett allvarligt hinder för den inre marknaden och utvecklingen av nya 
ekonomiska verksamheter som är kopplade till elektronisk handel.4 För att 
förhindra detta antog Europaparlamentet och Rådet den 30 november 1999 ett 
direktiv om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer. Detta direktiv 
implementerades i svensk rätt genom lag (2000:832) om kvalificerade 
elektroniska signaturer som trädde i kraft den 1 januari 2001.  
 
I lagen om kvalificerade elektroniska signaturer definieras en elektronisk 
signatur som: ”data i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till 
andra elektroniska data och som används för att kontrollera att innehållet 
härrör från den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats”.5 
 

2.2 Konstruktion och användning 

2.2.1 Signering 
Signering av en elektronisk handling sker i flera steg. Det första som görs är att 
den elektroniska handlingen som skall signeras bearbetas av en hashfunktion. 
En elektronisk handling består egentligen inte av något annat än en mängd data 
som är uppbyggd av ettor och nollor. Hashfunktionen är en matematisk process 
som genom att plocka ut serier av ettor och nollor från vissa slumpmässigt 
bestämda platser i handlingen genererar ett hashvärde.6 Detta hashvärde kan 
sägas vara en komprimerad mängd av den elektroniska handlingens 
datamängd och skulle kunna liknas vid ett fingeravtryck av datamängden. 
Sannolikheten för att två olika datamängder skulle ge identiska hashvärden är 
försvinnande liten.7 Detta beror på att om man ändrar så lite som ett 
kommatecken i handlingen, förskjuts hela serien av ettor och nollor och man får 
ett helt annorlunda hashvärde än om ändringen inte skulle ha utförts. Man kan 
därför säga att varje hashvärde är unikt.  
                                                           
3 Lagerlöf & Lerman s. 21 
4 Halvarsson & Morin s. 70 
5 Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 2 § 
6 Hultmark, Digitala signaturer s. 878 
7 Prop. 1999/2000:117 s. 20 
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Nästa steg i signeringen utgörs av att det framräknade hashvärdet krypteras. 
Krypteringen sker efter en i förväg bestämd metod, en algoritm. En algoritm 
kan finnas i många olika varianter. Varianten bestäms av den ”nyckel” som 
tillsammans med algoritmen krypterar hashvärdet. En nyckel består av ett antal 
bitar. En bit är en binär siffra, det vill säga en etta eller nolla. Ju fler bitar desto 
säkrare kryptering.  
 
Den ovan nämnda krypteringsalgoritmen kan antingen vara symmetrisk eller 
asymmetrisk. Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel av både 
undertecknare och mottagare för att kryptera och dekryptera hashvärdet.8 Detta 
system hindrar en öppen användning av elektroniska signaturer. Istället 
används asymmetrisk kryptering som även kallas det öppna nyckelsystemet. 
Asymmetrisk kryptering innebär att det finns två olika nycklar. Den ena 
nyckeln i nyckelparet är hemlig och används av undertecknaren för att signera 
en elektronisk handling. Den andra nyckeln är öppen och används av 
mottagaren för att verifiera texten och identifiera undertecknaren. Ett krypterat 
hashvärde kan inte dekrypteras med samma nyckel i nyckelparet. Detta innebär 
att den hemliga nyckeln inte behöver lämnas ut till de personer som skall 
verifiera den elektroniskt signerade handlingen. För detta ändamål sprids en 
annan, öppen, nyckel till mottagarna. Den hemliga och den öppna nyckeln är 
matematiskt relaterade till varandra och bildar ett par, men det går inte att 
beräkna hur den ena nyckeln ser ut med hjälp av den andra.9  
 
Resultatet av krypteringen, det krypterade hashvärdet, är den elektroniska 
signaturen. Genom att den elektroniska signaturen läggs till i den elektroniska 
handlingen avslutas signeringen. En elektroniskt signerad handling består 
således av dels en okrypterad text, dels den elektroniska signaturen. Den 
elektroniskt signerade handlingen kan nu öppet sändas till mottagaren. 
 

2.2.2 Verifiering 
När mottagaren får den elektroniskt signerade handlingen separerar han texten 
och den elektroniska signaturen från varandra. Liksom undertecknaren 
bearbetar mottagaren därefter texten med en hashfunktion. Mottagaren får nu 
fram ett eget hashvärde. Därefter dekrypterar mottagaren den elektroniska 
signaturen med en öppen nyckel som hör ihop med den hemliga nyckel som 
den påstådde undertecknaren är innehavare av. Dessa båda hashvärden 
jämförs med varandra. Är hashvärdena identiska, vet mottagaren att den 
elektroniskt signerade handlingen högst sannolikt härrör från undertecknaren. 
Detta följer av att det endast är undertecknarens hemliga nyckel som kan ha 
krypterat det hashvärde som den öppna nyckeln dekrypterade. Dessutom vet 
mottagaren att texten inte har förvanskats efter det att den skickades. Endast 
två identiska texter kan ha skapat två identiska hashvärden.10 

                                                           
8 Ds 1998:14 s. 18 
9 Lagerlöf & Leman s. 22 
10 Ds 1998:14 s. 23 
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Även en öppen nyckel kan kryptera ett hashvärde. Har så skett kan inte en 
annan öppen nyckel dekryptera hashvärdet utan endast den hemliga nyckeln. 
Den öppna nyckeln kan därför spridas öppet och i flera exemplar eftersom det 
inte finns någon risk att bli lurad angående undertecknarens identitet.  
 
Den elektroniska signaturen har alltså två primära funktioner; för det första 
identifierar den undertecknaren och för det andra kan mottagaren se om 
datamängden har förändrats från det att den skickades vilket gör att 
förfalskning är så gott som omöjlig. Mottagaren av den elektroniskt signerade 
handlingen ser i praktiken inte hur kontrollen går till. Han får endast ett 
meddelande på sin dataskärm som säger antingen att identitet och innehåll 
stämmer eller att de inte gör det.11 
 

2.2.3 Identifiering 
Identifiering av undertecknaren görs genom att koppla ihop ett nyckelpar med 
en viss person. Den öppna nyckeln kan endast verifiera att texten i den 
elektroniskt signerade handlingen härrör från den hemliga nyckeln. Själva 
identifieringen säkerställs genom ett certifikat, utgivet av en betrodd tredje 
part, Certificating Authority (CA). CA skapar och utfärdar nyckelpar samt 
därtill hörande certifikat. I certifikatet intygar CA att den signerande parten är 
innehavare av ett visst nyckelpar. Att CA kan intyga att nyckelinnehavaren 
verkligen är den han utger sig för att vara, beror på att han har legitimerat sig 
hos CA i samband med att han registrerades som innehavare av nyckelparet.12  
 
Certifikatet är i sig en elektroniskt signerad handling som innehåller uppgifter 
om vem som är innehavare respektive utfärdare av certifikatet samt dess 
användningsområde och giltighetstid. Dessutom innehåller certifikatet den 
öppna nyckeln.13 Certifikaten kan spridas på olika sätt; ett exempel är genom 
elektroniska katalogtjänster. Det är också vanligt att den som signerar en 
elektronisk handling skickar med certifikatet med den öppna nyckeln till 
mottagaren.14  
 
Nycklar kan utfärdas i interna och externa system. Ett exempel på en intern CA 
är en bank som tillhandahåller nycklar till sina kunder för användandet av 
bankens tjänster via Internet. Detta är ett tvåpartsförhållande och nycklarna kan 
användas endast gentemot banken. En extern CA har rollen som betrodd tredje 
part som genom certifikaten intygar att en viss person är innehavare av ett visst 
nyckelpar. Den öppna nyckeln kan spridas öppet och användas av vem som 
helst som har anledning att verifiera en elektronisk signatur. I Sverige är bland 
annat Telia och Posten utfärdare av certifikat. Hos dem kan privatpersoner och 
företag erhålla nycklar för signering av elektroniska handlingar. 

                                                           
11 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 30 
12 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 31 
13 Halvarsson & Morin s. 37 
14 Prop. 1999/2000:117 s. 21 
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2.3 ”Enkla”, avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer 
 
I lagen om kvalificerade elektroniska signaturer finns tre olika typer av 
elektroniska signaturer beskrivna, nämligen elektronisk signatur, avancerad 
elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur. Skillnaden mellan de 
olika elektroniska signaturerna är främst graden av säkerhet. Lagen ställer upp 
vilka krav en elektronisk signatur måste uppfylla för att tillhöra en viss typ av 
elektronisk signatur, och därmed erbjuda en viss säkerhetsnivå. 
 
Definitionen av en ”enkel” elektronisk signatur togs upp i avsnitt 2.1; den är 
inte bunden till en viss person utan kan jämföras med en stämpel.15 En ”enkel” 
elektronisk signatur kan därför inte användas i de sammanhang där det är 
mycket viktigt att kunna fastställa undertecknarens identitet. I de fallen är det 
mer ändamålsenligt att använda sig av en avancerad elektronisk signatur.  
 
”[A]vancerad elektronisk signatur: elektronisk signatur som  
a) är knuten uteslutande till en undertecknare, 
b) gör det möjligt att identifiera undertecknaren, 
c) är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar, och 
d) är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar 

av dessa data kan upptäckas,”16 
 
Den avancerade elektroniska signaturen är säkrare än den ”enkla”, eftersom 
den är bunden till en viss person. Med hjälp av den avancerade elektroniska 
signaturen skall man kunna identifiera den person som utger sig för att vara 
undertecknaren. Den säkraste av de elektroniska signaturerna är den 
kvalificerade elektroniska signaturen som är en avancerad elektronisk signatur 
med de tilläggen att den är baserad på ett kvalificerat certifikat och att den är 
skapad av en säker anordning för signaturframställning. 
 
”[K]valificerad elektronisk signatur: avancerad elektronisk signatur som är 
baserad på ett kvalificerat certifikat och som är skapad av en säker anordning 
för signaturframställning,”17 
 
Ett kvalificerat certifikat är ett certifikat som uppfyller vissa, i lagen om 
kvalificerade elektroniska signaturer, uppställda krav och som är utfärdat av en 
enligt lagen godkänd CA. Kraven för att ett certifikat skall få kallas kvalificerat 
är många och det känns inte meningsfullt att gå igenom dessa. Det viktiga är att 
veta att de finns och var de finns. Detsamma gäller även för den säkra 
anordningen för signaturframställning.  Bland annat ställs det krav på 
mjukvaran för att den elektroniska signaturen skall anses vara så säker att den 
kan kallas kvalificerad elektronisk signatur. 
 
                                                           
15 Prop. 1999/2000:117 s. 39, SOU 1996:40 s. 57 
16 Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 2 § 2 st 
17 Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 2 § 3 st 
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2.4 Rättsverkan 
 
Lag om kvalificerade elektroniska signaturer 17 §: 
 
”Om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller 
motsvarande och om det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, 
skall en kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla kravet. Vid 
kommunikation med eller mellan myndigheter kan dock användningen av 
elektroniska signaturer vara förenad med ytterligare krav.” 
 
Som jag tog upp redan i problembakgrunden finns det en paragraf, den 
sjuttonde, vilken behandlar elektroniska signaturers rättsverkan. Paragrafen 
tillämpas endast på kvalificerade elektroniska signaturer och jämställer en 
kvalificerad elektronisk signatur med en egenhändig underskrift eller 
motsvarande. Frågan om en kvalificerad elektronisk signatur måste accepteras 
togs upp i propositionen till lagen om kvalificerade elektroniska signaturer.  
 
Enligt signaturdirektivet skall medlemsländerna säkerställa att kvalificerade 
elektroniska signaturer ”uppfyller de rättsliga kraven på en signatur i 
förhållande till uppgifter i elektronisk form, på samma sätt som en handskriven 
signatur uppfyller samma krav i förhållande till uppgifter på papper.”18 Av 
detta skulle man kunna dra slutsatsen att en elektronisk signatur måste 
accepteras. Regeringen ansåg dock att denna artikel inte kunde tolkas isolerat 
från övriga artiklar i direktivet.19 I Art 1 stadgas att syftet med direktivet är att 
”underlätta användningen av elektroniska signaturer och bidra till deras 
rättsliga erkännande”. Av samma artikel framgår även att direktivet inte gäller 
ingående eller giltighet av avtal eller andra rättsliga förpliktelser om det finns 
formkrav i den nationella lagstiftningen. Av detta drar regeringen slutsatsen att 
en elektronisk signatur inte måste godtas inom något rättsområde. Inte heller är 
det förbjudet att ha krav på egenhändiga underskrifter, vilket utesluter 
användandet av elektroniska signaturer.20 
 
Direktivet skall istället uppfattas så att om det enligt nationell rätt, antingen 
genom lagstiftning eller på grund av tolkning av formkravsreglerna, är tillåtet 
att uppfylla ett krav på underskrift med elektroniska rutiner, måste de 
kvalificerade elektroniska signaturerna alltid godtas.21 Kan en kvalificerad 
elektronisk signatur godtas, så måste den godtas. Dess användning får inte 
hindras.  
 
Det är detta som kommer till uttryck i 17 § lagen om kvalificerade elektroniska 
signaturer. Eftersom det inte finns någon annan lagstiftning, beror kvalificerade 

                                                           
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemen-
skapsramverk för elektroniska signaturer Art 5.1.a 
19 Prop. 1999/2000:117 s. 56 
20 Prop. 1999/2000:117 s. 56 
21 Prop. 1999/2000:117 s. 57 
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elektroniska signaturers rättsverkan idag på innehållet i och syftet bakom varje 
lagrum som uppställer ett krav på namnunderskrift. 17 § får endast den 
betydelsen att man inte kan neka användandet av kvalificerade elektroniska 
signaturer, ifall lagregeln godkänner att annat än egenhändig underskrift 
uppfyller lagregelns krav.22 Problemet hade kunnat lösas genom en lagregel 
som generellt jämställer kvalificerade elektroniska signaturer med egenhändig 
underskrift. Detta har emellertid enligt utredningen inte ansetts vara möjligt 
med hänsyn till de skilda motiv som finns bakom formkraven i olika 
författningar.23 
 
Det finns ytterligare en begränsning i 17 § lagen om kvalificerade elektroniska 
signaturer vad gäller kvalificerade elektroniska signaturers rättsverkan och det 
är att kommunikation med eller mellan myndigheter kan vara förenad med 
ytterligare krav vid användningen av elektroniska signaturer. Dessa krav skall 
enligt direktivet vara objektiva, tydliga, proportionella och icke-
diskriminerande.24 Att man inom den offentliga sektorn har en rätt att ställa 
krav på användningen av elektroniska signaturer hänger samman med hur 
viktigt det är att informationsutbytet mellan myndighet och enskild individ 
fungerar obehindrat. Problem uppstår ifall myndigheternas tekniska utrustning 
inte är kompatibel med avsändarens.25  
 
Det ovan sagda handlar enbart om kvalificerade elektroniska signaturer. Vad 
som gäller för andra elektroniska signaturer är oklart. Regeringen anser att 
bestämmelsen i 17 § endast syftar till att det inte får ställas högre krav på en 
elektronisk signatur än vad som ställs på en kvalificerad elektronisk signatur. I 
många situationer kan det vara tillräckligt med en elektronisk signatur som har 
lägre säkerhetsnivå än den kvalificerade och 17 § hindrar inte på något sätt att 
även sådana elektroniska signaturer kan godtas.26  
 
 

                                                           
22 Prop. 1999/2000:117 s. 78 
23 Ds 1999:73 s. 102, Ds 1998:14 s. 77 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemen-
skapsramverk för elektroniska signaturer Art 3.7 
25 Prop. 1999/2000: 117 s. 59 
26 Prop. 1999/2000: 117 s. 58 
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3 KRAV PÅ UNDERSKRIFT 
 

3.1 Allmänt 
 
Ofta finner man att dokument undertecknas. Det beror antingen på ett 
uttryckligt krav i någon lagregel eller på sedvänja. Det står ingenstans hur 
dessa krav på underskrift skall uppfyllas. Måste underskriften vara läslig på så 
sätt att man kan utläsa undertecknarens namn av den? Måste hela namnet 
skrivas eller räcker det med initialerna, ett bomärke eller ett kryss? Någon gräns 
måste finnas för när en underskrift kan godtas.  I förarbetena har man uttalat att 
det viktiga torde vara att man kan härleda underskriften till en enskild 
individ.27 Denna synpunkt har även HD givit uttryck för. I rättsfallet NJA 1983 
s. 853 hade en besvärsinlaga undertecknats med ”Prisoner 1006” istället för med 
namn. HD sade att syftet med kravet på underskrift var att göra det möjligt för 
rätten att avgöra om inlagan härrör från rätt person. Att namnet inte används 
försvårar identifieringen men ”om det av andra omständigheter framgår vem 
som undertecknat inlagan, får kravet på egenhändigt undertecknande anses 
uppfyllt”.28 
 
I svensk rätt finns en mängd bestämmelser och regler som kräver underskrift. 
Det uttrycks i lagen med begrepp som exempelvis underskriva, egenhändigt 
undertecknad eller underskrift. Dessa begrepp preciseras oftast inte i lagtext 
eller förarbeten.29 Betyder de olika begreppen samma sak eller finns det en 
skillnad mellan att använda egenhändig underskrift eller bara underskrift? 
 

3.2 Egenhändig underskrift 
 
Med egenhändig underskrift menas att ”undertecknaren är en enskild individ 
och att han skriver sitt namn på ett papper med sin personliga skrivstil.”30 När 
det inte uttryckligen står egenhändig anser dock Lindberg att det generellt får 
anses gälla att med underskrift eller något motsvarande begrepp menas en 
egenhändig underskrift.31 Detta påstående stöds enligt Lindberg av tre 
omständigheter. För det första förekommer kravet på underskrift i samband 
med bestämmelser om pappersdokument och då är inte andra sorters 
signaturer godkända. Vidare fanns inte möjligheten att underteckna på 
elektroniskt vis när flertalet av lagreglerna med krav på underskrift antogs. 
Slutligen är begreppet underskrift utvidgat i vissa lagregler, så att även andra 
typer av underskrifter än de traditionella godtas. Ett exempel på det är 
aktiebolagslagens 3 kap 4 § vari stadgas att: ” Aktiebrev skall undertecknas av 
                                                           
27 Prop. 1999/2000:117 s. 55 
28 NJA 1983 s. 856 
29 Lindberg s. 33 
30 Lindberg s. 29 
31 Lindberg s. 33 
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styrelsen eller enligt styrelsens fullmakt av bank. Namnteckning får återges 
genom tryckning eller på annat liknande sätt.” Från detta gör Lindberg ett 
motsatsslut och menar att det i lagtext uttalade kravet på underskrift innebär en 
egenhändig underskrift om inte annat stadgats.  
 
Ytterligare stöd för detta är att kravet på underskrift, som jag tidigare 
påpekade, inte finns preciserat i vare sig förarbetena eller lagtext. Detta tyder 
på att lagstiftaren anser att det är klart vad som menas, och att den allmänt 
vedertagna betydelsen av underskrift och namnteckning skall gälla. Begreppet 
namnteckning kan härledas tillbaka till 1842 och en definition lyder: ”en 
individs egenhändigt skrivna namn på det för vederbörande typiska sättet”.32 
En namnteckning är således underförstått alltid egenhändig och det finns 
därför ingen skillnad mellan kraven på underskrift där precisering har skett och 
där så inte är fallet. 
 
I motiven till ändring av rättegångsbalken talades det om egenhändig 
underskrift men i den slutgiltiga utformningen av lagtexten används enbart 
ordet undertecknas.33 Detta tyder på att ingen skillnad i betydelse är avsedd, 
det är endast en fråga om ordval. 
 

3.3 Användningen av elektroniska signaturer 
 
Ett av hindren för att fullt ut införa och använda papperslösa system är kravet 
på underskrift. Det är fysiskt omöjligt att skriva en egenhändig underskrift på 
ett elektroniskt dokument. En underskrift skall skrivas för hand och sättas på 
papper. Tekniskt kan man göra en digital version av underskriften som ser ut 
precis som den traditionella namnteckningen. Men då denna är elektronisk och 
skickas via datakommunikation är det lätt för obehöriga att komma åt den och 
göra perfekta kopior. Dessutom är inte namnteckningen längre personlig 
eftersom den egentligen bara består av ettor och nollor och lätt kan kopieras.  
 
En elektronisk signatur kan aldrig uppfylla de formella krav som ställs på en 
namnteckning. Därför framförs i förarbetena den åsikten att elektroniska 
signaturer inte torde kunna uppfylla kravet på underskrift. 34 Istället skulle det 
krävas att regler som innehåller krav på underskrift ändras, så att elektroniska 
signaturer kan användas och få samma verkan som egenhändiga 
namnteckningar.35 Även Lindberg & Westman anser att ett krav på egenhändig 
underskrift eller motsvarande torde utesluta en användning av elektroniska 
signaturer.36 En alltför IT-vänlig tolkning skulle enligt dem ”göra våld” på 
lagtextens ordalydelse.  

                                                           
32 Norstedts Plusordbok 
33 Prop. 1980/81:8 s. 204 
34 SOU 1996:40 s. 95, Ds 1998:14 s. 77 
35 Ds 1998:14 s. 77 
36 Linberg & Westman s. 62 
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Ett annat förhållningssätt intar Hultmark, som anser att en elektronisk signatur 
inte alls behöver vara utesluten på grund av att det finns ett krav på 
underskrift. Istället för att utgå från ordalydelsen, skall man se till syftena 
bakom kravet på underskrift. Genom att använda sig av principen om 
funktionell ekvivalens kan en elektronisk signatur godtas istället för en 
namnteckning. Principen om funktionell ekvivalens kommer från UNCITRAL:s 
Model Law on Electronic Commerce37 och innebär att när IT-system fyller 
samma funktioner som pappersmediet, bör det inte diskrimineras utan ges 
samma rättsverkningar som pappersdokumentet.38  
 
I propositionen till lag om kvalificerade elektroniska signaturer ansluter sig 
regeringen till Hultmarks resonemang. Den säger att normalt innebär ett krav 
på underskrift att elektroniska rutiner utesluts men genom tolkning kan man 
komma fram till motsatsen.39  
 
Själv anser jag att det är syftet bakom kravet på underskrift som är det viktiga 
och inte lagens ordalydelse. Denna ståndpunkt intog jag redan i avsnittet 
”Metod” där jag uttryckte att jag skulle använda mig av teleologisk tolkning för 
att utröna elektroniska signaturers rättsverkan.  
 
Att en elektronisk signatur skall uppfylla de formella krav som ställs på en 
namnteckning är inget som eftersträvas. Dock har namnteckningen vissa 
funktioner som gör att dokument i stor utsträckning undertecknas även utan att 
lagen ställer upp något krav på underskrift. Detta gäller särskilt avtal. Avtal av 
större vikt ingås ofta skriftligen och det är då naturligt att parterna 
undertecknar avtalet. Skall en elektronisk signatur kunna ersätta en egenhändig 
underskrift, måste signaturen ha samma funktioner som en underskrift.   
 

3.4 Underskriftens funktioner 
 
Den rättshandlandes vilja anses av naturrätten, vilket även anses ha visst stöd i 
den romerska rätten, vara ett rättsskapande element.40 Denna vilja måste därför 
uttryckas på ett sätt som får motparten att inse att en viljeförklaring ha skett.41 
Genom att skriva sitt namn längst ner på ett dokument förklarar 
undertecknaren att texten är ett uttryck för hans vilja och att han tänker handla 
därefter. Svaret på varför en underskrift kan ha en viljeförklarande funktion är 
att namnteckningen är nära sammankopplad med individen. Det finns inte två 
personer med samma namn som har helt identiska namnteckningar.  
 

                                                           
37 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 
38 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 21 
39 Prop. 1999/2000:117 s. 78 
40 Werling s. 13 hänvisar till Adlercreutz 1999, s. 35 
41 Werling s. 13 hänvisar till Adlercreutz 1999, s. 18 



 16

Nära knuten till viljeförklaringen är varningsfunktionen. Kravet på underskrift 
skall göra undertecknaren medveten om att han företar en handling som har 
vissa rättsliga konsekvenser. Undertecknandet är en procedur som ger tyngd åt 
rättshandlandet. Den ger en indikation på att man skall vara försiktig, eftersom 
underskriften visar att man godkänt innehållet i handlingen och att den 
uttrycker ens vilja. Funktionen framträder tydligt vid ingående av avtal. Genom 
att skriva under avtalet kan parterna inte undgå att uppmärksamma att de 
faktiskt ingår ett avtal. 
 
Genom underskriften ger undertecknaren uttryck för att handlingen fått en 
slutgiltig utformning, underskriften har en avslutsfunktion. Vid avtals-
förhållanden där två avtalsparter har kommit till en överenskommelse efter 
tidigare förhandlingar avslutar man diskussionen genom undertecknandet.  
 
Underskriften har vidare en identifieringsfunktion. Namnteckningen är unik för 
varje individ. Vår skrift är som ett fingeravtryck som inte liknar någon annans, 
bland annat beroende på att vi på olika sätt lutar och trycker pennan mot 
pappret och formar bokstäverna. På grund av detta kan vi använda en 
namnteckning för att identifiera den person som undertecknat ett dokument. 
Men det kan ändå vara svårt att avgöra om undertecknaren verkligen är den 
som underskriften utpekar som undertecknare. Detta beror dels på att en 
förfalskning kan vara svår att upptäcka med blotta ögat, dels på att en 
namnteckning inte alltid skrivs precis likadant av undertecknaren.  
 
För en korrekt identifiering krävs att den som identifierar undertecknaren 
antingen har kännedom om undertecknarens identitet, eller har en 
namnteckning att jämföra med. Det går inte att använda vilket dokument som 
helst där undertecknaren har skrivit sin namnteckning. För identifiering krävs 
det att namnteckningen finns på ett dokument som i sig självt utgör en 
legitimationshandling, till exempel ett körkort eller ett pass.  
 
Att en handling är äkta innebär dels att den härrör från den som påstås vara 
undertecknaren, dels att innehållet är riktigt. Med hjälp av namnteckningen 
knyts en individ till en handling och dess innehåll och underskriften är en 
presumtion både för undertecknarens vilja och för handlingens äkthet. Att 
namnteckningen kan ha en äkthetsfunktion beror på att undertecknaren skrivit 
under just den text som finns i anslutning till namnteckningen. Tanken är att 
tillägg och förändringar skall kunna synas på handlingen. Med dagens 
kopieringsteknik finns det dock stora möjligheter att göra dylika ändringar, 
utan att det syns. Det finns därför anledning att ifrågasätta värdet av denna del 
av äkthetsfunktionen.42 
 
Bevisfunktionen är sekundär till övriga funktioner och uppstår som en följd av 
dessa. Syftet med att ett pappersdokument förses med en namnunderskrift är 
vanligen att säkra bevisning om identiteten hos den som undertecknar, att 
                                                           
42 Lindberg s. 31 
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dokumentets innehåll inte förändrats, samt tidpunkt för undertecknandet.43 I 
svensk rätt är även muntliga avtal giltiga, men hur bevisar man att ett muntligt 
avtal har ingåtts när ord står mot ord? För att underlätta bevisningen och slippa 
motparter som påstår att inget avtal slutits skriver man ner avtalet. Genom att 
teckna sin namnteckning under texten på pappret anses man ha uttryckt en 
vilja att bli bunden av avtalet.44 Den underskrivna handlingen kan lätt visas 
upp för en domstol. Dessutom är motpartens möjligheter att vinna gehör för sitt 
påstående att inget avtal har ingåtts små om hans underskrift finns på pappret. 
Namnteckningen är en presumtion för att handlingen är äkta och härrör från 
den som står som undertecknare.  
 
 

                                                           
43 Hultmark, Digitala signaturer s. 877 
44 Lindberg s. 31 
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4 SKRIFTLIGHET 
 
I många lagregler kombineras kravet på underskrift med ett krav på 
skriftlighet. Hur skall begreppet skriftlig tolkas i dessa bestämmelser och har 
det kravet någon inverkan på underskriftskravet?  
 
Själva begreppet skriftlig kan avse text på ett papper skriven med en penna, 
eller så kan det avse allt som inte sker muntligt.45 Beredningen för elektronisk 
dokumenthantering instämmer i det senare påståendet. Den anser att ett krav 
på skriftlighet utesluter muntliga rutiner.46 Skriftliga rutiner brukar innebära att 
endast traditionella pappersbaserade handlingar kan användas. Begreppet 
skriftlig har dock i ett flertal författningar ansetts kunna innefatta även 
elektroniska rutiner. I praxis har förfaranderegler vanligtvis tolkas så att 
elektroniska rutiner som telefaxmeddelanden godtas, när mottagaren inte 
finner anledning att tvivla på handlingens äkthet.47  
 
Enligt 15 § lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och 
hemförsäljningsavtal får näringsidkaren och konsumenten skriftligen avtala om 
ångerfrists början. I propositionen till denna lag säger regeringen att uttrycket 
skriftligen inte utesluter ett elektroniskt förfarande. Däremot är det inte 
tillräckligt med en muntlig överenskommelse.48 Förekomsten av ett och samma 
begrepp i två lagrum innebär inte automatiskt att de skall ha samma betydelse i 
båda sammanhangen.49 Huruvida elektronisk kommunikation kan accepteras i 
det enskilda fallet bör fastställas genom att man försöker finna syftet bakom 
varje lagregel med det uppställda formkravet.50 Det kan till exempel röra sig 
om ett krav som uppställts för att varna för vissa rättsverkningar eller ett krav 
som uppställts för att säkra bevisning. 
 
När endast ett krav på skriftlighet och inte något underskriftskrav finns i ett 
lagrum innebär det inte automatiskt att det även krävs underskrift.51 Detta 
anses av beredningen framgå av det faktum att i vissa författningar finns båda 
kraven klart uttalade, det vill säga det föreskrivs att en handling skall upprättas 
skriftligen samt undertecknas. Detta torde innebära att endast när det 
uttryckligen finns ett krav på underskrift så måste handlingen undertecknas, 
inte annars.  
 
Motsatt ståndpunkt intar utredningen om elektroniska signaturer som säger att 
i kravet på skriftlighet kan i många fall ligga ett underförstått krav på såväl 
egenhändig underskrift som att handlingen upprättas i ett originalexemplar.52  
                                                           
45 Ds 2001:13 s. 38 
46 SOU 1996:40 s. 93 
47 SOU 1996:40 s. 95 
48 Prop. 1999/2000:117 s.91 
49 Linberg & Westman s. 62 
50 SOU 1996:40 s. 95ff 
51 SOU 1996:40 s. 95 
52 Ds 1998:14 s. 76 
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När det tillsammans med kravet på skriftlighet, uttalat eller outtalat, även finns 
ett krav på underskrift anser Näringsdepartementets arbetsgrupp att det 
knappast kan tolkas på annat sätt än att avtalet måste ingås genom underskrift 
med penna och papper.53 Även IT-utredningen anser att ehuru begreppet 
skriftlig kan tolkas så det innefattar elektroniska rutiner, innebär kravet på 
skriftlighet och kravet på underskrift i samma lagrum att det är ännu mer 
tveksamt huruvida man skulle kunna använda sig av elektroniska rutiner.54 
 
I utredningen om elektronisk dokumenthantering har dock konstaterat att det 
inte krävs författningsändringar på förvaltningsrättens område. Ordet skriftlig 
behövs för att skilja elektroniska rutiner från muntlig handläggning.55  
  
 

                                                           
53 Ds 2001:13 s. 107 
54 SOU 1996:40 s. 95 
55 SOU 1996:40 s. 94 
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5 ORIGINAL 
 
Ibland finns det i en lagregel, förutom ett krav på underskrift ett krav på att 
originaldokumentet skall lämnas in till viss myndighet. Problemet med 
elektroniska handlingar är att det inte finns något original i traditionell 
betydelse. En elektronisk handling kan kopieras ändlöst många gånger och det 
går inte att skilja på de olika exemplaren eller urskilja den ursprungliga 
handlingen.56 
 
Vid hantering av traditionella pappersdokument föredrar man ofta att använda 
sig av originalet. Anledningen till att så är fallet är att det är betydligt mer 
sannolikt att ett original är innehållsmässigt riktigt, än att en kopia är det. Är 
dokumentet ett original råder en stark presumtion för att innehållet är den 
ursprungliga, omanipulerade versionen av ett meddelande. På en kopia kan 
innehållet ha ändrats. Värdet av att ha ett original har efterhand minskat, då 
modern kopieringsteknik gör att ändringar kan ske utan att det märks på 
kopian.57  
 
Begreppet original diskuteras inte i något förarbete till lagrum med krav på 
original och inte heller i praxis. Istället tar man för givet att berörda personer 
skall kunna skilja mellan ett original och en kopia och att det är helt klart vad 
som avses med original. En rimlig slutsats av denna brist på uttryckliga 
definitioner är att begreppet skall definieras såsom i allmänt språkbruk. Med 
original menas något ursprungligt, eller med andra ord själva grundtexten. 
Motsatser till original är kopia, översättning och bearbetning.58 
 
De svårigheter som uppstår vid användningen av ADB-teknik och 
datakommunikation är att datormediets grundläggande arbetsmönster bygger 
på återkommande kopieringar mellan det primära minnet och det sekundära 
minnet. Primärminnet är den del av datorns minne där de data lagras som 
maskinen för tillfället arbetar med. Sekundärminnet är minnesenheter där data 
skall lagras mer varaktigt; hårddisken, disketter eller cd-romskivor är exempel 
på sekundärminnen.59  
 
Ett dokument skrivs först in i datorns primära minne för att sedan, när det skall 
sparas, kopieras till hårddisken, det vill säga sekundärminnet. Det dokument 
som finns i primärminnet raderas när ordbehandlingsprogrammet avslutas 
eller datorn stängs av. När det lagrade dokumentet öppnas för att kanske 
ändras, visas, skrivas ut eller skickas iväg kopieras det återigen till 
primärminnet. Skickas dokumentet via e-mail till mottagaren försvinner inte 
dokumentet från avsändarens dator utan en ny kopiering sker och den ena av 

                                                           
56 Hultmark, Digitala signaturer s. 876 
57 Lindberg s. 6 
58 Lindberg s. 7 
59 Lindberg s. 23 



 21

kopiorna skickas iväg.60 Kopiorna skiljer sig inte på något sätt från varandra 
och det exemplar som befinner sig på avsändarens hårddisk är identiskt med 
det exemplar som mottagaren har sparat på sin hårddisk.61  
 
Det blir svårt att tala om ett elektroniskt originaldokument eftersom alla kopior 
är identiska med varandra och det först skrivna ”originalet”. Dessutom har 
”originalet” förstörts i samband med att ordbehandlingsprogrammet eller 
datorn stängts av.  Allt som finns i primärminnet raderas då och det som 
sparats på hårddisken är egentligen en kopia om man tolkar det traditionella 
begreppen original och kopia. En lämplig lösning vore att inte låta datorns 
interna arbete ha betydelse för originalbegreppet.62  
 
En skillnad mellan traditionella och elektroniska original är pappret vars 
betydelse består i dess avgränsande och varaktiga karaktär. Det krävs nämligen 
avgränsning för att ett original skall anses vara ett original. Det måste även 
finnas en viss beständighet hos dokumentet för att ett original skall anses ha 
framställts.63 Den grundläggande bristen ligger i svårigheten att avskilja 
dokumentet från annat innehåll i det elektroniska mediet och därigenom skapa 
en hanterbar materiell existens. Rent faktiskt existerar dokumentet i ett 
sekundärminne som en mängd ettor och nollor.64 Många tror att data lagras på 
samma sätt som man läser en vanlig handling, att den elektroniska 
representationen av texten måste finnas i en fil som börjar där texten börjar och 
slutar där texten slutar, men så är inte fallet.65 Som en konsekvens av 
svårigheterna att avgränsa det elektroniska dokumentet, uppkommer frågan 
om det över huvud är möjligt att tala om ett elektroniskt originaldokument i 
den mening man talar om pappersdokument. Ett original måste anses vara 
begränsat, varaktigt och skyddat mot ändringar. Dessa egenskaper tillkommer 
inte det elektroniska dokumentet.66  
 
På grund av ständig kopiering och problem med avgränsning är det lämpligare 
att tala om ett elektroniskt originalinnehåll. IT kan förenas med gällande rätt, om 
den justeringen görs, i tänkande och i författningsreglering när så krävs, att 
texten och skyddet av dess innehåll fungerar som utgångspunkt, inte den sak 
som bär texten. Därmed kan varje digitalt exemplar behandlas likvärdigt, och 
det är så IT-användningen på tull- och skatteområdet fungerar.67 Ett 
pappersbaserat original skyddas genom en underskrift som bevisar 
handlingens äkthet. Genom att låsa dokumentet med en elektronisk underskrift 
kan ett elektroniskt dokument med originalkaraktär skapas.68  

                                                           
60 Hiselius s. 43f 
61 Jansson s. 33 
62 Lindberg s. 23f 
63 Hiselius s. 42 
64 Lindberg s. 23 
65 Lagerlöf & Leman s. 8f 
66 Jansson s. 33 
67 Lagerlöf & Leman s. 12 
68 Lindberg s. 24f 
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6 ELEKTRONISKA SIGNATURERS RÄTTSVERKAN  
 

6.1 Allmänt 
 
Många lagregler innehåller ett krav på underskrift. I förarbeten och doktrin 
finns skilda meningar huruvida en elektronisk signatur kan uppfylla ett krav på 
underskrift eller inte. Vissa menar att kravet på underskrift innebär att 
pappersdokumentet skrivs under för hand. Detta leder till att det krävs 
lagändringar för att elektroniska signaturer skall kunna godtas. Alla delar inte 
detta synsätt; några anser att elektroniska signaturer kan användas redan idag, 
om syftena bakom kravet på underskrift kan uppfyllas lika väl med en 
elektronisk signatur. Detta innebär att varje lagrum med krav på underskrift 
måste tolkas för sig, för att man skall kunna utröna om syftena tillåter att 
elektroniska signaturer används.  
 
Jag kommer i det följande att redogöra för några rättsregler där elektroniska 
signaturer uttryckligen godtas. Därefter kommer jag att behandla ett antal av de 
regler som har ett krav på underskrift. Förarbetena till lagrummen kommer att 
studeras, för att få fram syftena bakom kravet på underskrift. Sedan kommer 
jag att diskutera om dessa syften kan uppfyllas med en elektronisk signatur. 
Många gånger undertecknas ett dokument utan att det finns något lagkrav på 
att så måste ske. Parterna kan komma överens om att elektroniska signaturer 
skall användas. Särskilt i dessa fall är den elektroniska signaturens bevisvärde 
av stor betydelse, varför detta kommer att diskuteras i ett eget avsnitt.69 
 

6.2 Författningar som godtar elektroniska signaturer 

6.2.1 Tullag (2000:1281) 
2 kap. Tulldatasystemet  
 
”2 § […] Tullverket får ge tillstånd till att tulldeklarationer och andra 
handlingar och uppgifter som skall ges in till Tullverket lämnas genom ett 
elektroniskt dokument till tulldatasystemet eller på annat sätt med hjälp av 
automatisk databehandling. 

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med 
hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan 
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om 
förfarandet i övrigt.” 
 

                                                           
69 Se avsnitt 6.4 
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Den första lagen som, efter ändring, uttryckligen godtog användandet av 
elektroniska dokument, var tullagen. Även före ändringen diskuterades denna 
fråga i förarbetena. Dåvarande Generaltullstyrelsen framhöll att de legala 
problemen borde utredas närmare, innan ett införande av elektroniskt 
uppgiftslämnande skulle kunna ske. Problemen var att uppgifter som lämnades 
på ADB eller annat liknande medium inte kunde bestyrkas med 
uppgiftslämnarens underskrift, vilket skulle kunna ha betydelse för 
fastställandet av uppgiftslämnarens identitet och dennes bundenhet vid 
uppgifterna.70  
 
I propositionen till införandet av tulldatasystemet ansågs det mindre lyckat att 
skapa en särskild rättslig lösning för elektroniska rutiner.71 Istället var det 
viktigt att systemet med elektroniskt uppgiftslämnande passade in i gällande 
lagstiftning. För att uppnå detta infördes begreppet ”elektroniskt dokument”, 
som jämställde det elektroniska dokumentet med ett undertecknat 
pappersdokument.72 Nu kunde de förvaltningsrättsliga regler som fanns i 
tullagen tillämpas även på det elektroniska förfarandet, utan att några 
ändringar i övrigt behövde företas.73  
 
Har Tullverket givit någon tillstånd att lämna tullklareringsuppgifter på 
elektronisk väg, har tullmyndighet ingen rätt att kräva ett kompletterande 
pappersdokument. Ett elektroniskt dokument skall anses ha uppfyllt det 
skriftlighetskrav som ställs på ett tullklareringsförfarande.74 Det är viktigt att 
påpeka att det är endast i tullklareringssammanhang som ett elektroniskt 
dokument anses ha samma ställning som ett pappersdokument.75 
 
Det krävs tillstånd för att få lämna en tulldeklaration i form av ett elektroniskt 
dokument. Detta följer av att det är viktigt att informationsutbytet med 
myndigheter fungerar smidigt. Myndigheter kan därför behöva ställa vissa 
krav på elektroniskt lämnade uppgifter så att deras tekniska utrustning kan 
hantera dem. Vilken sorts elektronisk signatur som godtas beror således på de 
krav som Tullverket ställer upp för att tillstånd skall ges. Tullverket har till och 
med rätt att ställa högre krav på den elektroniska signaturen än de krav lagen 
ställer på en kvalificerad elektronisk signatur.  
 
Att ändringen i tullagen genomfördes så att elektroniska dokument 
uttryckligen godtogs kan betyda två saker. Antingen kunde inte ett elektroniskt 
dokument godtas före ändringen eller så kunde det godtas, men ändringen 
gjordes för att uttryckligen säga detta i lagtexten istället för att använda sig av 
tolkning. I förarbetena uttalade regeringen att det inte fanns något principiellt 
hinder mot användningen av den nya tekniken och att den ville skapa 
                                                           
70 Prop. 1986/87:166 s. 50 
71 Prop. 1989/90:40 s. 27 
72 Prop. 1989/90:40 s. 27 
73 Prop. 1989/90:40 s. 28 
74 Prop. 1989/90:40 s. 27 
75 Prop. 1989/90:40 s. 27 
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författningsenlig möjlighet till datakommunikation.76 Detta tyder på att 
regeringen ansåg att ett elektroniskt dokument skulle ha kunnat godtas redan 
före lagändringen, men att det skulle vara en fördel att lagtexten uttryckligen sa 
det. Då det före lagändringen inte fanns ett krav på underskrift i tullagen, går 
det inte att dra någon slutsats om en elektronisk signatur kan anses uppfylla ett 
krav på underskrift.  
 

6.2.2 Skattebetalningslag (1997:483) 
10 kap. Skyldighet att lämna deklaration 
 
”26 § En deklaration enligt 25 § får, efter särskilt medgivande från 
Riksskatteverket eller skattemyndighet som Riksskatteverket bestämmer, 
lämnas i form av ett elektroniskt dokument. En sådan deklaration får tas emot 
av Riksskatteverket för skattemyndighetens räkning. 

Med ett elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som har 
gjorts med hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare 
kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.” 
 
Som förebild till det elektroniska uppgiftslämnandet för deklarationer har 
använts det system som införts på tullområdet.77 Också i skattebetalningslagen 
har begreppet elektroniskt dokument införts vars definition överensstämmer 
med den i tullagen. Begreppet är endast tillämpbart i skattebetalningslagen. 
 
Även före ändringarna på skatteområdet kunde vissa uppgifter få lämnas in på 
medium för automatisk databehandling (ADB). Diskett och magnetband är 
exempel på ADB-medier. Dessa lämnades in; uppgifterna skickades således inte 
in på elektronisk väg. Det fanns dock en försöksverksamhet med filöverföringar 
av SRU-uppgifter78 via telenätet och med användande av personliga nycklar 
och koder.  
 
I de fall SRU-uppgifterna gavs in på ADB-medium krävdes ett kompletterande 
genom en egenhändigt undertecknad deklarationsblankett för att kravet på 
skriftlighet skulle vara uppfyllt.79 Regeringen ansåg således att ett ADB-
medium inte uppfyllde kravet på skriftlighet. Ett ADB-medium möjliggjorde 
inte kontroll av textens riktighet och identifiering av utfärdaren. Men att inte 
kravet på skriftlighet ansågs uppfyllt av ett ADB-medium torde bero på att det i 
kravet på skriftlighet även ansågs ligga ett krav på underskrift. Detta följer av 
att ett kompletterande skulle ske genom en undertecknad deklarationsblankett. 
 
Skickades SRU-uppgifter in via filöverföringar låstes de med hjälp av nycklar 
och koder; resultatet var ett elektroniskt dokument. Elektroniska dokument 
                                                           
76 Prop. 1986/87:166 s. 50 
77 Prop. 1996/97:100 Del I s. 458 
78 SRU-uppgifter, uppgifter om näringsverksamhet som enligt lagen om självdeklaration och 
kontrolluppgift skall lämnas i självdeklaration 
79 Prop. 1996/97:100 Del I s. 459 
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godtogs följaktligen redan före lagändringen. Dock rörde det sig endast om en 
försöksverksamhet, men även efter ändringen har endast personer med 
tillstånd rätt att skicka in deklarationer i form av ett elektroniskt dokument, 
varför skillnaden inte är stor. Slutsatsen blir att elektroniska dokument ansågs 
uppfylla kravet på skriftlighet, och ett underförstått krav på underskrift, redan 
innan lagändringen skedde. Detta stöds av regeringens uttalande att en 
elektronisk signatur har samma funktioner för det elektroniska dokumentet 
som namnunderskriften har för det pappersbaserade dokumentet.80 Antas detta 
synsätt kan en elektronisk signatur godtas utan att lagändring behöver ske.  
 

6.3 Författningar med krav på underskrift 

6.3.1 Rättegångsbalk (1942:740) I 
42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan 
huvudförhandling 
 
”1 § Den som vill inleda en rättegång mot någon skall hos rätten skriftligen 
ansöka om stämning.”  
 
”2 § En ansökan om stämning skall innehålla 

1. ett bestämt yrkande, 
2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund 
för yrkandet, 
3. uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje 
bevis samt 
4. uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte 
behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt. 

Har käranden några önskemål om hur målet skall handläggas, bör han ange 
dessa i ansökningen. 

Ansökningen skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans 
ombud. 

De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med 
ansökningen.” 
 
En stämningsansökan, och även andra inlagor till en domstol, skall upprättas 
skriftligen och undertecknas. Detta ses ofta som en självklarhet för avsändaren. 
Vid överklagande av tingsrätts dom, både vad gäller tvistemål och brottsmål, 
har dock kravet på egenhändig underskrift tagits bort medan skriftlighetskravet 
kvarstår.81  
 
Anledningen till att kravet på egenhändig underskrift togs bort vid 
överklaganden var att telefaxmeddelanden skulle kunna godtas som vade-
inlagor. Det fanns ett behov av snabbhet och då bland advokatkontoren 
                                                           
80 Prop. 1996/97:100 Del I s. 574 
81 Rättegångsbalken 50 kap 1 § och 51 kap 1 § 
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användningen av telefax var utbredd skulle ändringen förenkla förfarandet vid 
överklagande avsevärt.82  
 
Ett telefaxmeddelande ansågs inte uppfylla rättegångsbalkens krav på 
egenhändig underskrift, då enligt praxis ett underskriftskrav även innebar ett 
krav på att det var just det undertecknade exemplaret som skulle ges in till 
domstol.83 Med andra ord betydde ett krav på underskrift, i detta sammanhang, 
att originalhandlingen skulle lämnas in till domstol. Ett telefaxmeddelande kan 
aldrig vara undertecknat i original, utan det är en kopia av den namnteckning 
som finns på originalet som överförs på telefaxmeddelandet.84  
 
Praxis har i några fall frångått kravet på underskrift vid överklagande, då det 
huvudsakliga syftet med kravet på underskrift är att avgöra om det är rätt 
person som lämnat in en ansökan. Kan det klargöras, på annat sätt än genom 
underskrift, vem ansökan härrör från, bör inlagan kunna läggas till grund för 
talan. I NJA 1991 s. 407 hade en vadeinlaga med Johnny A:s namn och adress i 
maskinskrift, men utan underskrift, ingivits till rätten av Johnny A. Johnny A 
ålades att underteckna en, av domstolen till honom skickad, kopia av inlagan 
och återsända den till domstolen, annars riskerade han att talan avvisades. 
Johnny A, som missförstod åläggandet, undertecknade delgivningskvittot och 
skickade tillbaka det tillsammans med den icke undertecknade kopian av 
vadeinlagan. HD ansåg att det undertecknade delgivningskvittot tillsammans 
med vadeinlagan utgjorde så starkt bevis att det därmed var klarlagt att 
vadeinlagan kom från Johnny A.  
 
Kravet på underskrift i rättegångsbalken infördes när man övergick från ett 
system med personligt inlämnande till att inlagor till domstol kunde skickas in 
med posten. När inlagor inlämnades personligen, kunde domstolen direkt 
identifiera vem det var som gjorde en stämningsansökan. Ett behov av 
underskrift uppstod när parterna fick möjlighet att skicka in inlagor via posten. 
För att domstolen skulle kunna identifiera avsändaren, krävde den att inlagan 
skulle skrivas under med en egenhändig underskrift. Inlagan presumerades 
vara ingiven av den som undertecknat handlingen. Undertecknandet kan 
således sägas ersätta det personliga ingivandet som ett bevis på att handlingen 
verkligen kommer från den som handlingen utvisar och att ingivandet har skett 
i enlighet med dennes vilja.85 
 
Kravet på underskrift har tagits bort vad gäller överklaganden för att ett 
telefaxmeddelande skall kunna godtas som inlaga. Men alltjämt finns kravet på 
skriftlighet kvar vid överklaganden. Detta innebär att elektroniska rutiner 
innefattas i begreppet skriftlig. Att skriftlighetskravet finns kvar är således för 
att utesluta muntliga överklaganden. 

                                                           
82 Prop. 1993/94:190 s. 108 
83 Prop. 1993/94:190 s. 108 
84 Prop. 1993/94:190 s. 121 
85 NJA 1991 s. 407  
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Om skriftlighetskravet tolkas på samma sätt, oavsett var i rättegångsbalken som 
det förekommer, innebär det att en stämningsansökan kan åstadkommas med 
elektroniska rutiner. Frågan är då om kravet på underskrift ställer hinder i 
vägen för att skicka in ansökan i form av ett elektroniskt dokument. Syftet 
bakom kravet på underskrift är att kunna härleda stämningsansökan till rätt 
individ.86 Detta ansågs mycket viktigt varför kravet på underskrift inte togs 
bort i samband med den ändring som gjordes vad gäller formen för 
överklagande. När det gäller överklaganden menade regeringen att man kunde 
anta ett annat synsätt. Risken för att någon skulle överklaga för någon annans 
räkning bedömdes vara mycket liten.87 
 
Syftet med kravet på underskrift vid stämningsansökan är således att 
identifiera ingivaren. Sådan identifiering är möjlig även då elektroniska rutiner 
används. Identifiering sker genom att CA, i ett certifikat, intygar att en viss 
person är rätt innehavare till den hemliga nyckel som användes vid 
signeringen. En elektronisk signatur synes således uppfylla namnteckningens 
identifieringsfunktion. Ett problem är att en obehörig kan komma åt den 
hemliga nyckeln och utge sig för att vara den rätte innehavaren. Men även en 
traditionell namnunderskrift kan förfalskas, varför det inte bör hindra 
användningen av elektroniska signaturer. En utförligare diskussion kommer att 
ske i avsnitt 6.4.3. 
 
En stämningsansökan skall vidare ges in i original. Det är troligare att ett 
original är innehållsmässigt mer korrekt än en kopia, varför identifieringen blir 
säkrare. Ett elektroniskt dokument, låst med en elektronisk signatur, kan uppnå 
originalkaraktär och kan godtas om begreppet original inte tolkas ordagrant, se 
ovan i avsnitt 5.  
 

6.3.2 Rättegångsbalk (1942:740) II 
12 Kap. Om rättegångsombud 
 
”8 § Vill part föra talan genom ombud, skall han giva ombudet fullmakt 
muntligen inför rätten eller ock skriftligen. Skriftlig fullmakt skall vara 
egenhändigt undertecknad av parten.” 
 
”9 § Skriftlig fullmakt skall visas upp i original när ombudet första gången för 
talan i målet. Fullmakt behöver emellertid inte visas upp för anmälan av 
missnöje med ett beslut. 

Om en fullmakt inte finns tillgänglig när den skall visas upp, skall rätten 
ge ombudet tid att visa upp den. Är ett uppskov olägligt, får rätten fortsätta 
med handläggningen av målet, dock utan att meddela dom eller slutligt beslut. 

                                                           
86 Prop. 1993/94:190 s. 108f 
87 Prop. 1993/94:190 s. 108 
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Utfärdas fullmakt, skall behörigheten anses innefatta ombudets tidigare 
åtgärder i rättegången. 

Anser rätten att det är ovisst om en parts underskrift på fullmakten är 
riktig, får rätten ge anstånd för att undanröja ovissheten. 

Skriftlig fullmakt skall tas in i akten i original eller bestyrkt kopia.” 
 
Bakgrunden till ovanstående regler är att det är viktigt för rätten att den som 
påstår sig vara ombud för någon verkligen är det.88 Ges fullmakten inför rätten 
kan domstolen direkt ta del av partens viljeförklaring. Därför är det enligt 
regeringen inte aktuellt att ta bort kravet på skriftlighet, men en uppmjukning 
har skett genom att originalfullmakten behöver lämnas in endast till tingsrätten. 
Detta är fallet för att inte hindra användningen av telefax vid överklaganden.89 
 
Om begreppet skriftlig tolkas på samma sätt som vid överklagande innebär det 
att elektroniska rutiner kan användas. Syftet bakom kravet på underskrift är en 
viljeförklaring. En elektronisk signatur är inte lika starkt kopplad till individen 
som en namnteckning. Dock är den elektroniska signaturen så pass unik att den 
kan identifiera undertecknaren av ett elektroniskt dokument. Genom att 
identifiering kan ske med hjälp av den elektroniska signaturen kan den även 
uppfylla viljeförklaringsfunktionen, eftersom den vilja som uttrycks i de 
elektroniska dokumentet kan kopplas till en viss person. 
 
Vad gäller kravet på att fullmakten skall lämnas in i original, borde det kunna 
uppfyllas av ett elektroniskt dokument. Ett elektroniskt dokument kan uppnå 
originalkaraktär, en elektronisk signatur kan låsa textinnehållet på samma sätt 
som en egenhändig namnunderskrift låser texten i en pappersbaserad fullmakt.  
 

6.3.3 Ärvdabalk (1958:637) 
10 kap. Om upprättande och återkallelse av testamente 
 
”1 § Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga 
närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin 
underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola 
äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator 
fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej.” 
 
Långt tillbaka i tiden kan man finna formkrav för upprättande av testamente. 
Bland annat fanns det i Visby stadslag en regel som sa att borgare skulle göra 
testamente ”inför två rådmän, som besegla det åt honom.”90 Rättsutvecklingen 
ledde till att formkravens betydelse minskade och ett testamente blev inte 
ogiltigt ifall det inte hade bevittnats. När 1734 års lag infördes uppstod delade 
meningar om innebörden av paragrafen om testamentes upprättande i 

                                                           
88 Prop. 1999/2000:26 s. 114 
89 Prop. 1999/2000:26 s. 116 
90 SOU 1929:22 s. 44 



 29

ärvdabalken. En del ansåg att praxis hade lagfästs medan andra tolkade 
paragrafen så att vittneskravet var ett formellt krav. Sistnämndas ståndpunkt 
bekräftades av Högsta domstolen 1799. Dock gällde testamente utan vittnen 
ifall det kunde anses vara ett nödtestamente.91  
 
Att ett testamente skulle undertecknas ansågs som en självklarhet. Kravet på 
underskrift var emellertid inte absolut enligt äldre lagstiftning. Då ett 
testamente kunde ingås skriftligen eller muntligen innebar avsaknad av 
underskrift inte ogiltighet, utan testamentet ansågs vara muntligt. Numera är 
muntligt testamente en extraordinär form av testamente och kan inte längre 
jämställas med den skrivna formen. Har inte kravet på underskrift uppfyllts 
innebär det att rättshandlingen blir ogiltig, om den inte uppfyller de krav som 
ställs på ett nödtestamente.   
 
Hur kravet på underskrift skall uppfyllas eller vad som gäller för det fall 
undertecknaren inte är skrivkunnig eller på grund av sjukdom inte kan skriva 
sitt namn uttrycks inte i lagen. Detta förklaras med att kravet på underskrift ges 
en fri och praktisk tolkning.92 Nämnda krav kan uppfyllas med ett bomärke 
eller ”med hand på penna”.93 Vid sjukdom är det till och med godkänt att låta 
någon annan skriva ens namn.94  
 
Testamente innehåller en ensidig viljeförklaring som är av genomgripande 
betydelse både för testamentstagare och för de som blivit uteslutna från arv.95 
Denna omständighet är dock inte tillräcklig för att förklara formföreskriftens 
betydelse. En lika betydelsefull rättshandling kan inom vissa andra områden 
vara formfri. Av största vikt vid testamente är att det skall träda i kraft efter 
arvlåtarens död. Till följd av detta uppstår särskilda svårigheter som 
testamentets form skall avhjälpa eller i alla fall minska. 96  Det är således viktigt 
att viljeförklaringens tillkomst, giltighet och innehåll kan fastställas efter 
dödsfallet. Formföreskriften har även till syfte att få testator att överväga sitt 
beslut vars konsekvenser ofta kan vara svåra att överblicka.97   
 
I propositionen till 1930 års ärvdabalk sägs att trots att rättsutvecklingen går 
mot större formfrihet så är fördelarna med formkrav vid testamentes 
upprättande så påtagliga att en ändring svårligen skulle komma ifråga.98 Den 
rättsliga osäkerheten och den mångfald av tvister som skulle bli en följd av 
avskaffandet, ansågs värre än att ett testamente i vissa fall kunde bli ogiltigt på 
grund av att formföreskrifterna inte iakttagits.99 

                                                           
91 SOU 1929:22 s. 138f 
92 SOU 1929:22 s. 157 
93 NJA 1937 s. 221 
94 SOU 1929:22 s. 157 
95 SOU 1929:22 s. 146 
96 SOU 1929:22 s. 146 
97 Prop. 1930:10 s. 52 
98 Prop. 1930:10 s. 52 
99 SOU 1929:22 s. 147 



 30

Bakom kravet på underskrift ligger för det första viljeförklaringsfunktionen. 
Testamente skall vara uttryck för testators vilja angående fördelningen av den 
egendom han efterlämnar. Viljeförklaringsfunktionen kan, som vi sett i 
ovanstående avsnitt, uppfyllas av en elektronisk signatur, eftersom den kan 
identifiera undertecknaren.  
 
Ett annat syfte med kravet på underskrift vid testamente är att uppnå den 
äkthetsfunktion som en underskrift har. En elektronisk signatur kan visa om 
textinnehållet har ändrats på något sätt sedan den undertecknades. Detta följer 
av den krypteringsteknik som används. Äkthetsfunktion kan således uppfylls 
av en elektronisk signatur.  
 
Vid testamente har underskriften även en varningsfunktion, så att testator inser 
rättshandlingens långtgående verkningar. Den elektroniska signaturen kan 
uppfylla varningsfunktionen då det visserligen inte är sitt namn man skriver 
men det ändå är en procedur som måste genomföras för att en elektronisk 
handling skall kunna signeras. Ifall proceduren är omfattande och 
undertecknaren måste handla aktivt för att signera den elektroniska handlingen 
borde detta få honom att inse att han utför en rättshandling och de 
konsekvenser den för med sig. 
 
Slutligen har ett testamente en bevisfunktion. Eftersom testamentet skall träda 
ikraft efter testators död är det viktigt att kunna utröna hans yttersta vilja. 
Bevisfunktionen är sekundär och beror av om ovanstående funktioner kan 
uppfyllas. Eftersom så är fallet kan även bevisfunktionen uppfyllas av en 
elektronisk signatur när det gäller testamente. 
 
En elektronisk signatur kan således uppfylla syftena bakom kraven på 
underskrift vid upprättande av testamente. Men för att testamente skall bli 
giltigt krävs, förutom att det upprättas skriftligen och undertecknas, även att 
två vittnen bestyrker handlingen. Själva bevittningen existerar för att intyga att 
en namnteckning är äkta. CA kan intyga att en viss elektronisk signatur hör 
ihop med en viss person, men om det verkligen är den personen som har 
åstadkommit den elektroniska signaturen kan inte CA intyga. För att den 
elektroniska signaturens äkthet skall kunna intygas krävs att någon är med vid 
signeringen och ser att det verkligen är innehavaren till den hemliga nyckeln 
som undertecknar den elektroniska handlingen. Detta skulle kunna intygas om 
de två vittnena använde sina egna hemliga nycklar och skapade elektroniska 
signaturer som lades till det elektroniska dokumentet. Om detta är möjligt är en 
teknisk fråga. Problemet med elektroniska signaturer är att de är kopplade till 
en text och inte kan användas fristående. Att kanske inte heller vittnenas 
elektroniska signaturer är äkta borde inte ha någon betydelse, eftersom det vid 
vanliga pappersbaserade dokument inte går att vara säker på att vittnenas 
underskrifter är äkta. 
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6.3.4 Jordabalk (1970:994) 
4 kap. Köp, byte och gåva 
 
”1 § Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som 
underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift 
om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. 
Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling, är det 
tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam 
köpeskilling. 

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat 
överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, 
är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller istället 
den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock 
jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna 
vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i 
övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bindande. 

Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Dock är 
förvärv, som har gjorts enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för 
ombildning till bostadsrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att 
förvärva arrendestället, giltiga även om föreskrifterna i första stycket inte har 
iakttagits.” 
 
I den ursprungliga jordabalken från 1734 fanns inget uttryckligt krav på 
underskrift. Istället uppställdes ett krav på skriftlighet och två vittnen som 
kunde intyga rättshandlingens riktighet.100 Men det ansågs underförstått ha 
funnits ett krav på underskrift. Detta följer av att praxis intog den ståndpunkten 
att giltigt köp kom till stånd även om köparen inte undertecknat någon av 
handlingarna.101 Av detta kan den slutsatsen dras att säljarens underskrift 
krävdes och om den inte fanns på köpekontraktet blev inte köpet giltigt. 
Antagandet av nu gällande jordabalk innebar att vittneskravet slopades, 
skriftlighetskravets omfattning reglerades och att det skulle krävas underskrift 
av såväl säljare som köpare.102 
 
Då det enligt gammal rätt räckte med att endast säljaren skrev under 
köpehandlingarna, förfelades formkravets viktigaste syfte; bevisfunktionen. 
Köpehandlingarna kunde inte visa att köparen velat bli bunden vid köpet och 
de i avtalet intagna villkoren.103 På grund av detta infördes regeln att båda 
parterna måste underteckna köpehandlingarna vid köp av fast egendom. För 
att underlätta förfarandet behöver köpehandlingarna dock inte skrivas under 
samtidigt av säljaren och köparen.104 

                                                           
100 1734 års jordabalk 1 kap 2 § 
101 Prop. 1970:20 Del B s. 124 
102 Prop. 1970:20 Del A s. 208 
103 Prop. 1970:20 Del B s. 125 
104 Prop. 1970:20 Del B s. 127 
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I propositionen till nu gällande jordabalken sades att bakgrunden till 
formkraven var att den fasta egendomen ansågs utgöra ett särskilt viktigt 
förmögenhetsobjekt.105 Regeringen uttalade att detta synsätt inte längre hade 
samma tyngd, då det fanns lös egendom som kunde vara minst lika ekonomiskt 
värdefull och som omsattes utan att något formkrav behövde iakttas. Men trots 
detta ansågs det i propositionen inte finnas något tvivel om att det krävdes 
formkrav för att köpeavtal rörande fast egendom skulle bli giltiga.106  
 
Formkraven har till syfte att uppnå trygghet i fastighetsomsättningen då 
innehavet av fast egendom som ovan sagts tillmäts stor betydelse. Lagstiftaren 
vill därför skydda säljaren.107 Formkraven skall utgöra en varning för säljaren, 
genom att han inser situationens allvar och endast efter moget övervägande tar 
beslut om försäljning. Köp av fast egendom sker ofta efter långvariga 
förhandlingar och det kan vara betydelsefullt att köpevillkoren får en klar och 
slutgiltig utformning, varför skriftlighet är att föredra. Köpehandlingarna har 
vidare en bevisfunktion om parternas vilja, avtalets tillkomst och innehåll. 
Även lagfartsinstitutet förutsätter att köpeavtalet tillkommer i viss form. Den 
skriftliga formen är dock inte ett villkor för köpets giltighet, men en 
förutsättning för erhållande av lagfart. 108 
 
Bakom kravet på underskrift finns således en varningsfunktion, en 
avslutsfunktion, och en bevisfunktion. Den elektroniska signaturen kan 
uppfylla varningsfunktionen om det krävs att undertecknaren måste handla 
aktivt vid signering av en elektronisk handling. Är proceduren omfattande 
borde detta få undertecknaren att inse, att han utför en rättshandling och de 
konsekvenser den för med sig.  
 
Proceduren vid signeringen av elektroniska dokument har även betydelse för 
om avslutsfunktionen skall kunna uppfyllas av den elektroniska signaturen. Är 
proceduren tillräckligt omfattande och klar, borde undertecknaren av den 
elektroniska handlingen kunna inse betydelsen av undertecknandet; att 
förhandlingarna därmed är avslutade och att avtalets utformning inte kan 
ändras.  
 
Bevisfunktionen är sekundär och uppstår som en följd av att underskriften har 
en identifierings- och äkthetsfunktion. Underskriften är en presumtion för att 
handlingen är äkta och härrör från den som står som undertecknare. Även den 
elektroniska signaturen kan tillhandahålla dessa funktioner, varför en följd av 
detta är att en elektronisk signatur har en bevisfunktion.  
 
Ett köp av fast egendom torde således kunna ingås på elektronisk väg om man 
ser till syftena bakom kravet på underskrift. Men för lagfart krävs, förutom att 

                                                           
105 Prop. 1970:20 Del B s. 123 
106 Prop. 1970:20 Del B s. 124 
107 Prop. 2000/2001:61 s. 6 
108 Prop. 1970:20 Del B s. 122ff 
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formkraven har efterlevts, att säljarens underskrift har styrkts av två vittnen. 
Detta är inget som krävs för rättshandlingens giltighet, men utan bevittning kan 
endast vilande lagfart erhållas. Den som förvärvat en fastighet är skyldig att 
söka lagfart, det vill säga inskrivning av förvärvet hos inskrivnings-
myndigheten. Verksamheten vid inskrivningsmyndigheten är en viktig del av 
systemet för omsättning, inteckning och belåning av fastigheter.109 
 
När ansökan om lagfart inkommer, kontrollerar inskrivningsmyndigheten att 
köpehandlingen uppfyller de formella krav lagen ställer på den. Någon 
granskning av namnteckningarnas äkthet görs inte.110 Detta sker endast om det 
finns någon misstanke om förfalskning. Bevittningen existerar för att intyga en 
namntecknings äkthet, så att IM inte skall behöva utreda den frågan. Vad gäller 
frågan om en elektronisk signatur kan bevittnas, hänvisar jag till föregående 
avsnitt där vittneskravet i ärvdabalken behandlas. 
 
Ansökan om lagfart skall göras skriftligen. Enligt regeringen gör den 
fortgående tekniska utvecklingen det emellertid naturligt att inte stänga dörren 
för andra ingivandeformer.111 Enligt jordabalkens 19 kap 10 § har regeringen ett 
bemyndigande att utfärda föreskrifter om att ansökningar får ske i annan form. 
Handlingar som åberopas till stöd för en lagfartsansökan skall lämnas in till 
inskrivningsmyndigheten. Då jag tolkar regeringens uttalande så att 
elektroniska lagfartsansökningar skulle kunna få lämnas in, vore det inte 
ändamålsenligt om köpehandlingen, som åberopas till stöd för ansökan, måste 
lämnas in i pappersform. Detta skulle kunna tyda på att elektroniskt ingångna 
avtal om köp av fast egendom kan komma att godkännas av IM. 
 

6.3.5 Firmalag (1974:156) 
 
”26 § Firmateckning sker genom tydlig angivelse av den fullständiga firman 
och underskrift med namn av firmatecknare. Vid teckning av bifirma anges 
även firman för hela verksamheten. 

Under likvidation eller konkurs skall firma tecknas med tillägg som anger 
det ändrade förhållandet. 

Om firmateckning gäller i övrigt vad i andra författningar är särskilt 
föreskrivet för olika slag av firma.” 
 
En juridisk person är ett rättssubjekt med en egen förmögenhet. Den har dock 
ingen egen rättskapacitet varför den måste företrädas vid rättshandlingar. Detta 
sker exempelvis av en firmatecknare som genom en firmateckning binder 
associationen. 
 

                                                           
109 Prop. 2000/2001:61 s. 8 
110 Prop. 2000/2001:61 s. 8 
111 Prop. 1999/2000:39 s. 151 
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Bestämmelsen om firmateckning fanns tidigare intagen i aktiebolagslagen. Så 
småningom fördes den över till firmalagen. I propositionen till firmalagen sägs 
att det är av värde att firmateckning sker så att det klart framgår att det är en 
firmateckning.112 För detta krävs enhetliga principer så att tvekan inte behöver 
uppstå om huruvida firman har tecknats eller inte.  
 
Firmateckningen sker genom tydlig angivelse av den fullständiga firman. 
Eftersom delar av en firma kan finnas i andra firmor är det viktigt att ingen 
förväxling kan ske. Firman behöver inte skrivas utan kan stämplas.113 Vidare 
skall den eller de som tecknar firman skriva under med sina namn. 
Firmateckningen blir inte komplett om den inte är försedd med minst en 
egenhändig namnteckning.114  
 
Följden av att bolagets firma inte tecknats och att det inte på annat sätt framgår 
att bolaget skall bli bundet, är att de som skrivit under handlingen kan bli 
ansvariga för vad som avtalats såsom för egen skuld.115 Men vad händer om 
firman tecknas men firmatecknaren inte skriver under med sitt namn? 
 
Bestämmelsen om firmateckning har karaktären av ordningsföreskrift och är 
alltså inget villkor för att firmateckning skall vara bindande. För att en 
firmateckning skall vara bindande för den juridiska personen krävs endast att 
firman har tecknats av någon som är behörig att teckna associationens firma. 
Han kan antingen vara behörig genom sin ställning som innehavare av firman 
eller på grund av särskilt i vederbörlig ordning givet bemyndigande.116  
 
Kravet på underskrift är således inget absolut krav. Firmateckning kan ske på 
elektronisk väg, utan att det förtar avtalet dess rättsliga verkan. Men detta 
gäller enbart vid avtal som inte enligt lag kräver skriftlig form. Skulle ett avtal 
om köp av fast egendom träffas måste naturligtvis föreskrifterna i den lagen 
uppfyllas för att avtalet skall bli giltigt.  
 

6.3.6 Aktiebolagslag (1975:1385) 
2 kap. Aktiebolags bildande 
 
”3 § Stiftarna skall upprätta och underskriva en dagtecknad stiftelseurkund 
som skall innehålla förslag till bolagsordning och uppgift om 

1. det belopp som skall betalas för varje aktie, 
2. tiden för aktiernas betalning, 
3. sättet och tiden för kallelse till konstituerande stämma, om enligt 
7 § kallelse skall ske. […]” 

 
                                                           
112 Prop. 1974:4 s. 231 
113 Prop. 1944:5 s. 303 
114 Prop. 1974:4 s. 231 
115 Prop. 1910:54 s. 26 
116 Prop. 1974:4 s. 231f 
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Aktiebolagsformen är bland annat avsedd att användas för stora företag med 
många delägare och anställda. Anledningen till att förfarandet vid 
bolagsbildning har reglerats så ingående i föregångarna till 1975 års 
aktiebolagslag är för att skydda icke sakkunnig kapitalinvesterande 
allmänhet.117 Det bästa sättet att förhindra bedrägliga bolagsbildningar är att 
reglera förfarandet.  
 
Stiftare av aktiebolag skall upprätta en stiftelseurkund och senast sex månader 
efter upprättandet lämna den till Patent- och registreringsverket för 
registrering, annars förfaller bolagsbildningen.118 Ett aktiebolag har således inte 
bildats i och med upprättandet av en stiftelseurkund. Innan stiftelseurkunden 
kan registreras skall aktieteckning ske. Aktieteckning sker på själva 
stiftelseurkunden eller på en teckningslista innehållande stiftelseurkunden. Har 
inte aktieteckning skett som lagen föreskriver, leder det till att bolagsbildningen 
förklaras ogiltig. 
 
Något annat syfte med formkraven än att skydda kapitalinvesterande 
allmänhet står inte att finna i förarbetena. Detta är väldigt vagt så inga 
slutsatser kan dras om huruvida ett elektroniskt dokument kan uppfylla det 
syftet. Men en aktieteckning skulle vara svår att utföra på ett elektroniskt 
dokument, särskilt som det krävs namnunderskrifter av aktietecknarna. En 
elektronisk signatur låses till textinnehållet i den elektroniska handlingen, den 
har inte samma självständiga karaktär som en traditionell namnteckning har. 
Detta torde hindra upprättandet av en stiftelseurkund i form av ett elektroniskt 
dokument.  
  

6.3.7 Äktenskapsbalk (1987:230) 
7 kap. Makars egendom 
 
”3 § Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att 
egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda 
egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen 
skall vara giftorättsgods. 

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av 
makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är 
underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del 
omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock 
förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas. 

Äktenskapsförord skall registreras hos domstolen. Ett äktenskapsförord 
som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om 
det ges in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I 
annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till 
domstolen.”  

                                                           
117 Prop. 1975:103 s. 91f 
118 ABL 2 kap 9 § 
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Ett äktenskapsförord fördelar egendom mellan två makar. Formkraven som 
uppställs för äktenskapsförordets ingående har sin grund i önskemål om 
klarhet beträffande rättshandlingens innebörd. Parterna skall förstå dess 
vittgående betydelse och inte förhasta sig. Formkravet skall förhindra 
påtryckningar från den andre maken.119  
 
Det synes vara en varningsfunktion och en bevisfunktion som ligger bakom 
kravet på underskrift. Som tidigare sagts kan en elektronisk signatur uppfylla 
den varnande funktion en namnunderskrift har, ifall proceduren vid 
signeringen är tillräckligt avancerad. Bevisfunktionen följer av en identifiering- 
och äkthetsfunktion. Då en elektronisk signatur kan låsa innehållet i en 
elektronisk handling och knyta det till en viss person, uppfylls bevisfunktionen. 
Därmed borde ett äktenskapsförord kunna upprättas i form av ett elektroniskt 
dokument.  
 
Men ett äktenskapsförord blir inte giltigt förrän det registrerats hos rätten. 
Registreringen är ett skydd för makarnas borgenärer. Äktenskapsförordet skall 
bifogas ansökan. Teoretiskt sett uppfyller en elektronisk signatur kravet på 
underskrift vad gäller äktenskapsförord och borde kunna användas, men 
praktiskt sett kan rättens registreringsförfarande förhindra en sådan 
användning. 
 

6.3.8 Konkurslag (1987:672) 
2 kap. Konkursansökan och konkursbeslut m.m. 
 
”1 § Ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör 
svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Ansöknings-
handlingen skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens 
ombud. 

Sökanden skall ange och styrka de omständigheter som gör rätten 
behörig, om de inte är kända. 

En ansökan skall avvisas, om det inte av den framgår vilken tingsrätt som 
är behörig och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.” 
 
Före antagandet av nu gällande konkurslag fanns det ett skriftlighetskrav men 
inget krav på underskrift. Det fanns i alla fall inte uttryckt i lagtexten, men i 
förarbetena framfördes att man tolkningsvis kunde komma fram till att ett krav 
på underskrift gällde.120 Ett uttryckligt krav var en fördel, varför det skrevs in i 
lagen.  
 
Så långt tillbaka jag har haft möjlighet att gå, berör inte förarbetena frågan om 
varför det finns ett formkrav överhuvudtaget. Detta tyder på att det ansågs 

                                                           
119 SOU 1918 31/8 s. 321 
120 Prop. 1986/87:90 s. 188, SOU 1983:24 s. 259 
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självklart att en konkursansökan skulle undertecknas. Troligtvis beror det på att 
en konkursansökan skall lämnas in till tingsrätt och andra inlagor som lämnas 
till domstol undertecknas. Förmodligen är då bakgrunden till kravet på 
underskrift för konkursansökan detsamma som för stämningsansökan, varför 
även en konkursansökan skulle kunna lämnas in i form av ett elektroniskt 
dokument. Denna jämförelse kan dock synas långtgående då det rör sig om två 
skilda lagar.  
 

6.3.9 Konsumentkreditlag (1992:830) 
”9 § Ett avtal om kredit skall ingås skriftligen och undertecknas av 
konsumenten. Denne skall få en kopia av avtalet. 

Ett kreditavtal som inte har ingåtts skriftligen är ändå giltigt utom i fråga 
om villkor som är till nackdel för konsumenten. Vid bedömning av om ett 
villkor är till nackdel för konsumenten skall en jämförelse göras med vad som 
gäller om villkoret inte tillämpas. 

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte för engångskrediter när 
kredittiden är högst 45 dagar och hela kreditbeloppet skall betalas på en gång. 
Det gäller inte heller för krediter som avser ett belopp som uppgår till högst      
1 500 kronor.” 
  
Innan den nuvarande konsumentkreditlagen infördes, fanns det inget krav på 
att kreditavtal mellan konsument och näringsidkare skulle ingås skriftligen. 
När EG antog ett konsumentkreditdirektiv121 uppställdes ett krav på skriftlig 
form. Direktivet implementerades genom stiftandet av en ny lag om 
konsumentkrediter i Sverige.  
 
Formkraven vid konsumentkreditavtal finns framförallt till för att skydda 
konsumenten. En fördel med att skriftligen ingå och underteckna kreditavtal är 
att bevisproblemen motverkas och att risken för att en konsument utsätts för 
avtalsvillkor som står i strid med lagens tvingande bestämmelser minskar.122 De 
åtaganden som en konsument gör måste tas in i avtalet för att de skall bli 
giltiga. Den skriftliga formen och kravet på underskrift har en varningsfunktion 
vilket ger konsumenten anledning att överväga sitt åtagande. 
 
Kreditavtalet behöver inte undertecknas av båda parterna. Att konsumenten 
skall underteckna kreditavtalet anser regeringen vara uppenbart och en 
naturlig konsekvens av att avtalet upprättas i skriftlig form.123 Kreditgivarens 
underskrift har ingen betydelse ur konsumentskyddssynpunkt. Det ansågs i 
lagförslaget innebära alltför tyngande regler och stora kostnader om ett sådant 
krav infördes.124  
 
                                                           
121 Rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlems-
staternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter  
122 Prop. 1991/92:83 s. 84 
123 Prop. 1991/92:83 s. 85 
124 Prop. 1991/92:83 s. 86 
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Ifall formkraven inte följs borde inte ogiltighet inträda då det ofta skulle 
innebära stora svårigheter att låta prestationerna återgå. Dessutom har 
kredittagaren oftast ordnat sin ekonomi på grundval av krediten och en rätt att 
i förtid säga upp kreditavtalet. Den mest adekvata rättsföljden ur 
konsumentskyddssynpunkt är att avtalsvillkor som är till nackdel för 
konsumenten skall anses ogiltiga. Detta lägger ansvaret för att skriftligheten 
iakttas på kreditgivaren. Vill han att konsumentens åtaganden skall bli gällande 
måste de skrivas ner.125 Då ett konsumentkreditavtal gäller, även om 
formkraven inte iakttagits, kan de istället ses som ordningsföreskrifter; de är ju 
inte obligatoriska. Detta innebär att konsumentkreditavtal kan ingås på 
elektronisk väg. Frågan är om kreditavtalen kan anses uppfylla kravet på 
skriftlighet och underskrift, vilket leder till att avtalsvillkor som är till nackdel 
för konsumenten, men är tillåtna enligt konsumentkreditlagen, kan bli gällande. 
 
I utredningen om genomförandet av EG:s e-handelsdirektiv uttalades att kravet 
på skriftlighet i många sammanhang ansetts kunna innefatta elektroniska 
rutiner. I alla fall har användandet av elektroniska medel inte uteslutits. Kravet 
på skriftlighet i konsumentkreditlagen tillkom bland annat för att säkra 
bevisningen om konsumentens åtaganden. Detta synes inte utesluta att 
kreditavtalet kan ingås på elektronisk väg, förutsatt att förfarandet tillåter att 
bevisningen kan säkras. Annorlunda förhåller det sig med lagens krav på 
underskrift. Kombinationen av ett skriftlighetskrav och ett underskriftskrav kan 
enligt utredningen inte tolkas på annat sätt än att det måste vara en underskrift 
på papper.126 Den anser att en lagändring av 9 § konsumentkreditlagen måste 
göras så att elektroniska signaturer kan godtas.  
 
Utredningen anser dock att syftena med kravet på underskrift sammanfaller 
med skriftlighetskravets syften.127 Syftena bakom båda kraven är att åstad-
komma bevissäkring och en varningsfunktion, båda stärker konsumentskyddet. 
Om tekniken är tillräckligt säker kan enligt utredningen bevisningen säkras och 
kravet på skriftlighet uppfyllas. Då utredningen anser att syftena bakom de två 
kraven är desamma är det märkligt att kravet på skriftlighet kan uppfyllas men 
inte kravet på underskrift. Detta torde bero på att kravet på skriftlighet har 
tolkats innefatta även elektroniska rutiner, men att den tolkningen inte kan 
göras vad gäller kravet på underskrift. Detta beror på att utredningen använder 
sig av traditionell juridisk metod och därför låter lagtextens ordalydelse 
begränsa tolkningsutrymmet. 
 
Ser man till syftena bakom kravet på underskrift, borde ett kreditavtal ingånget 
på elektronisk väg anses uppfylla formkraven i konsumentkreditlagen. Den 
elektroniska signaturen kan uppfylla varningsfunktionen om processen vid 
signeringen är tillräckligt avancerad. Måste undertecknaren handla aktivt för 
att signering skall kunna ske, borde han inse betydelsen och konsekvenserna av 

                                                           
125 Prop. 1991/92:83 s. 86f 
126 Ds 2001:13 s. 106ff 
127 Ds 2001:13 s. 107 
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den rättshandling han är på väg att företa, på samma sätt som vid en vanlig 
namnunderskrift. Bevissäkringen kan även den ske med hjälp av en elektronisk 
signatur som låser texten i ett elektroniskt dokument och identifierar 
undertecknaren. Några tvister om avtalets innehåll behöver då inte uppstå. 
 

6.3.10 Sammanfattning 
Av de lagrum som har studerats här ovan, finns det ett, 26 § firmalagen, som 
egentligen inte innehåller ett krav på underskrift. Paragrafen uppställer en 
ordningsföreskrift om hur firmateckning bör ske, men den rättshandling som 
företas i och med firmateckningen är giltig, oberoende av om dessa 
ordningsföreskrifter har följts eller inte. Vad gäller underskriften på en 
stiftelseurkund behandlas inte syftena bakom kravet på underskrift i 
förarbetena, annat än att kreditinvesterande allmänhet skall skyddas. En 
stiftelseurkund torde inte kunna upprättas i form av ett elektroniskt dokument, 
på grund av förfarandet vid aktieteckning. Förarbetena till konkurslagen säger 
inget om syftena bakom kravet på underskrift, varför det inte går att utröna om 
en konkursansökan kan skickas in i form av ett elektroniskt dokument eller 
inte. En jämförelse med rättegångsbalken skulle eventuellt kunna göras då en 
konkursansökan skall lämnas till domstol.  
 
I övriga fall uppfyller den elektroniska signaturen kravet på underskrift, om en 
teleologisk tolkning görs. Kanske bör inte äktenskapsbalken inräknas i dessa 
fall. Registreringen av äktenskapsförord kan i praktiken hindra användningen 
av elektroniska dokument, eftersom ett äktenskapsförord blir giltigt först sedan 
det registrerats.  
 
Intressant är att i flertalet av balkarna kan kravet på underskrift uppfyllas av en 
elektronisk signatur, om man ser till syftena bakom kravet. Balkarna infördes 
genom 1734 års lag och kravet på underskrift, i de balkar som tagits upp i 
denna uppsats, härstammar från den tiden. Att rättshandlingar förr i tiden 
skulle ha en viss form, torde ha berott på att de skulle kunna komma att 
användas som bevis. Eftersom det i svensk rätt fanns legala bevisregler, regler 
för hur bevis skulle värderas, kunde en viss form betyda att full bevisning hade 
uppnåtts. Idag har vi fri bevisvärdering, men formkraven finns kvar. Detta 
beror på den bevisfunktion som formkrav trots allt har, men frågan är om 
ogiltighet borde vara en följd av att dessa krav inte iakttas. Skulle en 
rättshandling bestå ifall ett formkrav inte efterföljts utesluts inte användningen 
av elektroniska signaturer, utan deras bevisvärde bedöms i domstol.   
 
Vid testamente har formkravet stor betydelse, eftersom testamentet skall träda i 
kraft efter testators död. Det har i förarbetena uttalats att det är bättre att ett 
fåtal testamenten förklaras ogiltiga än att många tvister uppstår, som måste 
lösas i domstol.128 Då syftena bakom kravet på underskrift vad gäller 
testamente är många och ett testamente är av yttersta vikt, borde endast 
                                                           
128 SOU 1929:22 s. 139 
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kvalificerade elektroniska signaturer kunna godtas. Elektroniska signaturer 
med lägre säkerhetsnivå skulle minska värdet av testamentet, vilket inte är 
acceptabelt när det gäller en så viktig rättshandling som testamente.  
 
Även vid köp av fast egendom torde endast en kvalificerad elektronisk signatur 
kunna användas, eftersom fastigheter är viktiga förmögenhetsobjekt och 
omsättningen måste tryggas. En stämningsansökan och en rättegångsfullmakt 
torde kunna skickas in i form av elektroniska dokument, eftersom den 
elektroniska signaturen kan uppfylla den identifieringsfunktion som 
namnteckningen har. Att den elektroniska signaturen kan låsa innehållet i 
texten och därmed skapa ett elektroniskt dokument av originalkaraktär har 
också det betydelse för den elektroniska signaturens användning. Troligtvis 
måste den elektroniska signaturen, som skulle komma att användas vid 
stämningsansökningar och rättegångsfullmakter, vara kvalificerad, om inte en 
annan elektronisk signatur kan säkerställa en korrekt identifiering och skapa ett 
elektroniskt original.  
 
Äktenskapsförord och konsumentkreditavtal skulle förmodligen kunna ingås 
med elektroniska signaturer av en lägre säkerhetsnivå än den kvalificerade. 
Namnteckningens främsta funktion i dessa fall är att varna undertecknaren, så 
länge andra elektroniska signaturer, än de kvalificerade, kan uppfylla den 
funktionen borde de kunna godtas. 
 
Avtal skrivs under i många fall, även om det inte finns ett lagstadgat krav på 
underskrift. I dessa fall kan vilken elektronisk signatur som helst användas, 
dock beroende av vad parterna har kommit överens om. På grund av skillnader 
i säkerhet, har de olika elektroniska signaturerna, olika högt bevisvärde. Har en 
elektronisk signatur inte lika högt bevisvärde som en traditionell 
namnunderskrift, är det inte säkert att parterna vill använda sig av en 
elektronisk signatur, beroende av i vilken situation den elektroniska signaturen 
skall användas. Frågan om elektroniska signaturers bevisvärde kommer att 
behandlas i avsnitt 6.4.3. 
 

6.4 Bevisvärde 

6.4.1 Allmänt 
Många gånger undertecknas handlingar även om det inte finns något lagkrav 
på en egenhändig namnunderskrift. Detta beror på att en underskrift har stor 
betydelse i bevishänseende, vilket kan härledas ur namnteckningens generella 
funktioner som behandlades i avsnitt 3.4.  
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Svensk rättsskipning bygger på principen om fri bevisprövning.129 Detta 
innebär att det inte finns någon begränsning för vilka bevis som får åberopas 
inför en domstol. Bevisföringen är fri. I principen om fri bevisprövning ingår 
även den fria bevisvärderingen. Det finns inte några lagregler som säger hur 
bevis skall värderas, domstolen skall bedöma och värdera bevisningen från fall 
till fall.  Det ovan sagda innebär att elektroniska signaturer får åberopas som 
bevis; frågan är vilket värde domstolen åsätter den. 
 
Det finns ett beslutstvång inom rättstillämpningen. En domstol får inte låta bli 
att döma i ett fall även om den är osäker på vad som verkligen har hänt. 
Antingen låter domstolen minsta möjliga bevisövervikt ge utslag eller så 
använder den sig av en bevisbörderegel.130 En bevisbörderegel lägger ansvaret 
för bevisningen på en utav parterna. Kan han inte åstadkomma tillräcklig 
bevisning skall rätten bifalla motpartens yrkande. Bevisbördan brukar placeras 
på den part som påstår att en omständighet föreligger,131 eller den som typiskt 
sett har bäst möjligheter att säkra bevis.132 Dessa två sammanfaller ofta, då det 
inte är lätt att bevisa att en sak inte har hänt. Hänsyn tas även till vad som är 
mest ändamålsenligt, om man ser till samhälleliga intressen.133 Ibland står det i 
lagrummet var bevisbördan skall placeras, annars använder sig domstolen av 
ovanstående principer. 
 
Förutom regler om bevisbördans placering måste det finnas regler om 
beviskrav, det vill säga vilken bevisstyrka som krävs för att rätten skall anse ett 
rättsfaktum tillräckligt bevisat. Huvudregeln är att ett rättsfaktum skall vara 
styrkt för att en omständighet skall anses bevisad. Beviskravet måste skiljas från 
vilket värde bevisningen har.  
 

6.4.2 Egenhändig underskrift 
Traditionellt har handskrivna papper haft ett särskilt högt bevisvärde.134 
Muntliga och skriftliga åtaganden är teoretiskt sett ofta lika förpliktande, men i 
praktiken finns väsentliga skillnader beroende på de bevisproblem som 
föreligger när skriftlig dokumentation saknas.  
 
Skriftliga handlingars bevisvärde är i första hand beroende av handlingens 
äkthet. Handlingar som är undertecknade presumeras vara äkta. Denna 
presumtion har karaktären av legal bevisvärderegel. Den utesluter inte 
motbevisning, men då sådan saknas måste rätten lägga presumtionen till grund 

                                                           
129 Rättegångsbalken 35 kap 1 §. Enligt motiven till denna paragraf har den fria bevispröv-
ningen fastslagits genom detta stadgande, något som dock inte klart framgår av paragrafens 
ordalydelse. 
130 Lindell s. 474 
131 Ekelöf & Boman s. 102 
132 Ekelöf & Boman s. 88 
133 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 87 
134 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 85 
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för sin bevisvärdering.135 Motiveringen för en presumtion är att rättssäkerheten 
främjas genom upprättandet av skriftliga handlingar. Detta syfte skulle förfelas 
ifall domstolarna krävde kompletterande utredning om handlingarnas 
bevisvärde. Även handlingar som inte är handskrivna utan endast 
undertecknade, anses ha ett relativt högt värde som bevis. En handling utan 
underskrift eller med maskinskrivna underskrifter har dock inte samma 
bevisvärde, utan ger snarare intryck av en planerad men ännu inte färdig 
överenskommelse.136  
 
Vad gäller bevisbördan för en namntecknings äkthet har den frågan behandlats 
i ett flertal fall i rättspraxis. I NJA 1976 s. 667 åberopades en skriftlig handling 
till stöd för krav på betalning på grund av försträckning. Svaranden invände att 
handlingens underskrift inte var äkta. HD uttalade att det var borgenären som 
hade bevisbördan för att handlingen var försedd med en äkta underskrift. 
Detsamma sägs i två nyare rättsfall från hovrätterna.137 Där framgår också att 
ett påstående, om att en namnteckning är äkta, skall vara styrkt för att full 
bevisning skall ha uppnåtts.  
 
Vad krävs för att en underskrifts äkthet skall anses styrkt? I ovanstående fall 
från Högsta domstolen var bevismedlen ett partsförhör under sannings-
försäkran, ett vittnesmål från den påkallande partens fru, som närvarade vid 
undertecknandet samt ett kvitto med svarandens namnteckning. Svaranden 
åberopade inte någon motbevisning förutom ett partsförhör under 
sanningsförsäkran. HD ansåg att det till och med var övervägande sannolikt att 
det var svaranden som skrivit under handlingen.  
 
I ett rättsfall från hovrätt ansågs ett utlåtande från Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium vara tillräckligt för att styrka påståendet om att namnteckningen 
var äkta.138  
 
I ett tredje fall påstod svaranden att hon inte hade undertecknat den 
borgenförbindelse det var fråga om.139 Påkallande part åberopade som 
bevisning att svaranden faktiskt hade gjort ett flertal delbetalningar med 
anledning av borgensförbindelsen. Svaranden lämnade emellertid en 
redogörelse för omständigheterna kring dessa betalningar som gjorde att 
tilltron till hennes uppgifter om att namnteckningen var förfalskad inte 
minskade. Hovrätten ansåg inte att underskriftens äkthet hade styrkts.  
 

6.4.3 Elektroniska signaturer 
Alla elektroniska signaturer, ”enkla”, avancerade och kvalificerade, får 
åberopas som bevis, vilket följer av principen om fri bevisprövning. Vilket 
                                                           
135 Ekelöf & Boman s. 214 
136 Jansson s. 74 
137 RH 1996:73, RH 1992:72 
138 RH 1992:72 
139 RH 1996:73 
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bevisvärde de åsätts, beror framför allt på hur stor risken är för förfalskning 
samt hur den hemliga nyckeln förvarats.140  
 
Vid frågan om förfalskning bör man se till hur lätt det är att manipulera en 
elektronisk signatur. Hur säker en elektronisk signatur är beror på nyckelns 
längd, hur mycket den används och algoritmens uppbyggnad. Det finns 
elektroniska signaturer som inte går att manipulera, som teoretiskt sett är helt 
säkra. Men användningen av dem är alltför otymplig vid vanlig handel. Även 
en elektronisk signatur gjord av en kort och mycket använd nyckel samt en illa 
uppbyggd algoritm kräver expertkunskaper för att kunna manipuleras. På 
grund av detta borde det normalt sett inte vara tillräckligt att föra fram 
bevisning om att det varit teoretiskt möjligt att manipulera den elektroniska 
signaturen.141 Det torde även krävas att det görs sannolikt att den elektroniska 
signaturen har blivit manipulerad genom att manipulatören hade tillgång till 
expertis i kombination med att han hade ett motiv.  
 
Säkerheten i systemet med elektroniska signaturer beror vidare på hanteringen 
av nycklarna. Nycklar skall skapas på ett säkert sätt, de skall fungera och 
nycklar som inte längre är giltiga skall spärras eller förstöras.142 Vidare skall 
den hemliga nyckeln förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 
och använda den.   
 
Vilket bevisvärde en elektronisk signatur åsätts beror givetvis på vilken 
säkerhetsnivå den uppnår. Den kvalificerade elektroniska signaturen har högst 
säkerhetsnivå och därmed även högst bevisvärde. Vad gäller övriga 
elektroniska signaturer måste domstolen bedöma från fall till fall hur säker den 
teknik som använts är. En kvalificerad elektronisk signatur torde ha samma 
bevisvärde som en traditionell namnteckning på så sätt att också den 
presumeras vara äkta. Detta torde följa av att den, enligt lagen om kvalificerade 
elektroniska signaturer, i vissa fall ses som jämställd med en egenhändig 
underskrift.  
 
Att innehavaren till en hemlig nyckel förnekar att han skapat en kvalificerad 
elektronisk signatur, som är kopplad till hans hemliga nyckel, skulle kunna 
jämföras med det fall då en underskrift förnekas. En huvudregel enligt svensk 
rätt är att förfalskade namnteckningar inte är bindande, eftersom ingen kan bli 
bunden av rättshandlingar som han eller hon inte har företagit eller uttryckt sin 
vilja för. Skulle någon obehörigen använda en hemlig nyckel, borde inte 
innehavaren till den bli bunden av de rättshandlingar som utförs av den 
obehörige. En innehavare till en hemlig nyckel kan dock i högre grad förebygga 
att en kvalificerad elektronisk signatur förfalskas, än vad fallet är vid 
namnunderskrifter.143 Detta beror på att den hemliga nyckeln kan förvaras på 

                                                           
140 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 86 
141 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 95f 
142 Ds 1998:14 s. 24 
143 Hultmark, Digitala signaturer s. 881 
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så sätt att obehöriga inte kommer åt den; en namnteckning kan vem som helst 
härma. Här kan man se en tydlig likhet med vad som gäller för obehörig 
användning av kontokort.144  
 
Enligt praxis åligger det en kortinnehavare att åtminstone göra antagligt att en 
inköpsnota förfalskats.145 Om detta krav uppfylls krävs det att kontokorts-
företaget visar att inköpsnotan är äkta. Beviskravet är i detta fall högre jämfört 
med vad som gäller för namnunderskrifter, där den som förnekar en 
underskrift inte måste föra någon bevisning utan det är den som gör gällande 
att en viss person undertecknat en handling som har hela bevisbördan.146  
 
Det högre beviskravet torde gälla även för kvalificerade elektroniska signaturer, 
då det i praktiken endast är via nyckelinnehavaren själv, den obehörige kan 
åtkomma den hemliga nyckeln.147 Således åligger det nyckelinnehavaren att 
visa att han har förvarat nyckeln på betryggande sätt och inte heller lämnat 
ifrån sig den frivilligt. Så snart innehavaren av den hemliga nyckeln inser att ett 
obehörigt användande kan komma att ske, skall han begära att CA spärrar 
nyckeln. Det är först när nyckelinnehavaren visat att han inte varit oaktsam, 
som bevisbördan övergår på motparten, som då har att bevisa den elektroniska 
signaturens äkthet.  
 
Beviskravets höjd torde sålunda skilja sig beroende på om en kvalificerad 
elektronisk signatur eller en namnunderskrift har använts. Vad detta kan få för 
betydelse för användningen av elektroniska signaturer återstår att se. 
 
 

                                                           
144 Prop. 1999/2000:117 s. 49 
145 NJA 1992 s. 263 
146 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 97 
147 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt s. 97 
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7 SAMMANFATTNING 
 
Informationsteknologin underlättar vår vardag. Varor kan köpas och räkningar 
betalas via Internet. I den digitala världen har en motsvarighet till den 
traditionella namnteckningen konstruerats, den elektroniska signaturen. Då det 
finns många lagrum som innehåller ett krav på egenhändig underskrift uppstår 
frågan om också elektroniska signaturer kan uppfylla dessa krav. En 
elektronisk signatur kan inte vara egenhändig, men på grund av sin 
konstruktion är den unik. Detta gör att den elektroniska signaturen kan ha en 
identifieringsfunktion precis som en vanlig namnteckning, dessutom låser den 
elektroniska signaturen innehållet i texten på ett sätt som gör att förfalskningar 
kan upptäckas och att dokumentet får originalkaraktär.  
 
I Sverige har nyligen en lag om kvalificerade elektroniska signaturer antagits, 
vilken bygger på ett EG-direktiv. Lagen säger att en kvalificerad elektronisk 
signatur skall anses uppfylla kravet på egenhändig underskrift, om lagregeln 
som uppställer kravet godtar att det uppfylls med elektroniska medel. Ifall 
lagregeln inte uttryckligen godtar elektroniska signaturer måste en tolkning 
ske. I propositionen till lagen om kvalificerade elektroniska signaturer uttalar 
sig emellertid inte regeringen om hur den anser att tolkningen skall gå till.  
 
Principen om funktionell ekvivalens148 innebär att när ett IT-system fyller 
samma funktioner som pappersmediet, bör det inte diskrimineras utan ges 
samma rättsverkningar som pappersdokumentet. I den här uppsatsen har först 
syftena bakom ett antal lagrum studerats, för att sedan diskutera om en 
elektronisk signatur kan uppfylla dessa syften och därmed kravet på 
egenhändig underskrift. I de flesta fall kunde den elektroniska signaturen 
uppfylla syftena med underskriftskravet, så utifrån en teleologisk 
tolkningsmetod ser jag inget hinder mot användningen av elektroniska 
signaturer. I förarbetena till tullagen och skattebetalningslagen kan ett sådant 
synsätt skönjas, men då lagändringar har skett så att elektroniska signaturer 
numera uttryckligen godtas, har denna åsikt inte utvecklats.  
 
Förarbetena till andra lagar har däremot ett flertal gånger använt sig av en 
annan tolkningsmetod. Kravet på skriftlighet har tolkats innefatta även 
elektroniska rutiner. Detta följer av att begreppet skriftlig framförallt anses 
användas för att utesluta muntliga rutiner. Men ett krav på egenhändig 
underskrift kan, enligt dessa förarbeten, inte generellt uppfyllas av en 
elektronisk signatur. Detta uttalande torde följa av den i Sverige använda 
traditionella juridiska metoden. Utgångspunkten för denna metod är 
bokstavstolkning. Vad gäller skriftlighetskravet har det tolkats extensivt och 
därmed har elektroniska rutiner kunnat godtas. Men kravet på underskrift ger 
inget utrymme för extensiv tolkning, varför bokstavstolkningen endast kan leda 
till att en elektronisk signatur inte kan uppfylla kravet på egenhändig 
underskrift, eftersom en elektronisk signatur inte kan vara egenhändig. 
                                                           
148 Se avsnitt 3.3 
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En elektronisk signaturs rättsverkan beror således på, eftersom lagstiftning inte 
finns, vilken tolkningsmetod som används vid tolkningen av kravet på 
underskrift.  
 
I Sverige råder fri bevisprövning. Detta innebär att det inte finns någon 
begränsning för vilka bevis som får åberopas inför en domstol. Även 
elektroniska dokument har således ett bevisvärde. Bevisvärdet av en 
elektronisk signatur beror på hur stor risken för förfalskning är och om den 
hemliga nyckeln har förvarats på ett betryggande sätt. Givetvis har även vilken 
sorts elektronisk signatur som används betydelse för bevisvärdet.  
 
Den kvalificerade elektroniska signaturen är den säkraste och torde kunna ha 
minst samma bevisvärde som den traditionella namnteckningen. En elektronisk 
signatur skall liksom en egenhändig underskrift, presumeras vara äkta. En 
möjlig skillnad är beviskravets höjd vid ett påstående om förfalskning. Påstås 
en namnteckning vara förfalskad, är det motparten som har bevisbördan för att 
den verkligen är äkta. Skulle det påstås att den elektroniska signaturen inte är 
äkta, måste troligtvis innehavaren till den hemliga nyckeln, som användes vid 
signeringen av den elektroniska handlingen, först visa att han förvarat den 
hemliga nyckeln på lämpligt sätt innan bevisbördan går över på motparten.  
 
Om och i vilka fall den elektroniska signaturen anses uppfylla lagstadgat krav 
på underskrift kommer att lösas antingen i praxis eller genom lagstiftning. 
Vilket bevisvärde en domstol åsätter en elektronisk signatur återstår att se. 
 
 
 
 
 



 47

8 LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Offentligt tryck 
 
Prop. 2000/2001:61  Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart 
Prop. 1999/2000:117  Lag om kvalificerade elektroniska signaturer 
Prop. 1999/2000:39  Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. 
Prop. 1999/2000:26  Effektivisering av förfarandet i allmän domstol 
Prop. 1996/97:100  Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. 
Prop. 1993/94:190  Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta 

domstolen, m.m. 
Prop. 1991/92:83  Regeringens proposition om ny konsumentkreditlag 
Prop. 1990/91:126  Regeringens proposition om följdlagstiftning med anledning av 

den nya summariska processen, m.m. 
Prop. 1989/90:40  Regeringens proposition om tullregisterlag, m.m. 
Prop. 1986/87:166  Regeringens proposition om ny tullagstiftning, m.m. 
Prop. 1986/87:90  Regeringens proposition om ny konkurslag 
Prop. 1975:103   Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m. 
Prop. 1974:4   Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny firmalag, m.m. 
Prop. 1970:20   Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till       
Del A och B   jordabalk 
Prop. 1944:5   Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 

aktiebolag, m.m.  
Prop. 1930:10   Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 

testamente, m.m. 
Prop. 1910:54   Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till 

lag om aktiebolag och till lag om vissa ändringar i lagen om 
handelsbolag och enkla bolag den 28 juni 1895 

 
SOU 1996:40   Elektronisk dokumenthantering 
SOU 1983:24   Ny konkurslag. Slutbetänkande av konkurslagskommittén. 
SOU 1929:22   Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken III. Förslag 

till lag om testamente, m.m. 
SOU 1918 31/8   Förslag till revision av Giftermålsbalken, m.m. IV 
 
Ds 2001:13   E-handelsdirektivet – Genomförande av direktivet 2000/31/EG 

om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster 
Ds 1999:73   Elektroniska signaturer 
Ds 1998:14   Digitala signaturer – en teknisk och juridisk översikt 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 
om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer 
 
Rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter 
 



 48

Rättsfall 
 
NJA 1992 s. 263 
NJA 1991 s. 407 
NJA 1983 s. 856 
NJA 1976 s. 667 
NJA 1937 s. 221 
RH 1996:73 
RH 1992:72  
 
Doktrin 
 
Ekelöf, Per Olof & Boman, Robert Rättegång - Fjärde häftet  6:e uppl.  
Norstedt, Stockholm 1992 
 
Halvarsson, Andreas & Morin, Tommy Elektroniska signaturer – E-affärer utan 
elände med identifiering, signering och kryptering  
Studentlitteratur, Lund 2000 
 
Hiselius, Patrik Elektroniska avtalsslut med signatur (EDI och smartkort)  
IRI-rapport 1989:2 Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet 1990  
 
Hultmark, Christina Digitala signaturer  
Juridisk Tidskrift 1996-97 NR 4 
 
Hultmark, Christina Elektronisk handel och avtalsrätt  
Norstedts juridik, Stockholm 1998 
 
Janson, Ingemar Den elektroniska marknadsplatsen – Avtals-, köp- och bevisrättsliga 
aspekter  
IRI-rapport 1997:1 Institutet för rättsinformatik, Stockholms Universitet 1997 
 
Lagerlöf & Leman Elektronisk dokumenthantering – en rättslig problemorientering  
Riksarkivet Rapport 2000:1 Fritze, Stockholm 2000 
 
Lindberg, Agne Elektroniska originaldokument och elektronisk signatur  
IRI-rapport 1987:7 Institutet för rättsinformatik, Stockholms Universitet 1987 
     
Lindberg, Agne & Westman, Daniel Praktisk IT-rätt  
Norstedts juridik, Stockholm 1999 
 
Lindell, Bengt Civilprocessen   
Iustus, Uppsala 1998 
 
Werling, Pernilla Namnteckningens juridiska funktioner   
Magisteruppsats 98:14:E:10, Linköpings universitet 1998 


