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2 Sammanfattning 

Utredningen har genomförts av kommunalförbundet Sydarkivera för att 

underlätta den digitala övergången för förbundsmedlemmarna. Utredningen ger 

underlag för att besvara frågor om vilka handlingar som behöver vara på 

papper. 

Utvecklingen går mot att det mesta ska kunna hanteras digitalt. Under senare år 

har flera lagar ändrats till att det enbart står skriftligt istället för egenhändigt 

undertecknat. Detta för att underlätta övergång till elektroniska underskrifter. 

Myndigheterna bestämmer i dessa fall själva om man vill använda sig av 

elektronisk underskrift eller om man vill vidhålla undertecknande på papper.  

Det är inte valet av teknik som är avgörande utan om förutsättningar finns när 

det gäller organisation, system och rutiner för att säkerställa att handlingar är 

äkta och oförändrade. Det innebär att varje myndighet behöver hantera 

övergången efter sina förutsättningar.  

Det är ett fåtal handlingstyper som alltjämt behöver finnas på papper. Det 

handlar till exempel om folkinitiativ enligt kommunallagen, köp av fast 

egendom, ansökan om lagfart enligt jordabalken och stämningsansökan enligt 

rättegångsbalken. 

Det är inte relevant att ge generella råd i frågan om elektroniska underskrifter i 

och med att vad som är lämpligt är beroende på vilka förutsättningar och behov 

en verksamhet har. 

I och med att det händer mycket inom området med elektroniska underskrifter 

har kapitel 6 ”Signaturer i olika former” kortats ner och delats upp. Vi har 

kompletterat med mer information om detta i Sydarkiveras handbok på webben. 
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3 Inledning 

 Syfte och mål 

Denna utredning genomförs som ett stöd för förbundsmedlemmarna i 

kommunalförbundet Sydarkivera för att få fram ett underlag till vilka 

handlingar som av juridiska skäl måste bevaras på papper. 

 Bakgrund 

Sydarkivera har i sin verksamhetsplan för 2019 i uppdrag att genomföra en 

juridisk utredning kring vilka handlingar som måste bevaras på papper (dnr. 

SARK/2019:162). Bakgrunden är att det kommit in många frågor i Sydarkiveras 

rådgivning och i samband med nätverksträffar och utbildningar. 

4 Omvärlden 

Regeringens vision är ett hållbart digitaliserat Sverige. Visionen handlar om ett 

Sverige där alla i hela landet är en del av och har förtroende för det 

digitaliserade samhället. Digitalisering av offentlig förvaltning styrs av det av 

riksdagen beslutade målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning 

som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och 

tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt 

EU-arbete.1 

2003 kom en utredning kring formkrav i gällande lagar och förordningar. 

Utredningen tittade på vilka bestämmelser som innehåller formkrav som inte 

hindrar elektroniska rutiner, bestämmelser som hindrar elektroniska rutiner 

och de bestämmelser de ansåg att man var tvungen att analyser mera innan 

man kunde ta slutlig ställning till elektroniska rutiner fungerade. Många 

utredningar och beslut använder denna utredning som grund för när elektronisk 

hantering av handlingar går bra.2 Det är mycket som har förändrats tekniskt 

och praktiskt sedan 2003 och det är mycket mer som går att göra helt digitalt 

idag. 

Vid internationella jämförelser ligger Sverige bra till i internetanvändning, e-

förvaltningstjänster och hur ofta medborgarna använder dessa tjänster. Vid 

 

1 För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi. Regeringskansliet 2017. 
2 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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internationella jämförelser finns det dock en tendens att andra länders e-

förvaltning utvecklas snabbare än den svenska. Sedan mitten av 1990-talet har 

regeringen tillsatt utredningar, råd, kommissioner, delegationer, nämnder, 

forum, samverkansprojekt och samverkansorganisationer för att styra den 

svenska e-förvaltningen. Trots det har problem och oklarheter inte hanterats 

fullt ut. Eftersom digitalisering möjliggör effektivisering av den offentliga 

förvaltningen är det viktigt att främja e-förvaltningens utveckling.3 

För att de positiva effekterna av e-förvaltning ska kunna realiseras krävs ett 

institutionellt ramverk som möjliggör digitalisering. Regeringen ansvarar för 

att utforma de institutionella förutsättningarna, bland annat 

organisationsstruktur, regelverk och styrning. Utan tillräckliga förutsättningar 

är det svårt för statliga myndigheter, regioner och kommuner att driva den 

digitala utvecklingen framåt.4 

Inom EU finns satsningen The Digital Single Market. Satsningen syftar till att 

underlätta för olika aktörer att dela både kod och specifikationer. Det sker inom 

tio olika områden, grupperade i Building Blocks, dvs. byggnadsblock. Etablerade 

byggnadsblock är eDelivery, eID och eSignature. 2019 kom Once only principle 

(eller Single Digital Gateway) som betyder att du som medborgare bara ska 

behöva lämna dina uppgifter en gång i hela Europa. Allt detta förändrar 

arkivbildningen och verksamhetssystemen på ett genomgripande sätt. 

Byggnadsblocken ger tillsammans förutsättningar för en genomgripande 

digitalisering av samhällets funktioner och säkerställer samtidigt att EU:s 

direktiv kan realiseras. 

Det är Myndigheten för digitalisering (DIGG) som ansvarar för införandet i 

Sverige. DIGG, har sedan september 2018 uppdraget att samordna och stödja 

den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga 

förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.5  

Ett antal utredningar och studier sedan tidigt 2000-tal har pekat på problemen i 

mötet mellan digital teknik och gällande lagstiftning och det finns utmaningar 

som kvarstår. Det tar tid att utreda juridiska frågor och för att komma runt 

problemen har e-tjänster byggts upp utifrån juridiska vägledningar och utan 

praxis.6  

 

3Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14 
4 Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14 
5 https://www.digg.se/ 
6 Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning? RIR 2016:14 

https://www.digg.se/
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5 Juridiken 

 Att tillämpa gällande rätt 

De regler som hör till det juridiska normsystemet – rättsreglerna - är knutna till 

vissa händelser eller fakta. En rättsregel blir tillämplig bara när angivna 

händelser och fakta föreligger. Den tekniska och juridiska samordningen 

behöver därför konkretiseras så att den som utvecklar en IT-baserad tjänst från 

början kan beakta hur rättsreglerna förhåller sig till den elektroniska miljön.  

När jurister ska beskriva en sådan kombination av rättsregler, händelser och 

fakta använder de ofta uttrycket rättsfigur. En etablerad rättsfigur dvs. en 

sådan som är allmänt godtagen7 är en del av gällande rätt medan en ny och 

oprövad rättsfigur kan vara svår att tolka och tillämpa.8  

När nya IT-baserade tjänster ska utvecklas måste de rättsfigurer som de 

tekniska och administrativa lösningarna bygger på, bedömas på förhand. Risken 

är annars stor att det som utvecklas inte blir rättsenligt och därför inte kan tas i 

bruk utan måste göras om.  

 Allmänna handlingar 

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till en myndighet eller 

upprättas hos en myndighet. Inkomna pappershandlingar bevaras på papper, 

inkomna elektroniska handlingar i det format de kom in. Av hanteringsskäl 

måste man ändå ibland vidta någon form av åtgärd för att garantera både 

bevarande och en fungerade hantering inom ramen för myndighetens rutiner 

och system för informationsförvaltning. Till exempel kopieras tidningsurklipp 

på åldringsbeständigt papper och textdokument i olika format konverteras ofta 

till Pdf. 

När man ska hantera en inkommen handling är det viktigt att klargöra att 

handlingen i dess ursprungliga skick är en allmän handling. Den ska kunna 

tillhandahållas för allmänheten på begäran genast eller så snart det är möjligt 

till den del den inte omfattas av sekretess.  

De handlingar som kommer in till en kommunal myndighet är av många olika 

slag och har dessutom framställts på många olika sätt. De utgörs av 

 

7Exempelvis betecknas i juridiska sammanhang betalning som en rättsfigur. 
8 Se t.ex. prop. 2005/06:77 s. 152 om den nya rättsfiguren varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare. 
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pappershandlingar i A4-format, men även av kartor och ritningar och t.o.m. 

föremål i olika format och på olika underlag. Handlingar kommer även in via e-

post och genom e-tjänster. Oavsett format och framställningsmetod är det den 

inkomna handlingen i ursprungligt skick som myndigheten ålagts att bevara, 

vårda och tillhandahålla. Om man skannar in handlingar i verksamhetssystem 

så är den inskannade elektroniska kopian den handling som myndigheten 

kommer att hantera i den dagliga elektroniska dokumenthanteringen. För att få 

göra sig av med originalhandlingen och endast bevara det digitala exemplaret 

av handlingen krävs ett beslut om gallring. På samma sätt blir det om en 

inkommen handling i Word eller Excel format konverteras till Pdf. 

Handlingar som expedieras blir upprättade och därmed allmänna handlingar. 

Handlingar som inte expedierats men tillhör ett ärende blir upprättade och 

därmed allmänna i och med att ärendet slutbehandlats. Handlingar som inte 

tillhör ärende blir upprättade och allmänna när de justerats eller på annat sätt 

färdigställts. En handling som uppnått status som upprättad ska kunna låsas så 

att den bevaras i ursprungligt skick. Elektroniskt upprättade handlingar ska 

kunna versionshanteras på ett sådant sätt att man alltid vet vilken status 

handlingen har i sitt sammanhang – utkast eller upprättad allmän handling. 

Handlingen ska heller inte kunna manipuleras och åtgärder ska loggas.  

Pappershandlingar bevaras på papper och elektroniskt upprättade handlingar i 

elektroniskt. Överföring till annat medium (och förstöring av den ursprungliga 

handlingen) som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver beslut om gallring. 

Sydarkivera arbetar med att ta fram mallar för underlag till beslut om 

gallring/bevarande. Förbundsmedlemmarna har möjlighet att direkt följa 

arbetet i relevanta nätverksgrupper på Yammer. 

 Allmänt om ärendehandläggning hos offentliga 

myndigheter 

I nya förvaltningslagen finns inte något som förhindrar att ansökningar, 

anmälningar eller dylikt kommer in elektroniskt och därefter handläggs och 

beslutas om digitalt. Tvärtom är lagen från 2018 skriven så neutralt så möjligt. 

Det enda som nämns om ärendehandläggningen är att den ska vara skriftlig 

men ingenting om vilken form som ska vara tillämpas dvs. om den ska vara på 

papper eller digital. Om myndigheters beslut står att de kan fattas av en 

befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat. Man 

säger däremot inte att beslutet måste vara underskrivet för att vara giltigt utan 
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istället räknar man upp ett antal punkter som skall finnas med i ett beslut för 

att det ska vara giltigt.  

Beslutet som ska vara skriftigt ska innehålla; 

• dagen för beslutet, 

• vad beslutet innehåller, 

• vem eller vilka som har fattat beslutet, 

• vem eller vilka som har varit föredragande, och 

• vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan 

att delta i avgörandet. 

För kommuner och regionen är det däremot viktigt att känna till att 

kommunallagen för närvarande inte medger automatiskt beslutsfattande. Även 

den nya kommunallagen från 2018 utgår från att beslut fattas av fullmäktige, 

styrelse, nämnd eller efter delegering. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

har tagit fram en genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller 

automatiserat beslutsfattande enligt gällande förvaltningslag och kommunallag. 

SKR:s slutsats är att ”en nämnd inte kan delegera beslutanderätten till ett helt 

automatiserat förfarande, där maskinen eller beslutsroboten fattar beslutet. Det 

kan däremot finnas ett automatiserat beslutsstöd innan själva beslutet. Det kan 

exempelvis göras genom att en och samma handläggare, som fått delegation att 

fatta beslut i en viss ärendetyp, samtidigt godkänner alla beslut som föreslagits 

av beslutsroboten under en och samma dag. Det innebär rent formellt att 

delegaten står bakom alla besluten”. 

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på något sätt ska även 

innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En 

sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har 

tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 

ställningstagande. 

I kommuner och regioner finns få exempel på att en handling eller uppgift ska 

lämnas in skriftligt och egenhändigt undertecknad. I de flesta fall bestämmer 

myndigheten själv formen för en uppgifts inlämnande. I till exempel 9 kap. 1 § 

lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:191) sägs att en upphandlande 

enhet får bestämma att anbudsansökningar och anbud ska lämnas med 

elektroniska medel eller på annat sätt. I de fall man tidigare normalt krävt 

egenhändigt undertecknade ansökningar, till exempel om förskoleplats, kan 

man nu använda e-tjänster med e-legitimation. I utredningen Urkunden I Tiden 

(SOU 2007:92) beskrivs skillnaden mellan traditionella underskrifter och 
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elektroniska signaturer. En traditionell underskrift bygger på en medfödd 

förmåga och är direkt kopplad till den handling den hör. Dess äkthet undersöks 

inte förrän någon ifrågasätter den. Underskriften går att förfalska, men normalt 

sätter vi vår tillit till den och underskriften kan också styrkas genom till 

exempel vidimering. Den elektroniska underskriften bygger på kryptografi med 

nycklar som behöver skyddas. En elektroniskt underskriven handlings äkthet 

kontrolleras i samband med att den kommer in eller upprättas.9 Det är 

framförallt rutiner kring hanteringen av elektroniska underskrifter som 

verksamheterna behöver fokusera på. Det är inte bara hur signaturerna ser ut 

rent tekniskt som har betydelse utan hur de används i verksamheterna. Därför 

är det av största vikt att man dokumenterar de rutiner som finns. 

Det finns inga uttryckliga formkrav i svensk lagstiftning när det gäller tekniken 

för elektroniska underskrifter. Det fungerar på annat sätt i andra länder, och 

det finns därför anledning att vara uppmärksam när det är dokument som kan 

behöva presenteras i utländska domstolar. 

  

 

9  E-förvaltning och informationshantering Att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar. Sveriges 
kommuner och landsting 2011. 
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6 Formkrav avseende handlingar 

Kapitel 4 bygger på Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 

2003:29. Regeringskansliet 2003. 

I olika offentliga sammanhang används en lång rad olika termer för att 

beteckna olika typer av meddelanden. Exempel på sådana termer är anmaning, 

anmälan, ansökan, begäran, inlaga, meddelande, underrättelse, uppgift, utdrag, 

utlåtande, yttrande samt i förekommande fall verbformer av dessa termer. I 

vissa fall betecknar dessa termer situationer eller handlingar med anknytning 

till någon form av rättsverkan.10 

Generellt går det inte att säga att någon av dessa termer i sig kan uppfattas som 

hinder för elektroniska rutiner.  Det krävs att det i det enskilda fallet finns 

särskilda formkrav eller att det på annat sätt framgår att elektroniska rutiner 

inte ska vara tillåtna. Användning av dessa termer innebär alltså att man i de 

flesta fall kan använda elektroniska rutiner. Om så inte är fallet så ska det 

uttryckligen anges i bestämmelserna att elektroniska rutiner inte är tillåtna.11  

I utredningen har kommunikationstermerna inte bedömts vara hinder för 

elektronisk kommunikation. Den centrala innebörden i en regel som säger att 

ett meddelande ska kommuniceras måste rimligen vara just det att meddelandet 

ska överbringas, inte en anvisning om det sätt på vilket meddelandet ska 

överbringas. Det framstår därför enligt deras mening som självklart att det är 

möjligt att i rättslig mening sända eller ta emot ett elektroniskt meddelande lika 

väl som ett traditionellt meddelande.  

Två kommunikationstermer som det kan finnas anledning att nämna särskilt är 

enligt utredningen inkommen och tillhanda. Dessa termer är vanligt 

förekommande och är ofta knutna till någon form av rättsverkan, till exempel 

fristavbrott. Det är därför av rättssäkerhetsskäl viktigt att de har en tydlig 

tillämpning på såväl traditionell som elektronisk kommunikation. I de fall en 

regel om inkommande p.g.a. särskilda omständigheter i det enskilda fallet 

framstår som ett självständigt hinder för elektronisk kommunikation bör man 

naturligtvis överväga om den bör anpassas. Det kan också finnas fall där det är 

särskilt påkallat att införa regler som klargör ansvarsfördelning, till exempel 

när en myndighet tar emot en upptagning för en annan myndighets räkning. 

Kommunikationstermerna kan enligt Regeringskansliets utredning inte anses 

vara något hinder mot användning av elektronisk kommunikation. Om det finns 

 

10 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
11 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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bestämmelser som anvisar en viss kommunikationsväg bör man om det är 

lämpligt tillåta elektronisk kommunikation.12 

 Underskrift 

I utredningen från 2003 pratar man om det vanligt förekommande formkravet 

underskrift.  Utöver de uttryckliga kraven på underskrift förekommer ett antal 

bestämmelser som i praktiken innebär krav på underskrift utan att detta 

uttryckligen framgår av författningstexten. Krav på underskrift kan betecknas 

med ett antal olika termer och uttryck, till exempel underskriven, undertecknad 

och namnteckning. Ibland kompletteras de olika termerna med termen 

egenhändig. Det finns ett antal regler som innehåller implicita krav på 

underskrift. I vissa fall är det till och med fråga om bestämmelser som inte är 

egentliga formkrav, till exempel ansökan, men där man funnit att bestämmelsen 

trots allt innebär ett krav på underskrift. Det finns också underskriftskrav som 

inte ligger implicit i själva bestämmelsen, utan som endast finns i praktiken när 

bestämmelsen tillämpas. Exempelvis görs många anmälningar och ansökningar 

på en blankett som har ett fält för underskrift.13 

Många av dessa implicita formkrav finns i regler som har samband med 

viljeuttryck. Det gäller till exempel termer som framställan, förbindelse, 

utfästelse, återkallelse. Det finns vidare exempel på implicita formkrav i regler 

som reglerar situationer där en viss uppgifts riktighet intygas. Exempel på 

sådana uttryck är bestyrkt, försäkran, intyg, justering, sammansättningar med 

termen bevis och liknande termer.14  

På civilrättens område gäller på liknande sätt att många rutiner, framför allt 

avtal, i praktiken innefattar att en handling undertecknas. Utredningen har 

visat att det finns ett antal bestämmelser om avtal som inte innehåller 

uttryckliga formkrav, men som har ansetts medföra implicita underskriftskrav. 

Det gäller avtal som ska företes för myndigheter, där man gjort bedömningen 

att myndigheten skulle kräva ett undertecknat avtal. Det finns alltså inget 

hinder mot att ingå avtal utan underskrift. Däremot kan det finnas andra skäl 

att underskrifter används, nämligen att det kan finnas intresse av att arkivera 

en handling för att använda som bevis vid en eventuell tvist.15  

2013 valde den första kommunen att använda sig av elektronisk signering i 

samband med justering av protokoll. Justeringen överklagades till 

 

12 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
13 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
14 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
15 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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förvaltningsrätten som menade att det inte finns några hinder enligt 

kommunallagen mot att använda elektronisk signering vid justering av 

protokoll. Kammarrätten valde att fastställa domen 2014.16 Därefter har flera 

kommuner valt att justera protokoll genom elektronisk justering. 

 Påskrift 

Utöver kraven på underskrift finns ytterligare regler som innebär att någon 

form av skrift eller märke anbringas på en yta, till exempel ett papper. Ett 

närmast arketypiskt sådant formkrav är stämpel, som dock är relativt ovanligt. 

Vanligare är att något ska antecknas på en handling. Sådana formkrav har 

tolkats som en form av indirekt krav på en fysisk handling. Förekomsten av en 

fysisk handling har uppfattats som en förutsättning för att bestämmelsen om 

påskrift eller stämpel ska kunna uppfyllas. I en del fall är det så den med 

påskriften försedda handlingen senare ska användas som presentationshandling 

(se 6.5 Presentationshandling). Det kan också vara så att något dokumenteras 

på handlingen utan att denna i och för sig används i något annat sammanhang.  

I praktiken ligger det nära till hands att tänka sig att det som i praktiken blir 

styrande för om ett sådant krav medger elektroniska rutiner, är om den 

handling på vilken stämpel eller påskriften ska anbringas kan vara elektronisk 

eller inte. En annan förutsättning är att det finns funktioner i de system som 

används för att hantera till exempel rättelser, som traditionellt hanterats 

genom att skriva rättelse på handlingen. Stämplar kan i många fall ersättas av 

andra funktionen i systemen, på samma sätt som elektroniska underskrifter. De 

funktioner som finns för rättelser brukar vara man kan ladda upp en ny version 

och att det är spårbarhet så man kan se båda dokumenten. Rutin bör väl vara då 

att markera tillägg digitalt eller om man gör rättelsen på papper och skannar. 

 Skriftlighet 

Det vanligaste formkravet är krav på skriftlighet vilket också enligt utredningen 

omfattar termen skrivelse eftersom den får sitt innehåll från skriftlighet. 

Innebörden av skriftlighetskrav, såväl generellt som i enskilda fall, har 

diskuterats. Uttalanden går i delvis olika riktningar.  I vissa fall finns krav på 

skriftlighet där det av förarbetsuttalanden eller av formuleringar i 

författningstexten uttryckligen framgår att de tillåter elektroniska rutiner. 

Exempelvis talas i 4 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister om 

”en skriftlig begäran som överförts elektroniskt”. För de flesta förekomster av 

 

16 Dom 2014-09-24, Mål nr 3459-14. Kammarrätten i Göteborg 2014. 
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skriftlighetskrav framgår det dock inte uttryckligen om elektroniska rutiner 

medges. Den stora majoriteten av skriftlighetskrav pekar på att de inte kan 

anses hindra elektroniska rutiner. För att besvara frågan om skriftlighetskrav 

innebär att elektroniska rutiner är tillåtna bör man dock enligt utredningens 

mening gå utöver de ursprungliga avsikterna avseende de enskilda 

bestämmelsernas betydelse och istället se på de syften som ligger bakom regeln. 

Snarare än att föreskriva papperskommunikation för dess egen skull torde 

syftet vara att utesluta flyktiga former för kommunikation och dokumentation 

och åstadkomma en beständig, entydig och lätt kommunicerad hantering.17  

Många former av elektroniska rutiner har betydande likheter med traditionell 

pappersbunden kommunikation, till exempel elektronisk post och elektroniska 

blanketter. I dessa fall är det för de flesta helt självklart att kommunikationen i 

en vardagsspråklig mening är skriftlig. Eftersom de syften som ligger bakom 

skriftlighetskravet kan uppfyllas med elektroniska rutiner anser utredningen 

sammantaget att det finns goda grunder för att hävda att ett krav på skriftlighet 

bör kunna uppfyllas till exempel genom att en anmälan görs på en av 

myndigheten tillhandahållen elektronisk blankett. Skriftlighet kan inte generellt 

antas hindra elektroniska rutiner. I vissa fall kan dock förhållandena vara 

sådana att det krävs förtydliganden för att klargöra att elektroniska rutiner är 

möjliga. 18 

När man i lagstiftningen använder ordet skriftlig menar man motsatsen till 

muntlig, dvs. man utesluter inte användningen av elektroniska rutiner. I vårt 

land tillämpas emellertid fri bevisprövning, vilket innebär att det inte finns 

någon begränsning när det gäller vilka kunskapskällor man får använda som 

bevis i en rättegång. En domstol ska dessutom bedöma och värdera bevisningen 

oberoende av lagregler. Det går alltså att fritt åberopa källor.  

 Handling 

Inom förvaltningsrätten spelar TF:s handlingsbegrepp en central roll. Sedan 

1970-talet omfattar TF:s handlingsbegrepp även så kallade upptagningar. En 

handling kan enligt TF 2:3 vara en framställning i skrift eller bild eller en 

upptagning. Med framställning i skrift eller bild menas handlingar i traditionell 

bemärkelse, dvs. framställningar som kan uppfattas visuellt utan tekniska 

hjälpmedel. Det är alltså frågan om alla former av skriftliga uppteckningar, till 

exempel tabeller, blanketter och protokoll, men även kartor, ritningar och olika 

slags bilder som fotografier eller röntgenbilder. Framställningen behöver inte 

 

17 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
18 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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ha papper som underlag utan kan vara gjord på trä, tyg eller liknande. En 

upptagning är en handling som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 

uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Informationen i en sådan 

framställning kan alltså inte uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. Exempel på 

upptagningar som kan läsas avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel är information i olika it-system (som kallades 

automatiserad databehandling när lagstiftningen kom) olika inspelningar på 

kassetter och mikrofilm. Utredningen menar att handlingsbegreppet har samma 

innebörd i hela förvaltningsrätten, när inte annat framgår i det enskilda fallet. 

En handling ska därför anses vara teknikneutral.19 

Medan termen handling är en generell beteckning för en informationssamling, 

finns det ett antal termer som betecknar mer specifika typer av 

informationsbärare eller informationsrepresentationer. Det kan vara fråga om 

handlingar som har en viss typ av innehåll, till exempel karta, fotografi eller 

tabell. Även om dessa termer i många fall förmodligen ursprungligen avsett 

fysiska handlingar, finns det idag motsvarande representationer i digital form. 

Avgörande här är snarast i vilken form handlingen finns tillgänglig och vilka 

rutiner som faktiskt förekommer i det berörda fallet. 20 

 Presentationshandlingar 

I vissa fall finns bestämmelser som innehåller termer som uppenbarligen avser 

en fysisk handling. I många av dessa fall är det antingen en handling som någon 

ska ha i sin besittning eller en handling som ska företes 

(presentationshandling). Det kan vara fråga om en handling som medföljer 

något, t.ex. en vara under transport (ledsagardokument).  

En typ av presentationshandlingar är legitimationshandlingar. Dessa kan vara 

sådana handlingar som ska styrka en persons identitet, men det kan också vara 

handlingar som ska styrka exempelvis att en person har rätt att i någon 

kapacitet företräda en viss organisation eller liknande. Det finns ett samband 

mellan presentationshandlingar och krav på underskrift, även om det ingalunda 

är självklart att en presentationshandling ska vara undertecknad av någon eller 

att en handling som ska undertecknas också ska användas som 

presentationshandling.  

 

19 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
20 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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Att krav på presentationshandlingar normalt inte kan fullgöras med 

elektroniska rutiner är tämligen uppenbart. Om de kan och bör anpassas för att 

medge elektroniska rutiner måste därför avgöras i varje enskilt fall.21 

 Beslut 

Ett särskilt fall av viljeyttring är myndigheternas ”viljeyttringar”, det vill säga 

beslut. I utredningen har framkommit ett antal underförstådda formkrav som 

avser olika typer av myndighetsbeslut. Termen beslut betecknar själva den 

intellektuella handlingen att fatta ett beslut. Detta är alltså det egentliga 

beslutet. Termen används emellertid också som beteckning på det dokument, 

vari ett beslut dokumenteras och kommuniceras. Såväl i författningstext som i 

vardagsspråk används ordet beslut i båda betydelserna. Normalt framgår av 

sammanhanget vad som avses. Vissa typer av beslut har olika beteckningar 

beroende på beslutets innehåll och syfte. De kan till exempel kallas anmodan, 

erinran, föreläggande och yttrande. Samma generella slutsatser som gäller 

termen beslut bör vara generellt giltiga även för dessa och liknande termer.22  

När det gäller själva beslutet kan detta omfattas av formkrav. Exempel på 

sådana formkrav som kan förekomma är till exempel regler om omröstning 

eller regler om att ett beslut ska fattas vid ett sammanträde som äger rum på en 

viss plats och följaktligen utesluter elektroniska rutiner i samband med själva 

beslutsfattandet. Dokumentationen av beslutet rör två situationer som 

aktualiserar delvis olika överväganden. Den första avser den interna 

dokumentationen på myndigheten, den andra rör underrättelsen om beslutets 

innehåll till den det berör. Beslutets innehåll ska dokumenteras bland annat för 

att det i efterhand ska gå att kontrollera beslutets innehåll till exempel om 

innehållet har betydelse för något annat beslut som ska fattas av samma eller 

en annan myndighet. Dokumentationen av beslut är också en förutsättning för 

att det på ett meningsfullt sätt ska bli möjligt att få insyn i och kontrollera 

myndighetens verksamhet. En särskild aspekt på denna kontrollfunktion är att 

beslut ska dokumenteras för att myndighetens verksamhet ska kunna revideras. 

Dokumentation av ett besluts innehåll och vem som fattat det möjliggör också 

ansvarsutkrävande till exempel för tjänstefel. Dessa och andra aspekter på 

dokumentationen aktualiseras framför allt när det gäller den interna 

dokumentationen av beslut på myndigheten. Här gör sig alltså höga krav på 

autenticitet och beständighet gällande. Detta kan i praktiken komma till uttryck 

 

21 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
22 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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i att beslut dokumenteras på papper och undertecknas. 23 Det är även vanligt att 

det i moderna dokument- och ärendehanteringssystem finns funktioner för 

loggning och godkännande genom olika arbetsflöden som i många fall kan 

ersätta en utskriver pappershandling som undertecknas manuellt. 

I förvaltningslagen finns endast krav på att beslut ska dokumenteras. Däremot 

finns inga formkrav. I förvaltningslagen har man sagt att ett skriftligt beslut ska 

finnas en handling som innehåller dagen för beslutet, vad beslutet innehåller, 

vem eller vilka som har fattat beslutet, vem eller vilka som varit föredragande 

och vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att 

delta i avgörandet. Har man tillräckligt god säkerhet och spårbarhet så finns det 

inga författningshinder för att dokumentera beslut elektroniskt.24  

När det gäller underrättelse om innehållet i ett beslut sker detta traditionellt 

genom att en pappershandling som återger beslutets innehåll sänds till den det 

rör. Denna handling kallas, som nämnts, även den för beslut (föreläggande och 

så vidare). Det beslut som skickas till den enskilde har inte samma krav på 

autenticitet och beständighet som det beslut som dokumenteras hos 

myndigheten. Medborgaren måste kunna förlita sig på att dokumentet på ett 

korrekt sätt återger beslutet i så måtto att det inte är felskrivet. Medborgaren 

måste också kunna förlita sig på att dokumentet verkligen härrör från 

myndigheten och att det inte förvanskats under överföringen. Detta gäller 

oavsett om det överbringas muntligen, på papper eller med elektroniska 

rutiner. Enligt utredningen är det alltså möjligt att kommunicera innehållet i ett 

beslut elektroniskt om man har ett system som garanterar beslutshandlingens 

autenticitet och integritet.25 

I förvaltningslagen står att det är myndigheten som bestämmer hur 

underrättelsen ska ske. Det innebär att den kan ske i papper, elektroniskt eller 

muntligt dock måste den alltid vara skriftlig om en part begär det.26 

 Blankett och formulär 

I kommunikation med myndigheter används traditionellt i betydande 

utsträckning blanketter. Det förekommer också många bestämmelser om att 

blankett ska användas. Blanketter används också i många situationer, där det i 

 

23 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
24 Förvaltningslag (2017:900) §31.  
25 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
26 Förvaltningslag (2017:900) §33. 
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och för sig inte finns något bakomliggande uttryckligt författningskrav på att 

blankett ska användas.27  

Ett formulär är den struktur enligt vilken information ska lämnas, till exempel 

på en blankett. Ett formulär kan även avse att information ska lämnas 

muntligen på visst sätt. Termen formulär kan dock även beteckna en handling, 

alltså en blankett. Utredningen menar att blankettkravet har till syfte att en 

ansökan ska vara varaktig, tillgänglig och kommunicerbar. Man vill också 

genom blanketten styra att information lämnas i en viss strukturerad form. 

Utredningen menar att blanketter inte hindrar elektroniska rutiner.28 I 

dagsläget ersätter olika typer av webbformulär, e-tjänster och appar de 

traditionella blanketterna.  

 Kopia och original 

Begreppen kopia, original, avskrift och bilaga kan ibland vara en utmaning att 

översätta till digitala arbetssätt.   

Termerna kopia och avskrift förekommer i ett antal bestämmelser, framför allt 

sådana som har att göra med att en kopia av en handling ska ges in i samband 

med ett ansöknings- eller anmälningsförfarande. Kravet på kopia anses allmänt 

uppfyllas av inskannade kopior. Det vill säga att en kopia av en pappersförlaga 

kan vara elektronisk. Inskannade kopior kan därför ofta uppfylla krav på kopior 

enligt gällande rätt. När det gäller elektroniska förlagor måste naturligtvis även 

elektroniska kopior/exemplar godtas.29  

Förhållandena blir annorlunda om det finns krav på bestyrkt kopia. Normalt 

tolkas detta som krav på att papperskopian ska vara försedd med en påskrift 

och en namnteckning. Utredningen menar dock att man i vissa fall bestyrka 

kopior genom elektronisk signatur.30 

Även utskrifter av elektroniska handlingar som upprättas eller inkommer i e-

förvaltningen är att betrakta som kopior. Ibland förekommer att utskrifterna 

godtas som arkivexemplar, men i det fallet behövs gallringsbeslut på samma 

sätt som om pappersoriginal gallras.  

I en del fall förekommer krav på att en handling ska företes i original. Om den 

handling som avses är en pappershandling, kan kravet på att den ska företes i 

 

27 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
28 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
29 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
30 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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original uppenbarligen inte avse något annat än en pappershandling, och 

följaktligen inte uppfyllas med elektroniska rutiner.  

I e-förvaltningen garanteras att de elektroniska handlingarna är oförändrade 

och äkta av uppgifter som registreras i systemen och spårning av händelser 

genom loggar. Det innebär att de elektroniska handlingarna i sitt sammanhang 

är att betrakta som original, och genom att hämta fram en handling med sin 

metadata kan äktheten bevisas. Om en sådan handling ska visas upp i original 

så sker det rimligen genom att den hämtas fram i systemet eller tas fram på ett 

sådant sätt att tillräckligt med metadata medföljer handlingen vid elektronisk 

överföring.  

 Bilagor 

Det finns ett antal bestämmelser om att handlingar, till exempel kopior, ska 

bifogas eller sändas som bilaga till exempelvis en ansökan. Dessa bilagor är i 

många fall kopior eller avskrifter av andra handlingar. Bedömningarna i 

utredningen visar att bilagor liknar kopior. Man har i vissa fall funnit att 

formen hos den handling som ska bifogas blir avgörande för om bilageregeln 

hindrar elektroniska rutiner. Normalt är syftet när bilagor bifogas att 

underrätta en myndighet om ett visst sakförhållande, som ska styrkas med den 

bifogade handlingen. Det väsentliga i sammanhanget är alltså att myndigheten 

kan inhämta uppgifter på ett tillförlitligt sätt. Det här innebär att äktheten 

skulle kunna intygas via en elektronisk kommunikation.31 

 Kungörelse 

Det finns ett antal termer som har att göra med det sätt på vilket en myndighet 

under formella former kommunicerar utåt till en vid krets. Det gäller till 

exempel kungörelse, tillkännagivande och underrättelse. Det finns också ett 

antal kungörelseregler som anvisar en viss, icke elektronisk 

kommunikationsväg. Exempelvis finns regler som säger att en kungörelse ska 

ske genom anslag, märke, skylt, radiouppläsning och i ortstidning. Generellt är 

det förmodligen enligt utredningen mer ändamålsenligt att använda sig av 

elektronisk kungörelse eftersom de kan förväntas nå en större krets. Det finns 

alltså inget som utesluter elektroniska kungörelser.32 

 

31 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
32 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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I den nya kommunallagen i kap 8 finns numera bestämmelser om att 

tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde ska anslås på kommunernas 

webbplats på en speciellt utformad anslagstavla.33 

 Intern hantering och dokumentation 

Ett antal termer som har karaktär av formkrav hänför sig huvudsakligen till den 

interna hanteringen i myndigheten eller företaget. Det kan vara termer som akt, 

anteckning, dokumentation eller protokoll. Dessa termer kan ha skiftande 

betydelse i olika sammanhang. På många myndigheter är handläggningen helt 

eller delvis elektronisk. Att till exempel en akt eller en anteckning kan vara 

elektronisk är självklart. Den interna hanteringen av handlingar hindrar inte 

elektroniska rutiner. Många verksamhetssystem har stöd för att digitalt signera 

anteckningar eller att registrera olika former av utkast och tjänsteanteckningar.  

 Procedurkrav 

Krav på att en rättshandling ska utföras på ett visst sätt kan hindra elektroniska 

rutiner. Med procedurkrav avses krav på att en handling måste utföras på visst 

sätt för att en viss rättsverkan ska inträda. Ett typexempel är att äktenskap 

måste ingås genom att kontrahenterna är närvarande och genomgår en viss 

procedur. Många sådana krav bygger på att någon är personligen närvarande, 

vilket inte går att uppfylla elektroniskt.34 

  

 

33 Kommunallag (2017:725) 
34 Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 2003. 
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7 Elektroniska underskrifter 

En signatur kan ge uttryck för vilja att handla på ett visst sätt, det vill säga att 

acceptera innehållet i den text som är placerad före namnteckningen. Man 

brukar också i anslutning till viljefunktionen nämna den varningsfunktion som 

är förbunden med namnteckningen, det vill säga kravet på att underskrift 

klargör på ett tydligt sätt att det kan vara fråga om en bindande förpliktelse för 

undertecknaren.  

Namnteckningen kan vidare användas för att identifiera en person. Genom att 

skriva en namnteckning på en handling som innehåller en text knyts texten till 

namnteckningen och därmed till den person som utpekas av namnteckningen. 

Detta brukar definieras med begreppet äkthet.  

Identifierings- och äkthetsfunktionerna kan användas där det finns behov av 

bevisning, till exempel för att styrka rättshandlingar. När man förser en 

pappershandling med en namnteckning är det för att säkra eventuellt framtida 

behov av att kunna bevisa såväl identiteten på som avsikten hos den som 

undertecknat en handling. Den person som undertecknat en handling kan 

därmed inte med framgång hävda att han inte står bakom handlingen 

(oavvislighet).  

I Sverige finns inom civilrätten förhållandevis få regler som innebär att 

underskriften är en förutsättning för att vissa rättsverkningar ska träda in. Det 

är i stället normalt bevisverkan av underskriften som får betydelse. Ett 

förfarande som innebär att man knyter en undertecknare till en text på ett 

annat sätt än genom namnteckning kan därför i många fall innebära att 

äktheten intygas, till exempel en elektronisk handling som signerats via en e-

legitimation.  

Krav på att en handling ska vara skriftlig eller egenhändigt undertecknad finns i 

vissa lagar, men även i regler som myndigheter själva ställer upp.  

Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer är numera upphävd 

och istället gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 

av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av 

direktiv 1999/93/EG. EU-förordning gäller som lag i Sverige och det finns också 

kompletterande lagstiftning på området genom lag (2016:561) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering 

samt en svensk förordning. Användning av underskrifter eller namnteckningar 

har blivit en etablerad metod för bekräftelse, kontroll och bevisning kring olika 

företeelser i samhället. Det har blivit en praxis som utvecklats vid sidan om 
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lagstiftningen. Att observera är att det i 15 kap. 13 § brottsbalken finns en regel 

som säger att den som förnekar sin underskrift på en urkund kan dömas till 

böter eller fängelse i högst sex månader, under förutsättning att förnekandet 

innebär fara i bevishänseende. För grova brott är straffet fängelse i högst två 

år.  

I 14 kap. 1 § brottsbalken finns regler om urkundsförfalskning. 

Urkundsförfalskning innebär att den som, genom att skriva annan, verklig eller 

diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans 

underskrift eller på annat sätt framställer falsk urkund eller falskeligen ändrar 

eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, 

för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Som urkund anses protokoll, 

kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller 

annars är av betydelse såsom bevis.  

En fråga som ställs när det gäller elektroniska underskrifter är om de är 

juridiskt bindande och kan användas som bevis vid rättslig prövning. I grund 

och botten så är det själva handlingen som är det centrala och en handling kan 

vara underskriven eller inte. Underskriften kan styrka eller försvaga värdet av 

ett dokument. 

Det är ovanligt i svensk lagstiftning att uttryckligen kräva undertecknande. Det 

gör att domstolarna prövar handlingen och omständigheterna runt den, inte 

specifikt tekniska eller formella krav på signaturen. De avgöranden som finns i 

svensk domstol handlar om att handlingen gäller, och tar inte ställning till 

underskriften i sig. En ofta omtalad dom är den i Kammarrätten i Göteborg från 

2014-09-24 (Mål nr 3459–14 Kammarrätten i Göteborg 2014). 

eIDAS-förordningen gäller som lag för hela EU. Det finns bestämmelser om att 

formkrav i nationell lagstiftning ska tillämpas i första hand. Det innebär att om 

det finns särskilda bestämmelser om hur signaturer ska vara i svensk 

lagstiftning, så gäller dessa bestämmelser före eIDAS-förordningen. Till 

exempel om det finns uttryckligt krav på undertecknande på papper. Det är 

förhållandevis ovanligt med sådana formkrav i de svenska lagarna. Det är mer 

vanligt i andra länder runt om i Europa. 

Det kan vara bra och praktiskt av olika skäl att underteckna handlingar. Till 

exempel finns det inte krav i lagstiftningen att underteckna avtal. Men det kan 

vara svårare att bevisa att det finns ett avtal om det inte är dokumenterat och 

signerat. Vare sig om det är ett dokument på papper underskrivet med penna 

eller ett digitalt dokument med elektroniska underskrift. 

 



DATUM  2020-09-11  

DNR  SARK/2019:98 

HANDLÄGGARE  EMILIA BERGVALL ODHNER 

 

 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 

TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 

SYDARKIVERA.SE  
SIDA | 24 

 "Enkla" eller "vanliga" underskrifter 

Att tänka på är att många saker kan räknas som elektronisk underskrift. Det 

kan vara personuppgifter skrivet med tangentbord i ett dokument, en bild av en 

handskriven signatur eller en signatur som ritas på en touchpad. Det vill säga 

varje form av identitetsinformation knuten till ett dokument som visar någons 

vilja. I många fall kan även dessa typer av underskrifter ha ett värde. Det är 

inte ovanligt att signera mottagning av paket och köp av varor med signaturer 

av detta slag. 

 Avancerad elektronisk underskrift 

Denna typ av underskrift ska kunna styrka identiteten på den som 

undertecknar. Signaturen är styrkt med e-legitimation och det är kryptografiska 

metoder för att kontrollera att dokumentet inte har ändrats. Signaturen har en 

tidsangivelse. Den avancerade elektroniska underskriften saknar en visuell 

representation och är framförallt till för att kunna kontroller maskinellt. 

Många lösningar för att underteckna elektroniskt skapar en kvittenssida som 

ger visuell information om underskriften. Viktigt att notera är att det i sig inte 

är underskriften. För att kunna kontrollera en avancerad elektronisk 

underskrift behöver man ha tillgång till det elektroniska dokumentet och 

certifikatet som hör till den som signerat handlingen måste vara giltigt. Det 

innebär att rutinerna för att kontrollera och registrera handlingarna är det 

centrala i hanteringen.  

 Kvalificerad elektronisk underskrift 

En avancerad form av elektronisk underskrift där tillsynsmyndigheten (PTS) 

godkänt att använda komponenter och godkänt organisationen som behöver 

uppfylla krav enligt förordningen. Kvalificerade elektroniska underskrifter 

behövs framförallt om man behöver kunna använda dokument i domstolar i 

andra länder. 
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8 Vad måste finnas på papper? 

 Egenhändigt undertecknade handlingar 

När krävs det enligt lag eller förordning att man gör en egenhändig 

namnunderskrift på papper? Nedan följer ett antal ärendetyper där det 

fortfarande enligt lag eller förordning krävs en egenhändig namnunderskrift på 

en pappershandling. Sammanställningen är inte uttömmande utan är exempel. 

Det kan finnas fler handlingar som kräver en egenhändig namnunderskrift. Alla 

handlingar som finns med har inte direkt med kommunal eller regional 

verksamhet att göra utan det kan även förekomma handlingar som 

kommun/region bara kommer i kontakt med. 

Lag 

 

Paragraf Typ av ärende som kräver underskrift 

Kommunallagen 

(2017:725) 

8 kap 2 §  Folkinitiativ – ärende om att hålla 

folkomröstning. Initiativet ska vara 

skriftligt, ange den aktuella frågan som 

innehålla initiativtagarnas egenhändiga 

namnteckningar, uppgift om när 

anteckningarna gjorts, 

namnförtydliganden, personnummer och 

uppgift om deras adresser. 

 

Utlännings-

förordningen 

(2006:97) 

 

2 kap 4 §  Hemlandspass – resehandling får godtas 

som pass (hemlandspass) om handlingen 

är utfärdad av en behörig myndighet i 

det land där innehavaren 

är medborgare samt uppfyller de 

förutsättningar som anges i andra–fjärde 

styckena. 

I handlingen skall det bl a finnas 
1. uppgifter om 

innehavarens medborgarskap och 
fullständiga namn samt födelsedatum 
och födelseort, 

2. uppgift om handlingens giltighetstid, 

3. innehavarens namnteckning, 
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Jordabalken 

(1970:994) 

4 kap 1 § Avtal om köp av fast egendom – både 

säljare och köpare ska skriva under 

köpehandlingen 

 

Lagen (1946:805) 

med särskilda 

bestämmelser 

angående vittne vid 

vissa 

rättshandlingar 

 

 Bevittning av överlåtelse av fast 

egendom – uttryckligt formkrav på 

egenhändig underskrift.  

 

Övrig bevittning av rättshandlingar torde 

också ha krav på egenhändig underskrift. 

 

Jordabalken 

(1970:994) 

20 kap 7 §  Ansökan om lagfart ska förklaras vilande 

om vid köp, byte eller gåva, överlåtarens 

underskrift på köpehandlingen inte är 

bevittnad av två personer och 

överlåtelsen inte skett genom statlig 

myndighet  

 

Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

 

4 kap 7 § Vigsel – har formkrav på att de som vigs 

ska vara närvarande samtidigt och 

vigseln ska ske inför vittnen. 

Vidare ska vigselförrättaren genast efter 

vigseln lämna makarna bevis om vigseln 

i form av ett särskilt protokoll. Även 

Skatteverket ska underrättas om vigseln. 

Står inte uttryckligen att det ska vara 

egenhändig namnunderskrift av 

vigselförrättaren och vittnen på det 

särskilda protokollet, men det torde få 

anses gälla. 

 

Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

 

7 kap 3 § Äktenskapsförord –ska upprättas 

skriftligen, dateras och undertecknas av 

makarna eller blivande makarna. 
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Äktenskapsbalken 

(1987:230) 

 

9 kap 5 § Över bodelning skall upprättas en 

handling som skrivs under av båda 

makarna. Är den ena maken död, 

förrättas bodelningen av den andra 

maken samt den dödes arvingar och 

universella testamentstagare. För de 

sistnämnda gäller vad som är föreskrivet 

för make, dvs de ska skriva under 

bodelningshandlingen. 

 

Ärvdabalken 

(1958:637) 

10 kap 1 §  Testator måste i två vittnes samtidiga 

närvaro underteckna testamentet för 

giltighet. 

 

Föräldrabalken 

(1949:381) 

1 kap 4 §  En bekräftelse av faderskap görs 

skriftligen och ska bevittnas av två 

personer.  

 

Konkurslagen 

(1987:672) 

 

2 kap 1 § Ansökan om konkurs ska vara skriftlig 

och egenhändigt undertecknad av 

sökanden/ombud 

 

Rättegångsbalken 

(1942:740) 

12 kap 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. 

 

Rättegångsbalken 

(1942:740) 

 

42 kap 1–2 

§§ 

Stämningsansökan för att en rättegång 

ska vara skriftlig och egenhändigt 

undertecknad 

 

Passförordningen 

(1979:664) 

 

1 § Passansökan ska göras skriftligen och 

undertecknas av sökanden i närvaro av 

den som tar emot passansökan. Kravet 

på att ansökan ska undertecknas gäller 

inte den som inte kan skriva sitt namn. 
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Körkorts-

förordningen 

(1998:980) 

 

3 kap 15 § Ansökan om att få körkort eller 

förarbevis ska göras på en särskild 

blankett (grundhandling) och vara 

egenhändigt undertecknad av sökanden. 

 

Förordning om 

nationellt 

identitetskort 

(2005:661) 

 

3 § Ansökan om nationellt ID-kort ska göras 

skriftligen och undertecknas av 

sökanden i närvaro av den som tar emot 

passansökan. Kravet på att ansökan ska 

undertecknas gäller inte den som inte 

kan skriva sitt namn. 

 

Vallagen (2005:837) 

 

2 kap 4 § 

 

 

 

 

 

 

2 kap 9 § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kap 11 § 

 

De som stöder en anmälan om 

registrering skall egenhändigt 

underteckna en förklaring om stödet. Av 

förklaringen skall deras namn och 

personnummer framgå samt var de är 

folkbokförda. 

 

Ett parti som vill anmäla samtliga sina 

kandidater för ett visst val ska 

skriftligen göra detta hos den centrala 

valmyndigheten eller, i den utsträckning 

som regeringen bestämmer, 

länsstyrelsen. 

Tillsammans med anmälan ska partiet 

lämna en egenhändigt undertecknad 

förklaring från varje kandidat att han 

eller hon samtycker till anmälan. 

 

En unionsmedborgare som inte är svensk 

medborgare och som önskar kandidera 

vid val till Europaparlamentet ska göra 

en egenhändigt undertecknad försäkran 

som skickas till den centrala 

valmyndigheten 
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 Skriftliga handlingar 

Under senare år har flera lagar ändrats till att det enbart står skriftligt istället 

för egenhändigt undertecknat. Detta för att underlätta för övergång till 

elektronisk signatur. Myndigheterna bestämmer i dessa fall själva om man vill 

använda sig av elektronisk signatur eller om man vill vidhålla undertecknande 

på papper. Sammanställningen är inte uttömmande utan det kan finnas fler 

handlingar som kräver skriftlig form. Alla handlingar har inte direkt med 

kommunal eller regional verksamhet att göra utan det kan även förekomma 

handlingar som kommun/region bara kommer i kontakt med. 

Sydarkivera kan inte ge några generella rekommendationer vad gäller val för 

specifika handlingstyper utan det kan variera stort från fall till fall. 

 

Lag 

 

Paragraf Typ av ärende som kräver 

skriftlig form 

Lagen om offentlig 

upphandling (2016:1145) 

samt eIDAS- 

förordningen  

12 kap 7§ 

 

Artikel 25–

34. 

 

Anbud. En myndighet kan i 

samband med en upphandling tala 

om att man accepterar att anbud 

kommer in elektroniskt och att 

dessa i så fall ska vara 

underskrivna med hjälp av 

avancerade elektroniska 

signaturer. Svenska myndigheter 

ska även godkänna utländska e-

legitimationer. 

 

Lag om ändring i lagen 

om belastningsregister 

(1998:620) SFS 

2018:1224 

 

 

 

 

 

 

9§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan om registerutdrag. 

I samband med att man ska arbeta 

inom olika branscher, framförallt 

med barn och ungdomar så kan 

arbetsgivaren begära att man visar 

upp ett registerutdrag. Detta 

måste vara undertecknat och 

skickas in på papper men i vissa 

situationer godkänns inskannad 

underskrift. 
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Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Artikel 12 

och 15  

 

Om någon begär att få ut ett 

registerutdrag med hänvisning till 

dataskyddsförordningen så ska 

begäran vara skriftlig eller i annan 

lämplig form, t ex elektronisk. Om 

den registrerade begär det kan 

informationen tillhandahållas 

muntligt under förutsättning att 

den registrerades identitet kan 

bevisas på annat sätt. Det finns 

inga krav på att ansökan ska vara 

med underskrift, men den 

registrerade måste oavsett form 

kunna identifiera sig. 

 

Lag om avtal och andra 

rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens 

område (1915:218) 

3 kap Skriftliga avtal, kontrakt och 

överenskommelser. I dessa fall 

kan man använda sig av 

pappersavtal med 

namnunderskrifter eller 

elektronisk signatur. 

I tre fall bör dock avtal, kontrakt 

och överenskommelser finnas i 

analog form: 

 

a) Avtal, kontrakt och 

överenskommelser som är 

verksamhetskritiska, har stort 

ekonomiskt värde eller avtal som 

har ett högt bevisvärde. 

 

b) Avtal, kontrakt och 

överenskommelser där det pågår 

en rättslig tvist med anledning av 

avtalet eller om en sådan kan 

väntas uppstå på kort sikt.  

 



DATUM  2020-09-11  

DNR  SARK/2019:98 

HANDLÄGGARE  EMILIA BERGVALL ODHNER 

 

 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 

TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 

SYDARKIVERA.SE  
SIDA | 31 

c) Avtal, kontrakt och 

överenskommelser där det finns 

anledning att ifrågasätta avtalets 

äkthet eller giltighet.  

 

Lag om avtal och andra 

rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens 

område (1915:218) 

2 kap 16§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kap 27§ 

Fullmakt innebär handlande i 

annans namn för annans räkning. 

Den är en utfästelse från en 

fullmaktsgivare/huvudman till 

tredje man om att en särskilt 

utsedd person (fullmäktigen) har 

rätt att företa rättshandlingar 

(exempelvis slutande av avtal) i 

fullmaktsgivarens namn. 

Fullmäktigen medverkar till 

avtalets slutande, men det 

resulterande fullmaktsgivarens 

namn. Fullmäktigen medverkar till 

avtalets slutande, men det 

resulterande avtalet involverar 

bara fullmaktsgivaren och tredje 

man. 

 

En fullmakt är ofta skriftlig (för 

vissa typer av avtal är den 

skriftliga formen obligatorisk). Se 

även mer om fullmakt under 

Egenhändigt undertecknande 

 

Förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) 

3§ En ansökan, överklagande, 

anmälan, underställning eller 

annan åtgärds från en enskild ska 

vara skriftlig. Det finns inte längre 

krav på att den ska vara 

egenhändigt undertecknad i 

lagsstiftningen.  

 

https://lagen.nu/begrepp/Rättshandling
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Komplikationer kan uppstå i 

samband med t.ex. ansökningar 

om bidrag. Normalt krävs att 

ansökan är egenhändigt 

undertecknad men där är avsikten 

i första hand att den sökande ska 

bekräfta att hen tagit del av 

bestämmelserna kring ansökan 

och är medveten om hur den ska 

hanteras. Detta kan ersättas med 

elektronisk signatur men om det 

krävs flera parters 

undertecknande vid en ansökan 

försvåras elektronisk signatur.  

 

Kommunen kan bestämma om en 

ansökan ska vara skriftlig eller 

elektronisk. 

 

Skollag 2010:800 samt 

skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2011:123) och 

(SKOLFS 2011:145) 

 

18§ Betyg. Skolverket har ändrat 

kraven på betygskataloger och de 

får föras elektroniskt om det finns 

ett beslut på att den ska vara 

elektronisk. Vid utdrag ur 

betygskatalogen krävs dock 

handskriven underskrift.  

 

Slutbetyg måste undertecknas för 

hand av ansvarig rektor så där 

krävs analog underskrift. I 

skollagen står det enbart att betyg 

ska vara skriftliga men skolverket 

har i sina föreskrifter gjort egna 

tolkningar och bestämt hur 

betygen ska hanteras och se ut. 
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Kommunallag (2017:725) 5 kap 

 

Frågor och interpellationer. För 

att hämta in upplysningar får 

ledamöterna ställa frågor. En 

fråga ska ha ett bestämt innehåll. 

Den får vara försedd med en kort 

inledande förklaring. 

Interpellationer får ställas av 

ledamöterna och riktas till 

ordföranden i en nämnd eller en 

fullmäktigeberedning samt till de 

förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

 

Interpellationerna ska ha ett 

bestämt innehåll och vara 

försedda med motivering.  Det står 

ingenting i kommunallagen om att 

frågor och interpellationer måste 

vara undertecknade men hur det 

hanteras bestäms av fullmäktiges 

arbetsordning. 

 

Kommunallag (2017:725) 8 kap 1§ Medborgarförslag. Den som är 

folkbokförd i kommunen eller i en 

kommun inom regionen får, om 

fullmäktige har beslutat det, väcka 

ärenden i fullmäktige. I 

kommunlagen finns ingenting om 

egenhändigt undertecknade utan 

elektronisk signatur kan användas. 

 

Kommunallag (2017:725) 5 kap 22§ Motioner. En motion får väckas av 

en ledamot i fullmäktige eller 

nämnd. En motion får också 

lämnas vid ett 

pågående sammanträde. Ämnen av 

olika slag får inte tas upp i samma 

motion.  
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Aktiebolagslag 

(2005:551) 

2 kap 3§ Stiftelseurkund. I aktiebolagslagen 

framgår att samtliga stiftare av en 

bolagsbildning måste underteckna 

stiftelseurkunden. Det finns dock 

ingenting i lagen som säger att det 

måste ske på papper istället 

räknas det upp vad urkunden 

måste innehålla. 

 

Lagen om kommunal 

bokföring och 

redovisning (2018:597 

4 kap 5§ Årsredovisningen ska upprättas i 

vanlig läsbar form. Det innebär att 

det inte finns krav på att en 

årsredovisning måste vara i 

pappersform. 
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 Upprättade handlingar 

I 9 § andra stycket i förvaltningslag (2017:900) sägs att handläggningen ska 

vara skriftlig men myndigheten får besluta om handläggningen ska vara helt 

eller devis muntligt om det inte är olämpligt. I 30 § finns bestämmelser om hur 

skriftliga beslut ska utformas som myndigheten fattar. De ska innehålla dagen 

för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som har fattat beslutet. 

vem eller vilka som har varit föredragande och vem eller vilka som har 

medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Det står 

däremot inte att besluten måste vara undertecknade. Däremot står det att 

överklagande ska vara skriftliga men det finns inget generellt krav i 

förvaltningslagen på att till exempel en ansökan eller en skrivelse med 

överklagande ska vara egenhändigt undertecknad.  

De formkrav på underskrifter som finns i svenska författningar har flera syften. 

Det första formkravet handlar om bevisning. Ett annat syfte har att gör med 

varningsfunktionen, det vill säga att ge tid för eftertanke innan man sätter sin 

signatur under en handling med rättsverkan. Upprättade handlingar har 

generellt inga krav på att de ska vara undertecknade. Däremot finns regler i 

vissa lagar eller interna styrdokument om undertecknande av handlingar. Ett 

par exempel i kommunal verksamhet är 5 kap. 65–67 och 69 §§ i 

kommunallagen där bestämmelser finns kring när ett protokoll ska justeras 

efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt. Detta ska ske 

senast fjorton dagar efter sammanträdet.  

Protokoll är exempel på handlingar som skrivs in elektroniskt och skrivs ut på 

papper. Protokollets förstasida innehåller normalt administrativa uppgifter, 

kopplade till bland annat anslagsbevis. Justering görs genom att justeraren 

sätter sin signatur på var och en av protokollets sidor, jämte bilagor, för att 

man ska kunna se att justeraren fått tillgång till protokollet i sin helhet. 

Protokollet brukar dessutom skrivas under av ordföranden och sekreteraren. 

Det finns inga hinder mot att protokollsutdrag, tjänsteskrivelser o.d. upprättade 

handlingar hanteras alltigenom elektroniskt, det vill säga upprättas och lagras 

knutna till respektive ärende. Det finns inget som säger att protokoll måste vara 

undertecknade med penna eller bevittnas. Förvaltningsrätten i Göteborg 

konstaterade i en dom från 26 maj 2014 att ”Syftet med justeringen är att 

bestyrka riktigheten av vad som står i protokollet. Kommunallagen säger inget 

om att detta bestyrkande måste ske genom undertecknande med en penna. Det 

föreligger därför inget hinder enligt kommunallagen för att justera kommunala 

sammanträdes-protokoll med elektronisk signatur.” Kammarrätten i Göteborg 

fastslog 24 september 2014 förvaltningsrättens dom. Vad som behöver 
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säkerställas om man använder sig av elektronisk underskrift är en metod som 

garanterar att den elektroniska handlingen (signaturen) kommer från rätt 

person och att handlingens innehåll inte ändrats. 

I fullmäktiges arbetsordning och i reglementen brukar man ange hur avtal, 

skrivelser och andra handlingar i fullmäktiges eller nämnds namn ska 

undertecknas och kontrasigneras. Huruvida man bevarar eller gallrar 

originalhandlingarna beror på hur man ser på deras bevisvärde.  
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9 Myndigheten beslutar i de flesta fall! 

Slutsatsen av Sydarkiveras utredning är att det endast i ett fåtal fall 

uttryckligen finns krav på att en handling ska vara på papper. I de allra flesta 

fall finns numer en lagstiftning som tillåter elektronisk hantering av 

information. Direktiven från EU pekar ut en inriktning mot allt högre grad av 

digitalisering i förvaltningen. Det innebär att kommuner och regioner över tid 

kommer att gå mot en utveckling som är allt mer digital.  

Att det i dagsläget är tillåtet och möjligt att digitalisera det mesta är inte det 

samma som att det är praktiskt, tekniskt och ekonomiskt genomförbart för alla 

kommunala verksamheter på kort sikt. Sydarkivera rekommenderar därför sina 

förbundsmedlemmar att i de flesta fall hantera övergången till ett helt digitalt 

ärendeflöde stegvis. Det kan finnas omständigheter där en snabbare övergång 

och mer massiva satsningar kan vara genomförbara. För att det ska fungera 

behövs tillräckligt med resurser både när det gäller tid och pengar för att till 

exempel införa nya system som stödjer digitala arbetssätt.  

För att arbeta fram en plan för digitalisering så är det viktigt att genomföra 

analyser av till exempel konsekvenser och risker, mognaden inom förvaltningen 

för att ta sig an digitaliseringen och vilka resurser som finns att tillgå. Det är 

viktigt att ta fram en handlingsplan som är genomförbar och som stegvis gör 

det möjligt att förbättra rutiner och informationssystem i praktiken. Det 

behöver även ske uppföljning och utvärdering för att undvika satsningar som 

blir onödigt kostsamma och eller ineffektiva på längre sikt.  

Digitaliseringen hos de flesta förbundsmedlemmar är en process som troligen 

kommer att pågå under många år. Eftersom det ofta är stora och långsiktiga 

förändringar behövs förankring i ledningen både centralt i organisationen och 

berörda förvaltningar och bolag. En förutsättning för att lyckas är att 

medarbetare och nyckelpersoner är delaktiga i förändringen. Digitalisering kan 

innebära stora förändringar i det dagliga arbetet för till exempel registratorer, 

nämndsekreterare och handläggare. Förändringen påverkar även i högsta grad 

den politiska ledningen och beslutsprocesserna i nämnder och styrelser. 

Samtidigt är det alltfler som ser digital handläggning som normaltillstånd och 

kan uppleva traditionella rutiner som svåra att hantera. Det är ett alltjämt 

pågående generationsskifte både när det gäller personal, verksamhetssystem 

och teknisk utrustning hos förbundsmedlemmarna. 
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Några tips! 

• Fokusera på att först digitalisera de områden där det ger bäst effekt eller där 

analoga rutiner är som mest ineffektiva och tidskrävande.  

• Prioritera de verksamhetsområden där det finns verksamhetssystem som 

stödjer ett digitalt arbetssätt. Annars kan det vara förnuftigt att vänta till ett 

systembyte.  

• Gå igenom informationshanteringsplanerna  

• Delta i Sydarkiveras nätverk för olika verksamhetsområden och 

intressentgrupper för att få inspiration och utbyta erfarenheter med 

kollegor. 

• Delta i arbetet med att hålla mallarna inom VerkSAM Arkivredovisning 

uppdaterade och relevanta för att stödja ett digitalt arbetssätt och digital 

informationshantering. 

• Anmäl deltagare till Sydarkiveras utbildningar. En ny webbutbildning har 

tagits fram för att stödja de förvaltningar som vill sluta skriva ut och arbeta 

i huvudsak digitalt.  

• När det är dags att byta verksamhetssystem är det viktigt att få med krav 

som stödjer ett digitalt arbetssätt och digitalt bevarande. 

Förbundsmedlemmarna har möjlighet att få råd när det gäller kravställning i 

samband med upphandling.  
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10 Vägledningar och källor 

CEF Digital Connecting Europe publicerar information om de europeiska 

byggnadsblocken samt vägledningar, specifikationer, tjänster och program för 

att stödja den digitala infrastrukturen. 

Länk till CEF Digital Connecting Europe Building Blocks:  

https://ec.europa.eu/cefdigital/  

Myndigheten för Digitalisering, DIGG, har uppdraget att samordna och stödja 

den förvaltningsgemensamma digitaliseringen Även DIGG har mycket 

matnyttigt att erbjuda på sin webb:  

https://www.digg.se/digital-identitet  

Sydarkivera har en handbok på webben. Tillsammans med 

förbundsmedlemmarna så kompletteras handboken med texter efter hand.  

Länk till Sydarkiveras handbok på webben (Wikin):  

https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida  

eSam och tidigare E-delegationen har tagit fram flera vägledningar som hjälp 

när man vill utveckla verksamheter mot e-förvaltning.  

Exempel på vägledningar är:  

• Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0 

• Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand 

• Checklista för jurister.2.0 Introduktion i rättsliga förutsättningar i 

utvecklingsinsatser 

• Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter. 

• Metod för utveckling i samverkan 

• Digitalisera rätt – en praktisk juridisk vägledning 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/cefdigital/
https://www.digg.se/digital-identitet
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida
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 Källor i urval 

För ett hållbart digitaliserat Sverige –en digitaliseringsstrategi. 

Regeringskansliet 2017. 

Formel-formkrav och elektronisk kommunikation. DS 2003:29. Regeringskansliet 

2003. 

Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare 

förvaltning? RIR 2016:14 

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen. Vägledning 

från e-delegationen. Version 2.0 2015-03-19 

E-förvaltning och informationshantering Att hantera, bevara eller gallra 

elektroniska handlingar. Sveriges kommuner och landsting 2011 

 

 


