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1 Inledning

1.1 Elektronisk underskrift eller digital 
signatur?

Det finns många olika sätt att beskriva den elektroniska motsvarigheten till en 
namnunderskrift som görs med en penna på ett papper. För att tydliggöra vad 
det är vi beskriver i rapporten har vi valt att inleda med en begreppslista, 
hämtad från myndigheten för digital förvaltning (DIGG)1.

1.1.1 Begreppslista

Elektronisk underskrift. Elektronisk underskrift är det begrepp som DIGG har
valt att använda för att beskriva den elektroniska motsvarigheten till att en 
användare väljer att skriva under ett papper med en penna. EU-förordningen 
eIDAS (EU) 910/2014 beskriver elektronisk underskrift som ”uppgifter i 
elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i 
elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under".

Elektronisk signering. DIGG väljer att inte använda sig av elektronisk 
signatur eller digital signatur för att beskriva elektronisk underskrift. 
Begreppen förekommer ibland som synonymer till e-underskrift, men är också 
begrepp som används inom kryptologin för den teknik som används för att 
skapa en elektronisk underskrift och för att säkerställa att en elektronisk fil inte 
har manipulerats.

Elektronisk stämpel. En e-stämpel (elektronisk stämpel) fungerar på liknande 
sätt som en e-underskrift, men till skillnad från en e-underskrift som innehåller 
undertecknarens personuppgifter innehåller en e-stämpel istället uppgifter om 
organisationen som "stämplat" filen. Skillnaden mellan en elektronisk stämpel 
och en elektronisk underskrift är att det med stämpeln är den juridiska 
personens identitet som framgår istället för den enskilda tjänstemannens. Att 
använda sig av en stämpel ställer ofta andra krav på de IT-system där 
handlingen undertecknas.

1.1.2 Intraservices val

Vi på Intraservice väljer att följa DIGG:s exempel. Vi har i rapporten 
genomgående valt att använda oss av begreppet elektronisk underskrift (som 
också kan förkortas e-underskrift) och använder varken elektronisk signatur 
eller digital signatur för att beskriva elektronisk underskrift.

1 E-underskrift | DIGG (hämtad 2021-04-08)
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1.2 Bakgrund
Intresset och efterfrågan inom digitalisering är stort i hela kommunen samt även
behovet av att få veta när i tiden olika delar planeras att finnas på plats. På 
grund av Covid-19 har vissa behov blivit än mer viktiga att tillgodose. Nu, mer 
än någonsin, är staden i behov av snabba lösningar för till exempel att kunna 
signera dokument, handlingar och protokoll digitalt. 

Nämnden för Intraservice har fått i uppdrag att ta fram en modell för digital 
signering i hela staden. Det saknas i dagsläget en helhetsbild på Intraservice 
över vad som finns på plats, vad är planerat samt målbild inom området.

1.3 Syfte
För att Intraservice ska kunna arbeta vidare med uppdraget för elektronisk 
underskrift behöver vi i ett första steg beskriva nuläget; vad som finns på plats 
inom området elektroniska underskrifter samt vilka initiativ som är planerade 
under 2021. Informationen ska därefter kommuniceras till intressenter inom 
Göteborgs Stad. 

1.4 Mål
Målet med denna rapport är att den ska kunna ligga till grund för beslut om 
vidare hantering av utredning och implementering av elektroniska underskrifter.

2 Avgränsning
I uppdraget ingår inte att ta fram lösningsförslag för utveckling eller att 
presentera ett krav-dokument för kommande lösning. I uppdraget ingår inte 
heller att ta fram beslutsunderlag för vidare utveckling av e-underskrift kopplat 
till e-tjänster som finns på stadens e-tjänstplattform.

3 Nuläge och behov 

3.1 Nuläge
Idag erbjuds elektroniska underskrift inom några av Intraservices 
tjänsteområden. Inom andra pågår det initiativ för att möta behovet.

Tjänsteområde Använder 
elektronisk 
underskrift idag

Kommentar Planerade eller pågående 
utvecklingsinitiativ 

Ekonomi och 
Operativt inköp

- - -

HR Projektet ”Förstudie HR-svit” 
pågår
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IT Etapp 3 av 3 för elektronisk 
underskrift kopplat till 
medborgare pågår. Kanalen för 
tjänsten kommer vara Mina 
sidor.

Kommunikation - - -
Ledning och styrning X Netpublicator Sign 

erbjuds idag för 
politiska handlingar

Elektroniska underskrifter är 
kravställt inom projektet Nytt 
ärendehanteringssystem.

Utbildning X E-underskrift via 
bank-id erbjuds 
vårdnadshavare.

-

Vård och omsorg Utredning pågår om 
Socialtjänsten kan använda 
Netpublicator Sign

Kultur och fritid Kravställt på nytt system för 
bokning och bidragsprocesser

Staben internt 
Intraservice

X Avropar Visma 
Sign, på ramavtal.

3.2 Nytt tjänsteerbjudande
I dagsläget erbjuder Intraservice stadens förvaltningar och bolag elektronisk 
underskrift med Netpublicator Sign handlingar som förekommer i nämnder och 
styrelser. Erbjudandet gäller dock enbart just dessa handlingar. 

Den 16 april fattade tjänsteforum ledning och styrning beslut om att bredda 
tjänsteerbjudandet.

Breddning av erbjudandet innebär att alla handlingstyper inom en myndighet 
kan signeras i tjänsten och att mappar som inte omedelbart har koppling till 
myndighetens politiska beslutsprocess kan beställas.  

I tjänsten ingår
 Upplägg av mapp med eller utan sekretess  
 Behörighet till mapp för ett utvalt antal personer  
 Introduktion till tjänsten  
 Framtagna guider och rekommendationer kring införande och 

nyttjande.  

Observera att erbjudandet inte omfattar stöd i juridiska frågeställningar kring 
vilka handlingstyper som får skrivas under elektroniskt, bevarandeplanering, 
framtagande av nya arbetssätt etc. 
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3.3 Projektet Införa stöd för politisk 
ärendehantering

I projektet "Införa stöd för politisk ärendehantering" ingår kravställning och 
upphandling av systemstöd för elektronisk underskrift. 

Handlingar som är bestämda att ingå är avtal (bör-krav) och protokoll (ska-
krav), men det kan komma till fler handlingstyper beroende på hur man väljer 
att nyttja systemet och vilka möjligheter som ges. Om och i så vilka handlingar 
som tillkommer vet man mer om sensommar eller tidig höst eftersom detta 
beror på det upphandlade systemet.

I projektet planeras det för att respektive arkivbildare behöver göra en utredning
kring vilka handlingar som ska hanteras i systemet för de delar som är mer 
valfria (ej ett kommungemensamt arbetssätt såsom ärendeprocessen). Baserat på
detta behöver handlingstyper utifrån arkivbildarens dokumenthanteringsplan 
kartläggas för att visa på vilka handlingstyper som ska 1) skrivas under med 
elektronisk underskrift 2) kunna spåra digitalt samt 3) signeras med egenhändig 
underskrift. 

I projektet ingår inte att lösa frågeställningen hur man ska hantera 
handlingstyper som förvaltningarna eventuellt inte vill hantera i systemet.

3.4 Enkätresultat
I en enkät som skickades ut till stadens alla förvaltningar och bolag visar 
resultatet tydligt visar att det finns ett stort behov av en lösning för elektronisk 
underskrift.

Flera av förvaltningarna säger sig ha ett akut behov till följd av pandemin som 
nu råder, men flertalet svarar också att de har ett stort behov, om än inte akut. 
Enkätsvaren visar tydligt att i princip hela staden har behov av lösningar för att 
kunna hantera elektroniska underskrifter.

På frågan om för vilka handlingar som organisationen har behov av elektronisk 
underskrift svarade en övervägande majoritet ”för allt” eller ”för så många 
dokument som möjligt”.
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Behovet av lösningar för elektronisk underskrift gäller för relativt stora 
volymer. Så många som 70 % har behov av volymer överstigande 200 
signaturer per år. 

I några av fritextsvaren angavs att man ansåg det viktigt att utreda vilken typ av 
underskrift som avsågs. Trafikkontoret nämnde till exempel att de behöver ”…
utreda behovet av en kvalificerad digital signatur [eftersom det många gånger 
är] tillräckligt med en enklare elektronisk stämpel.”

3.5 Analys
Det som är tydligt utifrån enkätsvaren och intervjuer med de olika 
tjänsteområdena är att behovet av elektroniska underskrifter är enormt. 
Pandemin har gjort att det som tidigare var en framtidsplan, nu blivit ett högst 
aktuellt krav. 

För Intraservices del betyder det att erbjudandet av elektronisk underskrift 
behöver breddas markant. 

Det pågående projektet Nytt ärendehanteringssystem kravställer redan på en 
lösning som dels ska säkerställa en tillförlitlig och juridiskt hållbar e-
underskrift, dels att e-underskriften kan bevaras (arkiveras). 

Utrullningen av lösningen kommer ske över tid och först 2024 kommer den 
vara införd i hela staden. Med tanke på hur behovet ser ut i dag, behöver 
Intraservice kunna erbjuda en interimslösning fram till 2024.

Lösningen för att möta stadens efterfrågan på kort sikt är att utvidga 
användningen av Netpublicator Sign. Det innebär en marginell kostnadsökning 
på under 100 000 kr. 

De enkla, snabba, delarna är att få en teknisk lösning på plats. Det är långt mer 
tidskrävande att hantera de så kallade mjuka delarna som juridiska 
frågeställningar, arbetssätt och bevarandeplan.

Nätverket Sambruk2 har också listat flera frågor som en kommun bör titta på 
innan man börjar med elektroniska underskrifter. Nedan är ett axplock.

 Vad behöver man skriva under? 

2 Digital signering – Sambruk (Hämtad 21-03-31)
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o Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift? 

o Kan det lösas4 på annat sätt än med underskrift?

 Hur ska underskrift av sekretessdokument hanteras? 

o Vad säger lagstiftningen och dataskyddsförordningen?

Det är i första hand alltså inte den tekniska lösningen som står i fokus, utan 
snarare juridiska frågor och förändrade arbetssätt. Med det sagt, kan det vara 
bra att känna till att DIGG3 rekommenderar offentliga aktörer att skaffa en 
fristående underskriftstjänst. De menar på att det är den mest flexibla lösningen 
för e-underskrifter.  

I projektet Nytt ärendehanteringssystem tas vissa av Sambruks 
rekommendationer om hand, men det är ett par år kvar innan det är infört på 
bred front i hela staden.

I delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster (SOU 2021:9)4 
konstateras att den offentliga förvaltningen just nu upplever stort behov av att 
på olika sätt använda och hantera elektroniska underskrifter. Utredningen 
bedömer att det finns ett stort behov av ett mer samlat och utvecklat stöd som 
den offentliga förvaltningen kan använda sig av i frågor som rör just 
elektroniska underskrifter. Göteborgs Stad ska såklart använda sig av allt det 
stöd som lanseras på nationell nivå. Beroende på hur stödet från nationellt håll 
kommer att se ut, kommer vi säkerligen behöva anpassa processer och system. 
För närvarande saknas dock ett samlat nationellt stöd och vi behöver komma 
vidare.

4 Intressenter och 
målgrupper

Det finns flera intressenter i ett kommande projekt för en lösning på 
elektroniska underskrifter. Nedan listas några av dem.

 Tjänsteansvariga
 Intraservice 
 Övriga förvaltningar
 Bolagen
 Nämnd-/styrelsesekreterare
 Kanslichefer
 Projektet e-signering i e-tjänster
 Projektet för nytt ärendehanteringssystem
 Förstudie – nytt lönesystem
 Förtroendevalda

3 E-underskrift för dig som offentlig aktör | DIGG (hämtad 2021-04-08)

4 SOU 2021:9 Vem kan man lita på – Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i 
den offentliga förvaltningen, s. 119
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5 Effektkedja
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6 Förslag på plan framåt

6.1 Fördjupad förstudie
Med hänsyn till det stora behovet av elektroniska underskrifter behöver vi lösa 
situationen just för stunden, men även titta på möjliga lösningar framåt. 

Det breddade tjänsteerbjudandet är en bit på väg men man behöver titta på hela 
livscykelhanteringen och för varje handlingstyp i varje process undersöka hur 
man kan digitalisera den. Vi behöver titta på vilka tjänster kopplat till e-
underskrifter som ska finnas på Intraservice. Troligen är det till exempel bra om
man kan skriva under elektroniskt i varje verksamhetssystem, men det är något 
som behöver utredas mer.

Det är också viktigt att titta på hur ett användande av elektroniska underskrifter 
påverkar redan etablerade arbetssätt. Det vore bra att göra en riskanalys med 
generella risker utifrån att Intraservice erbjuder den tekniska möjligheten till 
elektronisk underskrift till verksamheter som kanske inte är mogna att ha hand 
om juridiska frågor. Vilket ansvar har, eller borde, Intraservice ha?

En rekommendation är att göra en fördjupad förstudie för att titta på 
ovanstående frågor samt avgöra hur behovet och de juridiska förutsättningarna 
ser ut mer i detalj inom staden. 

För att realisera en förstudie behöver ca 1 500 000 kr tillföras. En realistisk 
tidsplan är att kunna påbörja arbetet med en fördjupad förstudie under hösten 
2021.
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