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YTTRANDE 

2021-06-02  Dnr: AD 411–2021/493 

Riksarkivet@Riksarkivet.SE 

Användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska materiel och metoder (Dnr RA-KS 
2021/1) 

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi 
arbetar med att möjliggöra nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för 
att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi har ett samlat ansvar för 
immaterialrätt och för att innovationer ges skydd som patent, design- och 
varumärke.  

PRV vill öka kunskapen om, och förståelsen för, värdet av immateriella 
tillgångar, inklusive upphovsrätt. Vi vill få företagare, kreatörer och 
innovatörer att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin verksamhet, 
lönsamhet och tillväxt på ett hållbart sätt.  

Sammanfattning - PRV:s övergripande ställningstagande.
• PRV anser att Riksarkivet behöver vidareutveckla frågan om

kontrolluppgifterna bör anses vara en del av den allmänna handlingen
och därmed ge rättsligt stöd för att behandla och spara personuppgifter
enligt 3 § arkivlagen.

• Hur de avancerade elektroniska underskrifterna samt dess
kontrollfunktioner ska bevaras och tillgängliggöras i kombination med
tidigare rapport från Riksarkivet behöver vidareutvecklas.

Patent- och registreringsverket tackar för möjligheten att svara på remissen 
Användning och hantering av underskrifter med elektroniska material och 
metoder. 

PRV anser att förslaget behöver förstärkas och förtydligas angående 
arkivbeständigheten för avancerade elektroniska underskrifter och dess 
kontrollfunktioner. Riksarkivets förslag innehåller ett antal rekommendationer 
för att bedöma de funktionella behoven och kraven på avancerade underskrifter 
med elektroniska material och metoder. Svårigheten som uppstår är hur 
arkivverksamheten ska bevara kontrollfunktioner med dess olika tekniska och 
manuella rutiner som ställs som krav för spårbarhet och bevaring. I PRV:s egen 
förstudie om e-signaturer nämns det hur vi (PRV) behöver skapa en ny metod 
för arkivering och bevaring av kontrollfunktioner för validerade och avancerade 
e-underskrifter som inkommer till PRV liknande som nämns i det remitterade
förslaget.
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I Riksarkivets rapport Elektroniskt underskriva handlingar (Rapport 2006:1) 
nämns det hur den elektroniskt undertecknade handlingen består av en helhet 
som är definierad till innehåll och struktur. Alla delar behövs för att mottagaren 
ska kunna ta del av texten och dess kontrolluppgifter för att se om utställaren är 
riktig och att texten inte har förvanskats efter att handlingen undertecknades.1 
E-signaturer är potentiellt en källa till personuppgifter, däremot i våra 
förordningar nämns det inte om hur vi får behandla de uppgifterna, exempelvis 
om vi får, bör eller måste spara dem. Vår hittillsvarande tekniska och juridiska 
lösning innebär att vi inte sparar eller har tillgång till kompletterande uppgifter 
om personen som har signerat handlingen, såsom personnummer. PRV anser att 
Riksarkivet behöver vidareutvecklar frågan om kontrolluppgifterna bör anses 
vara en del av den allmänna handlingen och därmed ge rättsligt stöd för att 
behandla och spara personuppgifter enligt 3 § arkivlagen. 
 
Hur de avancerade elektroniska underskrifterna samt dess kontrollfunktioner 
ska bevaras och tillgängliggöras i kombination med rapporten från Riksarkivet 
behöver vidareutvecklas. Kraven på verifiering av kontrollfunktionerna kommer 
att behöva uttryckligt stöd för att behandla personuppgifter för ändamålen 
identitetskontroll, registerkvalitet samt arkivering av sådana uppgifter. I PRV:s 
fall kan det betyda att arkivverksamheten behöver skapa flera teknikberoende 
rutiner och åtgärder för att tillfredsställa arkivbeständigheten för de avancerade 
elektroniska signaturerna och dess kontrollfunktioner. 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter 
föredragning av Victor Sanhueza, arkivarie. Vid ärendets slutliga beredning har 
även deltagit Magnus Ahlgren, chefsjurist. 
 
 
Peter Strömbäck 
 
 

Victor Sanhueza 

 
1 Riksarkivet, Elektroniskt underskrivna handlingar (Rapport 2006:1). s. 39. 


