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Hur välja e-underskrifter? 
Workshop 7 maj 2019 

 Sveriges Advokatsamfund, Laboratoriegatan 4, Stockholm  

 
Vad avses med en elektronisk underskrift? Vilka olika varianter finns av elektroniska 
underskrifter och hur säkra är de? Vad är det för skillnad på dessa olika typer av 
underskrifter? Hur är den rättsliga statusen för dessa olika typer av underskrifter? Hur 
säkerställs bevarandet av en elektronisk underskrift om leverantören försvinner? Vad bör 
man tänka på när man väljer leverantör av e-underskriftslösning? Hur påverkas 
utvecklingen av eIDAS-förordningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagens arrangörer  
Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata 

företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som 
exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att anordna 

workshops och konferenser, samt sprider information genom sin webbplats. Flera viktiga aktörer på 
såväl privat- som myndighetsnivå finns representerade i vår styrelse såsom riksdagen, 

regeringskansliet, SKL samt både Uppsala och Stockholms universitet. 
Mer information och kontakt: www.rattsinfo.se 

 
 

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) bildades 1981 och är en oberoende, ideell organisation 
för medlemmar med intresse för området informationsteknik och juridik.  Föreningen verkar för att 

samhällsdebatten om informationsteknikens rättsliga problem ska kunna föras på saklig grund. 
Genom föreningens verksamhet har medlemmar möjlighet både att utbyta erfarenheter, knyta 
kontakter och skaffa dig aktuell kunskap inom verksamhetsområdet. Tyngdpunkten i SIJU:s 

verksamhet är seminarierna inom rättsinformatik - gränslandet mellan IT och juridik. Exempel på 
ämnesområden som behandlas är: personlig integritet, juristens arbetsredskap, immaterialrätt, 

myndigheternas informationshantering, datorrelaterad brottslighet samt IT-avtal. 
Mer information och kontakt: www.siju.se 

  

http://www.rattsinfo.se/
http://www.siju.se/
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Dagens program 

 
 
Välkomnande och presentation av dagens tema  
Jenny Eriksson Lundström, ordförande Stiftelsen för rättsinformation 
Helena Hallgarn, ordförande Svenska föreningen för IT och juridik 
 
Elektroniska underskrifter – det rättsliga perspektivet  
Nils Fjelkegård 
 
Hur lätt kan jag få en e-underskrift att anses vara ogiltig? 
Fredrik Ljunggren 
 

10.15-10.30 Fika 

Presentation från tre leverantörer av tjänster av elektroniska underskrifter med kommentarer 

kring legala frågor och bevisvärdesfrågor 

Oneflow 
Fredrik Rinman & Johan Borendal  
 
Assently 
Mikael Forsgren 

 
Scrive 
Viktor Wrede 
 
Panelsamtal 
Sammanfattande diskussion kring olika tekniska lösningar, legala aspekter på dessa och hur vi 
säkerställer deras bevisvärde.  
 
Deltagande: Nils Fjelkegård, Fredrik Ljunggren, Johan Borendal, Mikael Forsgren, Viktor Wrede 
Moderator: Staffan Malmgren 
 
Avslutning 
Jenny Eriksson Lundström & Helena Hallgarn 
 

12.00 Enklare lunch serveras 
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Dagens talare 

 

Nils Fjelkegård  
Departementssekreterare, Infrastrukturdepartementet 
 
Nils är jurist och arbetar som departementssekreterare på enheten för digital 

förvaltning på det nybildade Infrastrukturdepartementet. Han har tidigare arbetat 

som jurist på E-legitimationsnämnden, där han bl.a. ansvarat för att sätta upp det 

juridiska ramverket för det nya e-legitimationssystemet. Nils har varit djupt 

inblandad i förhandlingen och genomförandet av eIDAS-förordningen och 

föreläser även för juriststudenter på Stockholms universitet inom området e-

legitimationer och e-underskrifter. Han sitter även med i eSam:s juridiska 

expertgrupp 

 

 

Fredrik Ljunggren 
Informationssäkerhetskonsult, Kirei 
 
Fredrik har arbetat inom området elektronisk legitimering och underskrift i 

närmare 15 år. Han har författat tillitsramverket för Svensk e-legitimation 

och deltar som expert i Digitaliseringmyndighetens granskningsgrupp, som 

granskar och följer upp säkerheten bland samtliga utfärdare av Svensk e-

legitimation. Han har också arbetat med utformningen av den 

europeiska genomförandeförordningen (EU) 2015/1502 om fastställande av tillitsnivåer. 

Fredrik biträder även som expert i IT-rättsliga frågor, särskilt gällande rättshandlingars verkan i 

elektroniska miljöer och för sannings- och förfalskningsbrott i sådana miljöer. 

 

Staffan Malmgren  
Legal technology officer, Kahn Pedersen 
 
Staffan är tidigare systemutvecklare, numera jurist med fokus på gränslandet 

mellan teknik och juridik. Han är Legal technology officer på Kahn Pedersen, och 

har tidigare arbetat bl.a. som utredningssekreterare och projektledare. 

 

 
Fredrik Rinman 
Head of Development Oneflow 
 
Teknisk medgrundare och Head of Development på Oneflow. Fredrik 
har bakgrund som utvecklare men har under sin tid på Oneflow jobbat 
med hela produktutvecklingsprocessen, från produktstrategi och design 
till utveckling och testning. Har under sin tid på Oneflow varit ansvarig 
för digitala signaturer och samarbetet nära med Oneflows partner 
Trustweaver (nu Sovos) för att säkerställa hög teknisk och juridisk kvalitet 
av de dokument och signaturer som tjänsten producerar. 
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Johan Borendal 
Vice President Product Management, Sovos 
 
Medgrundare och tidigare CTO för TrustWeaver, ett svenskt bolag som i juli 
förra året köptes av Sovos. Som CTO för TrustWeaver var Johan ansvarig för 
produktstrategi och tekniskt ledarskap och ledde arbetet som resulterade i att 
TrustWeaver blev en av Europas första tillhandahållare av ”Qualified Trust 
Services”. Johan har också deltagit som expert i CEN och ETSI under många 

år och bland annat lett CENs arbetsgrupp för integritets- och äkthetsbevis för elektroniska fakturor. 
Johan är styrelseledamot i Oneflow AB. 
 

Mikael Forsgren 
Head of Product & Legal, Assently 
 
Mikael är produktchef och jurist på Assently och har arbetat med e-

underskrifter på den nordiska marknaden sedan 2014. Han har även ansvarat 

för Assentlys informationssäkerhet sedan 2017. 

 

 

Viktor Wrede  
VD, Scrive 
 
Viktor var med och startade igång Scrive år 2010 under sin studietid på 

Handelshögskolan i Stockholm. Under 2016 lämnade Viktor Scrive för ett arbete 

som CFO på ett Adtech-koncern i Stockholm men kom sedan tillbaka till Scrive 

som VD i September 2017.  

 

 

 


