
 
 
 
 

Stiftelsen för Rättsinformation 
 

Inbjudan 
 

Hur välja e-underskrifter? 

Workshop 7 maj 2019 

Plats: Sveriges Advokatsamfund 

Laboratoriegatan 4, Stockholm 
Tid: 09.00-12.00 Workshop 

 

 

Workshopen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och SIJUs 
medlemmar. Anmäl dig här senast fredag 26/4. 
 
Obs vid eventuellt förhinder: Kontakta anna.henriksson@im.uu.se  

 
Stiftelsen för rättsinformation arrangerar i samarbete med Svenska föreningen för 
IT och juridik årets workshop på temat e-underskrifter. Efter workshopen serveras 
en enkel lunch. 
 
Årets workshop tema: Hur välja e-underskrifter? 
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 det nya EU-direktivet? 
 
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.  
 
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. 
 
Varmt välkomna!  

https://forms.im.uu.se/form/c7b72224-dd30-4f1f-90d8-cf04f55d837e
mailto:anna.henriksson@im.uu.se


Stiftelsen för Rättsinformation  
c/o Uppsala Universitet, Institutionen för informatik och media,  

Box 513, 751 20 Uppsala 
E-mail: anna.henriksson@im.uu.se 

 

Program 
 

Välkomnande och presentation av dagens 
tema 
 

Jenny Eriksson Lundström, ordförande Stiftelsen 
för rättsinformation 

Helena Hallgarn, ordförande Svenska föreningen 
för IT och juridik 

 

Titel: TBA  
Nils Fjelkegård, Departementssekreterare 
Enheten för digital förvaltning 

Titel: TBA 
Fredrik Ljunggren, IT-security advisor och 
grundare Kirei 

 
10.15-10.30 Fika 

 
Presentation från tre leverantörer av tjänster av elektroniska underskrifter med kommentarer 

kring legala frågor och bevisvärdesfrågor 
 

Oneflow 
 
 
Assently 
 
Scrive 

Fredrik Rinman, co-founder 
Johan Borendal, Signeringsexport  
 
Mikael Forsgren, Jurist och produktchef 
 
Viktor Wrede, VD  

Panel med sammanfattande diskussion 
kring olika tekniska lösningar, legala 
aspekter på dessa och hur vi säkerställer 
deras bevisvärde.  

 

Nils Fjelkegård, Fredrik Ljunggren, Johan 
Borendal, Mikael Forsgren, Viktor Wrede 

Moderator: Staffan Malmgren, Legal 
Technology officer Kahn Pedersen  

Avslutning Jenny Eriksson Lundström, ordförande Stiftelsen 
för rättsinformation 

Helena Hallgarn, ordförande Svenska 
föreningen för IT och juridik 

 

12.00 Enklare lunch serveras 

 


