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Sammendrag 

 
Oppgaven dreier seg om ivaretakelse av dokumenters autentisitet ("dokumentautentisitet") 

ved bruk av digitale signaturer i offentlig forvaltning. Dokumentautentisitet er et norsk 

uttrykk som i denne oppgaven erstatter det engelske "WYSIWYS" (What You See Is What 

You Sign). Dokumentautentisitet er et viktig aspekt ved digitale signaturer. Det handler om at 

elektroniske dokumenter skal være fullstendig tilstrekkelig detaljert slik at det sikres en 

entydig, varig og korrekt representasjon av innholdet i dokumentet. 

 

Dokumentautentisitet (WYSIWYS) er angitt som et krav i forvaltningsstandarden 

"Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0".  

 

I oppgaven undersøkes det hvorvidt kravet kan ivaretas ved digitalisering av offentlig 

forvaltning. Det gis en redegjørelse av dokumentautentisitet-begrepet. Utfordringer ved 

ivaretakelse av dokumentautentisitet blir belyst. Sentralt i oppgaven er analysene av hva et 

krav om dokumentautentisitet innebærer, og de utfordringer det offentlige står ovenfor når de 

skal sikre dokumentautentisitet.  

 

I oppgaven konkluderes det med at krav om dokumentautentisitet ikke er mulig å ivareta fullt 

ut ved bruk av digitale signaturer og PKI alene. En utvidet tilnærming til begrepet åpner for 

ivaretagelse ved hjelp av ekstra kontroller. 

 

Oppgaven er et resultat av en tverrfaglig tilnærming basert på juridisk, informatisk og 

samfunnsvitenskapelig metode. 
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Forord 

 
Denne masteroppgaven er med på å sette punktum for fem år som student ved Avdeling for 

forvaltningsinformatikk (AFIN)/Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Universitetet i Oslo. 

Det har vært en lærerik og til tider krevende prosess å jobbe med oppgaven. Samtidig har 

arbeidet gitt meg mange gode opplevelser, og det spennende temaet for oppgaven har bidratt 

til at jeg har følt stor motivasjon for å fullføre arbeidet. 

 

Jeg har fått hjelp både av mine veiledere og av mange engasjerte personer som jeg har hatt 

den store glede å bli kjent med gjennom studiene ved AFIN/SERI og deltidsjobb i 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke:  

 

Min hovedveileder, professor Arild Jansen ved Avdeling for forvaltningsinformatikk. Arild 

har hatt overoppsyn med oppgaven fra dens spede begynnelse, og har bidratt med gode råd, 

hyggelige diskusjoner og konstruktive tilbakemeldinger hele veien, hvilket har gjort meg 

trygg i arbeidet og gjort at jeg har følt meg svært godt ivaretatt. 

 

Min biveileder i informatikk, professor Audun Jøsang ved Institutt for informatikk (IFI). 

Audun var den som lanserte idéen om å undersøke rettslige aspekter ved dokumentautentisitet 

nærmere, og har inkludert meg i informasjonssikkerhetsmiljøet på IFI samt bidratt med 

motiverende samtaler om begreper og definisjoner. 

 

Min biveileder i jus, universitetslektor Thom-Kåre Granli, Institutt for privatrett. Thom-Kåres 

skarpe observasjoner og uvurderlige hjelp med alt av oppgavens rettslige aspekter har vært en 

fryd å oppleve. Jeg setter umåtelig stor pris på alle timene du har lagt ned i de solrike 

sommerdagene før innlevering.  

 

Lånekassen og Signicat, som har stilt med både personer og dokumenter til datainnsamlingen.  

 

Informantene, som har tatt seg tid til å stille opp på intervju og delte av sin kunnskap. 

 

I tillegg vil jeg rette en hjertelig takk til gutta i Tellu i Asker, for kontorplass og hyggelig 

samvær våren 2014, og til Jon Ølnes i UniBridge og Helge Rager Furuseth i Nasjonal 

Sikkerhetsmyndighet (NSM) for gode bidrag i form av avklaringer og ekspertise. 

 

Til slutt må jeg rette en ekstra stor takk til min fantastiske samboer Ole, og til alle mine gode 

venner og til min herlige familie for at dere har holdt ut med meg gjennom det siste året og 

gitt meg utenomfaglig påfyll når jeg har trengt det som mest. Deres varme middager, gode 

klemmer og støtteerklæringer på sene kvelder har varmet et slitent studenthjerte. Jeg ser frem 

til å få mer tid sammen med dere igjen. 
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1. Introduksjon 
 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

 

Vi lever i en tid der informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er blitt en naturlig og 

viktig del av hverdagen. Fra den første IKT-politiske meldingen ble fremlagt for Stortinget i 

20061 er det vært fokus på bruk av IKT for å skape bedre offentlige tjenester.2 I 

Stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge» (2012 – 2013) konstateres det at et hovedmål 

for regjeringen er at «Norge som samfunn utnytter mulighetene IKT og Internett gir for 

verdiskaping og innovasjon».3 For å nå denne målsettingen har det fra politisk hold vært en 

stor satsing på digitale plattformer som virkemiddel for å realisere tjenester og produkter. 

 

Mange offentlige tjenester omfatter utferdigelse av dokumenter. Tradisjonelt er signering av 

dokumenter blitt foretatt fysisk, og digitaliseringen av slike tjenester reiser både teknologiske 

og rettslige utfordringer. Signering ved bruk av IKT forutsetter teknologi med egenskaper 

som kan erstatte den fysiske signaturfunksjonen. Digitale signaturer er en slik teknologi. For å 

hindre misbruk er det i tillegg nødvendig med en infrastruktur som autentiserer de som ønsker 

å benytte seg av teknologien, og som kan sørge for verifikasjon av signaturer i etterkant. 

Public Key Infrastructure (PKI) er en slik infrastruktur.  

 

Både offentlige tjenester og dokumentbehandling er underlagt rettslige krav som må ivaretas. 

Videre er det også gitt særskilte regler med krav for bruk av digitale signaturer og PKI’er. 

Alle disse kravene må være ivaretatt for at elektronisk kommunikasjon skal være likestilt med 

tradisjonell papirbasert kommunikasjon, som igjen er nødvendig for at de digitale tjenestene 

skal kunne likestilles med fysiske tjenester. 

 

I norsk rett gjelder i utgangspunktet et prinsipp om formfrihet,4 men særskilte 

skriftlighetskrav eller ønske fra en part kan medføre at dokumenter skal utferdiges skriftlig. 

Avtaler er en meget praktisk gruppe skriftlige dokumenter. Ved elektronisk signering av 

dokumenter, er det grunnleggende viktig for tillit til tjenesten at brukeren kan være sikker på 

at det hun ser på skjermen og signerer ikke senere får et annet innhold. Å ha tillit til at også 

elektroniske dokumenter er fullstendig tilstrekkelig detaljert slik at det sikres en entydig, varig 

og korrekt representasjon av innholdet er kjent på engelsk som «What You See Is What You 

Sign» (WYSIWYS). I denne oppgaven har jeg valgt å erstatte bruk av WYSIWYS-akronymet 

med ordet dokumentautentisitet,5 som innebærer ivaretagelse av et elektronisk dokuments 

autentisitet. Vi kjenner temaet også fra tradisjonelle fysiske dokumenter der man ønsker å ha 

tillit til at dokumentet ikke endrer utseende, for eksempel ved at det var påført «usynlig» skrift 

som dukket opp etter at avtalen er signert.  

                                                           
1 St.meld. nr. 17 (2006 – 2007): Eit informasjonssamfunn for alle. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
2 Meld. St. 23 (2012–2013). Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping. Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, s. 8 
3 Ibid. 
4 Jf. Norske Lov 5-1-2 
5 Dette er det gjort rede for i punkt 3.1 
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For digitale dokumenter reiser temaet spørsmål om hvordan man kan ivareta 

dokumentautentisitet til elektroniske dokumenter der det foreligger rettslige krav til både 

autentisk innhold og form. At noe er autentisk innebærer at det er ekte og opprinnelig, så for å 

ivareta autentisiteten må man ivareta det som gjør dokumentet unikt; dets visuelle uttrykk og 

semantiske innhold. Dette kravet er angitt i «Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor» v. 

2.0, nr. 7.5.8:  

 

”What You See Is What You Sign” (WYSIWYS) 

«Det skal være samsvar mellom hva bruker ser og hva hun signerer. Det skal 

dokumenteres hvordan dette prinsippet tilfredsstilles.»6  

 

 

For løsninger som inkluderer brukerdialoger, er krav 7.5.8 «absolutt» og skal dermed 

tilfredsstilles.7 Et eksempel på en praktisk brukerdialog er det grensesnittet mot brukeren som 

Statens lånekasse for utdanning bruker i sin løsning for innsendelse av søknad om lån og 

stipend på Internett. 

I denne oppgaven undersøkes kravet om ivaretagelse av dokumentautentisitet (WYSIWYS) 

nærmere. Selv om dokumentautentisitet (WYSIWYS) er et viktig aspekt ved digitale 

signaturer, og er blitt problematisert av flere i teorien,8 er begrepet ikke forklart noe sted i 

veiledninger eller annet regelverk for forvaltningen. Manglende offentlig fokus på temaet kan 

medføre at offentlige tjenester ikke oppfyller nødvendige krav. I oppgaven undersøker jeg 

derfor hva et krav om dokumentautentisitet innebærer, og de utfordringer det offentlige står 

ovenfor når de skal sikre dokumentautentisitet. Jeg har funnet det hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i en analyse av begrepet dokumentautentisitet, for deretter å undersøke hva 

signaturer og digital signatur-teknologi kan sies å være.  

Dette danner grunnlaget for mine undersøkelser om innholdet og anvendelsen av kravene til 

bruk av digitale signaturer og ivaretagelse av dokumentautentisitet i et PKI-basert system for 

digitale signaturer. Jeg presenterer problemstillingen for oppgaven i punkt 1.3, men vil først 

gi en nærmere redegjørelse for temaet jeg undersøker. 

 

1.2 Nærmere om temaet for undersøkelsen 

Utgangspunktet for WYSIWYS/dokumentautentisitet er teknologien som kalles digitale 

signaturer. En digital signatur innebærer bruk av offentlig-nøkkel kryptering9 for å «signere» 

                                                           
6 Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0 (2010) – heretter «Kravspesifikasjon 

for PKI». Kommunal- og moderniseringsdepartementet, s. 48 
7 Ibid, s. 14 
8 Se for eksempel Jøsang, Audun, Povey, Dean and Ho, Anthony. What You See Is Not Always What You Sign 

(2002) og Lioy, Antonio, Ramunno, Gianluca, Aime, Marco Domenico, and Pala, Massimiliano. Motivations for 

a Theoretical Approach to WYSIWYS (2005) 
9 Kryptografiske teknikker beskrives i punkt 4.1.2 
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en informasjonsmengde. Dette kan sies å være det mest nærliggende substitutt for de 

tradisjonelle materielle signaturfunksjoner når dokumentbehandling går over i den digitale 

verden.  

Bruk av digitale signaturer som rettskraftig underskrift og autentiseringsmekanisme har vært 

gjenstand for flere utredninger både i Norge og internasjonalt. I 1996 publiserte UNCITRAL 

(United Nations Commission on International Trade Law) sin «modellov», et dokument som 

var ment å skulle bidra til muliggjøring og forenkling av elektronisk handel. Dokumentet ble 

brukt som grunnlag for Kartleggingsprosjektet (1998-1999)10 hvor det ble gjort et stort arbeid 

for å kartlegge begreper i det norske regelverket som kunne være til hinder for elektronisk 

samhandling. I dag er digitale signaturer tatt i bruk i offentlig forvaltning (blant annet som 

autentiseringsløsning for personer gjennom ID-porten11), og én type digitale signaturer er 

regulert i esignaturloven av 15. juni 2001 nr. 81 (esignl.).  

Bruk av digitale signaturer er ikke uproblematisk. I tillegg til spørsmål om verifikasjon av det 

som skal signeres, er det en utfordring at den kryptografiske nøkkelen som brukes til 

signering, på et tidspunkt kan antas ikke lenger å være sikker. Dette skyldes at en 

kryptografisk nøkkel består av et visst antall tegn. Fordi datamaskiner har begrenset 

beregningskraft er utgangspunktet at jo flere antall tegn nøkkelen består av (lengden på 

nøkkelen), desto lengre tid vil det ta for en hacker å finne ut av hvilke tegn nøkkelen består 

av. Altså, dess lengre nøkkelen er, dess sikrere regnes den for å være. Samtidig innebærer en 

lengre nøkkel at utregning og bruk av nøkkelen tar mer tid. Følgelig må det alltid gjøres en 

avveining mellom hvor lang nøkkelen må være for å være sikker, og hvor raskt en ønsker at 

systemet skal arbeide. Siden datamaskiners beregningskraft stadig øker grunnet ny og 

forbedret teknologi, kan man anta at en nøkkellengde som er sikker i dag, på ett eller annet 

tidspunkt ikke vil være sikker lenger.  

Når det skjer vil «signaturen» være mulig å misbrukes av andre, og det kan gjøre det 

vanskelig å få en sikker verifisering av om det faktisk var «Ola» som signerte et gjeldsbrev i 

2014. Dette innebærer at det i tillegg til krav om dokumentautentisitet må tas i bruk løsninger 

man antar kan bøte på utfordringer med ivaretagelse av den kryptografiske nøkkelen. En måte 

å gjøre det på, er å ta i bruk dokumentformater som kan sies å ha såkalte LTV-egenskaper 

(Long Term Validation). Utfordringer med ivaretagelse av den kryptografiske nøkkelen vil 

ikke bli videre belyst i oppgaven, men LTV-egenskaper vil bli kort omtalt i punkt 6.   

 

1.3 Problemstilling og valg av case 

1.3.1 Problemstilling 

Bruk av digitale signaturer og elektronisk kommunikasjon reiser spørsmål om teknologien 

fullt ut kan erstatte den fysiske underskriften. Krav om underskrift kan være angitt som et 

                                                           
10 Kartleggingsrapporten: Kartleggingsprosjektet: Kartlegging av bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser 

som kan hindre elektronisk kommunikasjon. Nærings- og handelsdepartementet (Prosjektrapport 16. juni 2000), 

s. 12 
11 ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester (fra «Hjelpesider for ID-porten – nettside»).  
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resultat av lovgivers ønske om at handlingen skal ha en bestemt funksjon, eller som et resultat 

av tradisjon for å ivareta visse hensyn. Kan en digital signatur oppfylle slike funksjoner og 

hensyn? I tillegg kan det reise seg spørsmål om hvorvidt digital kommunikasjon faktisk kan 

erstatte papirkommunikasjon, i tilfeller der formkrav angitt i lov begrenser hvordan 

kommunikasjon skal foregå for å være i tråd med gjeldende rett.  

 

I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke om bruk av digitale signaturer på elektroniske 

dokumenter kan erstatte håndskrevne signaturer og papirbasert kommunikasjon, og samtidig 

ha dokumentautentisitet. For å undersøke dette har jeg utarbeidet en problemstilling som har 

vært utgangspunktet for arbeidet som presenteres i denne oppgaven. Dag Ingvar Jacobsen 

(2011) skriver at en god problemstilling skal være spennende, enkel og fruktbar,12 for å gi et 

godt utgangspunkt for arbeidet. På bakgrunn av dette har jeg angitt følgende problemstilling:  

 

 Hvordan kan dokumentautentisering ivaretas ved digitalisering av offentlig 

forvaltning? 

 

Dette er et åpent spørsmål, og det fremstår nødvendig å gjøre en avgrensing ved å definere 

forskningsspørsmål som samlet skal kunne gi et svar på oppgavens problemstilling. I tråd med 

forvaltningsinformatisk metode13 har jeg valgt å se nærmere på juridiske og informatiske 

aspekter ved ivaretagelse av dokumentautentisitet. Dette har gitt følgende forskningsspørsmål:  

 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke juridiske forutsetninger ligger til grunn for et krav om 

dokumentautentisering i offentlig forvaltning? 

 

Forskningsspørsmål 2: Hvordan kan dokumentautentisering løses i praksis? 

 

For å kunne analysere de ulike forskningsspørsmålene anser jeg det som viktig å starte med å 

gjøre rede for det teoretiske grunnlaget analysen skal bygge på. Det vil derfor gis en 

redegjørelse av aktuelle begreper for å klarlegge terminologien som anvendes i oppgaven, og 

deretter vil det teoretiske grunnlaget presenteres. Deretter vil de to forskningsspørsmålene 

besvares i form av analyser. 

 

For å sette problemstillingen i en relevant kontekst har jeg valgt å fokusere på gjeldsbrevet 

som rettslig disposisjon. Gjeldsbrev reguleres hovedsakelig av gjeldsbrevlova av 17. februar 

1939 (gbl.) og finansavtaleloven av 25. juni 1999 (finansavtl.), og er interessante for 

undersøkelser om dokumentautentisitet av tre grunner: 

 

 Gjeldsbrev må oppfylle visse formkrav 

 Avhengig av hvilke formkrav som oppfylles, følger ulike rettsvirkninger 

 Gjeldsbrev er rettslige disposisjoner som er aktuelle både i offentlig forvaltning og 

mellom personer i det private 

                                                           
12 Jacobsen (2011), s. 81 - 82 
13 Bruk av tverrfaglig tilnærmingsmåte, med fokus på informatiske, juridiske og/eller samfunnsvitenskapelige 

metoder (fra «Universitet i Oslo – nettside») 
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1.3.2 Valg av case 

For å undersøke om dokumentautentisitet har vært en del av vurderingen ved utvikling av et 

system som skal tas i bruk i forvaltningen, eller er tatt i bruk i forvaltningen, har jeg valgt å 

benytte et case. Valg av case ble gjort ut fra to kriterier: 

1. Caset skulle være interessant og relevant i et forvaltningsinformatisk perspektiv, 

herunder bestå av et forvaltningsorgan som angitt i forvaltningsloven av 10. februar 

1967 (fvl.) § 1 

2. Caset skulle være aktuelt med tanke på ivaretagelse av dokumentautentisitet, herunder 

bestå av faktisk eller tenkt løsning for elektroniske dokumenter som skal signeres 

digitalt    

 

Valget falt på Statens lånekasse for utdanning (heretter Lånekassen). Lånekassen er et 

forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD) med ansvar for forvaltning av 

utdanningsstøttesystemet, hjemlet i utdanningsstøtteloven av 3. juni 2005 nr. 37 § 16. 

Lånekassen oppfyller dermed kriterie nr. 1.  

 

I henhold til tildelingsbrevet for 2014 skal Lånekassen «forvalte utdanningsstøtteordningene 

på en effektiv, sikker og kvalitetsmessig god måte», samt «tilby kundene effektive og 

tilgjengelige løsninger […]».14 Lånekassen har over flere år drevet et moderniseringsarbeid 

gjennom sitt LØFT-program.15 Dette programmet ble fastsatt på bakgrunn av 

Stortingsmeldingen om moderniseringen av Lånekassen høsten 2003 og 

stortingsbehandlingen av meldingen våren 2004.16 Allerede før LØFT-programmet ble vedtatt 

hadde Lånekassen startet arbeidet med å se på muligheter for å signere gjeldsbrevet for 

låneavtalen digitalt. Lånekassen kan sies å ha vært tidlig ute, i norsk sammenheng, med å tilby 

en løsning for digital signering av dokumenter.  I tillegg har de lansert en ny 

signeringsløsning som del av sitt nye saksbehandlingssystem. Lånekassen oppfyller dermed 

også kriterie nr. 2.  

  

 

 1.4. Rammer for oppgaven (avgrensing) 

Denne oppgaven tar for seg dokumentautentisitet i konteksten av elektroniske gjeldsbrev. 

Ivaretagelse av dokumentautentisitet ved bruk av digitale signaturer er interessant for langt 

flere områder enn det som kommer frem i denne oppgaven, for eksempel for arkivverdig 

materiale generelt, testamenter spesielt, og for avtaler generelt som gjøres mellom private og 

mellom private og finansinstitusjoner som banker (for å nevne noen). Innholdet i oppgaven 

min har høy overføringsverdi til disse områdene. Jeg velger likevel å avgrense fordi fokuset i 

oppgaven er ivaretagelse av dokumentautentisitet, hvilket er like viktig uavhengig av typen 

                                                           
14 «Tildelingsbrev til Lånekassen for 2014», s. 2 og 3 
15 «Kravspesifikasjon elektronisk signeringsløsning til Lånekassen», s. 4 
16 St.meld. nr. 12 (2003 - 2004): Om modernisering av Statens Lånekasse for utdanning. Utdannings- og 

forskningsdepartementet. 
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rettslig disposisjon. Jeg håper en slik avgrensing vil gi oppgaven en bedre struktur og øke 

leservennligheten, uten å gå på bekostning av oppgavens nytte som sådan.  

 

Fremstillingene i oppgaven avgrenses derfor til å gjelde avtaleinngåelse på formuerettens 

område, herunder om gjeldsbrev etter gjeldsbrevlova av 17. februar 1939. For at oppgaven 

ikke skal bli for omfattende avgrenses det mot markedsføringsregler, fullmakt og jurisdiksjon. 

Videre avgrenses det mot hvitvaskingsregler og arkivlovgivning, da dette ville ført til at 

omfanget for oppgaven ble for stort ut fra tiden jeg har hatt tilgjengelig og størrelsen på 

oppgaven. 

 

Fordi dokumentautentisitet er knyttet til den teknologien som kan sies å være den mest brukte 

teknologien for digitale signaturer vil det gis en overordnet beskrivelse av denne teknologien. 

Det gis ingen grundig redegjørelse av kryptoanalyse eller kryptografiske algoritmer, ei heller 

for prinsippene ved grunnleggende diskret matematikk.  

 

Det ble tidlig klart at det i analysen av caset burde inkluderes de vurderinger som ble foretatt i 

forvaltningsorganets egne risikovurderinger. Dessverre har det ikke lykkes meg å få tak i 

disse vurderingene, og oppgaven avgrenses derfor til ikke å inkludere slike risikovurderinger. 

 

 

1.5 Relevant forskningslitteratur 

Arbeidet med denne oppgaven har ført til lesing av et meget ekstensivt materiale. En del av 

materialet er direkte benyttet som kilder og er angitt i bibliografien. Jeg vil trekke frem noe av 

det skriftlige kildegrunnlaget som har vært spesielt viktig for arbeidet med oppgaven. 

 

Først og fremst er to artikler der Audun Jøsang er medforfatter, vært kritiske for forståelsen av 

utfordringer knyttet til dokumentautentisitet. Det er artikkelen “What You See Is Not Always 

What You Sign” (2002) av Jøsang et. al (2002), og artikkelen “Robust WYSIWYS: A 

Method for Ensuring that What You See Is What You Sign” av Jøsang og AlFayyadh (2008). 

I den første artikkelen er det gjort rede for problemer relatert til den semantiske 

nivåforskjellen mellom informasjon som representeres på bitnivå og informasjon som 

presenteres analogt til en bruker eller maskinell prosess. I den andre artikkelen presenterer 

Jøsang og AlFayyadh en tenkt løsning for hvordan dokumentautentisitet kan sikres. 

Utfordringer ved dokumentautentisitet er videre behandlet i denne oppgavens punkt 4.2. 

 

Teori om informasjonssikkerhet og kryptografi er hentet fra flere kilder. Hovedkildene kan 

sies å ha vært William Stallings bok “Network Security Essentials: Applications and 

Standards (international edition)”, (4th edition) som ble utgitt i 2011 , og artikkelen av 

Whitfield Diffie og Martin Hellmann «New Directions in Cryptography» fra 1976. Stallings 

bok var pensum i emnet «Sikkerhet i distribuerte systemer» ved Universitetssenteret på 

Kjeller (UNIK) våren 2013. Annet pensummateriale fra emnet er også benyttet som 

grunnlagsmateriale. 
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Rettsteoretisk materiale er først og fremst hentet fra Geir Woxholts bok om avtalerett, 8. 

utgave (2012), og Trygve Bergsåkers bok om pengekravsrett, 2. utgave (2011). I tillegg er det 

gjort bruk av lovtekster og aktuelle forarbeider som utredninger, stortingsmeldinger og 

proposisjoner. Jeg har også benyttet meg av den danske boken «Den digitale signatur – 

ansvarsspørgsmål» (2002) som er Henrik Udsens doktogradsavhandling, da jeg antar at dansk 

og norsk lovgivning på området har felles trekk.  

 

Teori om samfunnsfaglig metode er hovedsakelig hentet fra Dag Ingvar Jacobsens bok 

«Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode», 2. utgave, 

3. opplag (2011). Bokens tilnærming til datainnsamling, særlig for planlegging og 

gjennomføring av intervjuer, har vært til stor hjelp under arbeidet med oppgaven. 

 

Til slutt vil jeg nevne Rolf Riisnæs doktorgradsavhandling fra 2006 «Digitale sertifikater og 

sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar: En tillitsorientert tilnærming til 

sertifikatutstederens villedningsansvar». Oppgaven har vært svært interessant lesing både i 

begynnelsen av arbeidet med oppgaven, og mot slutten da arbeidet begynte å spisse seg til. 

Avhandlingen ble utgitt som bok i 2007, men det er manuskriptet for 

doktorgradsavhandlingen, som ble innlevert til bedømmelse for graden dr juris ved 

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, den 25. april 2006, som er benyttet som 

kildemateriale for denne oppgaven. 

 

1.6 Oversikt over oppgavens innhold 

Oppgaven er inndelt som følger: 

I punkt 2 vil jeg beskrive metodene som er benyttet i arbeidet med oppgaven. Her vil det gis 

en beskrivelse av metodene for datainnsamling, oversikt over aktuelle rettskilder og 

utgangspunktet for drøftelsene i oppgavens analysedel. 

 

I punkt 3 vil jeg gjøre rede for det teoretiske utgangspunktet for oppgaven. Herunder vil det i 

3.1 gis en redegjørelse av WYSIWYS-begrepet og valg av dokumentautentisitet som 

erstatning for WYSIWYS, og i 3.2 gis en redegjørelse av hva en signatur er. 

 

I punkt 4 vil det gis en nærmere redegjørelse av det teoretiske grunnlaget for oppgavens 

analysedel. I 4.1 vil det gis en beskrivelse av teknologien «digitale signaturer», og i 4.2 

beskrives datatekniske utfordringer ved dokumentautentisitet. 

 

I punkt 5 gjøres det en analyse for å besvare det første av oppgavens to forskningsspørsmål. 

Her gis en redegjørelse av de juridiske forutsetninger som kan sies å ligge til grunn for et krav 

om dokumentautentisitet, med fokus på formkrav relatert til dokumentautentisitet og 

undersøkelse av hvorvidt det er mulig å bruke elektroniske gjeldsbrev. 

 

I punkt 6 gjøres det en analyse for å besvare det andre av oppgavens to forskningsspørsmål. 

Her gis en redegjørelse av hvorvidt det er mulig å løse dokumentautentisitet i praksis, med 

fokus på oppgavens case (Lånekassens løsning for eSignering). 
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I punkt 7 gis en oppsummering av funnene i oppgaven, og det konkluderes i forhold til 

oppgavens hovedproblemstilling. 
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2. Metode 
Oppgaven er blitt til som et resultat av en flerfaglig metodisk tilnærming. Samfunnsfaglig 

metode ligger til grunn for innsamling av det empiriske materialet (case-studien) i oppgaven, 

og det er benyttet både juridisk og informatisk metode i analysene. 

 

Arbeidet med oppgaven startet med å fastslå det som skulle være tema for oppgaven: 

Dokumentautentisitet. Deretter ble det gjort et valg i forhold til hvem og hva som skulle 

undersøkes: Et forvaltningsorgan som hadde/skulle ta i bruk en løsning for digitale signaturer. 

Basert på dette ble det besluttet å utarbeide en relativt klar problemstilling som skulle være 

utgangspunktet for arbeidet. Problemstillingen har for øvrig holdt seg konsistent gjennom 

arbeidet med oppgaven, men akronymet WYSIWYS ble etter hvert byttet ut med ordet 

dokumentautentisitet.   

 

2.1 Innsamling av data  

Innsamling av data ble gjort ved bruk av samfunnsfaglig metode. Det ble benyttet to ulike 

metoder: 

o Dokumentstudier  

o Intervjuer med enkeltindivider.  

 

Metodene er beskrevet under. 
 

2.1.1 Dokumentstudier  

Bruk av dokumentstudier anses å ha vært svært nødvendig for å kunne besvare 

problemstillingen. Grunnen til dette er både at problemstillingen knytter seg til lovverk, der 

det vil være aktuelt å undersøke hvorfor rettsreglene er formet som de er. Dette innebærer å 

undersøke hvilke forutsetninger lovgiver la til grunn for lovteksten. I tillegg er temaet for 

oppgaven behandlet i informatiske artikler, og teknologien som ligger til grunn for 

dokumentautentisitet er dokumentert i flere artikler og lærebøker om emnet. 

 

Fremgangsmåten for dokumentstudiene har vært som følger:   

i. Ved hjelp av samtaler med fagfolk innen jus og informatikk, bruk av søkemotorer og 

rettledning fra hovedbibliotekar ved Senter for rettsinformatikk (UiO) har jeg jobbet 

for å skaffe oversikt over alle dokumenter som kan være interessante  

ii. Deretter har jeg ordnet dokumentene etter emne (juridisk eller informatisk) og 

kronologisk  

iii. Dokumentene har så blitt nøye lest, og jeg har gjort notater underveis for å finne ut om 

hele eller deler av informasjonen i dokumentet kan egne seg som bakgrunnsmateriale 

for oppgaven. Dette har vært et iterativt punkt, der jeg en stund har lagt et dokument 

fra meg, for så å lese informasjonen med nye øyne etter hvert som jeg dannet meg et 

bedre bilde av relevant juss og aktuell teknologi. 

iv. I tillegg har jeg bedt om innsyn i relevante dokumenter hos Lånekassen. Jeg fikk 

tilgang til en stor del av dokumentene som var aktuelle for denne oppgaven, og til 

disse fikk jeg også veiledning til å forstå materialet av informanter i Lånekassen.  
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En metodisk utfordring ved dokumentstudier kan være å skaffe seg god nok oversikt over alle 

dokumenter som kan være relevante. En annen metodisk utfordring kan oppstå hvis man ikke 

får tilgang til dokumenter man vet eksisterer og som man anser som svært relevante for 

oppgaven. Når det gjelder punkt iv over, fikk jeg tilgang til en stor del av dokumentene som 

var aktuelle for denne oppgaven, og til disse fikk jeg også veiledning av ansatte i Lånekassen 

til å forstå materialet. Dessverre har jeg ikke lykkes med å få tak i risikovurderinger gjort av 

Lånekassen i forbindelse med utarbeidelse, vedlikehold og utskiftning av løsning for digital 

signatur. Det å skulle foreta en risikovurdering er noe som bør gjøres av personer som har 

forutsetninger for å gjøre en reell vurdering av den aktuelle løsningen og virksomheten, 

hvilket jeg ikke har hatt anledning til i henhold til oppgavens omfang. Det ble derfor ikke 

anledning til å undersøke dette nærmere, og jeg har derfor avgrenset mot risikovurderinger av 

eSignaturløsningen til Lånekassen (som nevnt over). 

 

Når det gjelder dokumenter som gir en detaljert beskrivelse av den tekniske løsningen i 

Lånekassen har jeg ikke en nærmere beskrivelse enn det som angis i kravspesifikasjonen for 

eSigneringsløsningen og presentasjoner av ansatte i Lånekassen som er tilgjengelig via 

Internett. Informasjonen antas å eksistere blant annet i det svar på anbudet om 

esigneringsløsning som leverandøren Signicat leverte til Lånekassen. Dokumentet(ene) er 

unntatt offentlighet, og det har ikke lykkes meg å få tak i det. Dette fører til at undersøkelsen 

av løsningen gjøres på overordnet nivå. 

 

En klar metodisk utfordring er at begrepet (dokumentautentisitet/WYSIWYS) ikke er funnet å 

være mye omtalt i akademisk litteratur, i hvert fall ikke med angivelse av begrepet på en måte 

som har gjort det enkelt å finne frem til dokumentene. Dette gjør at enkelte antagelser er 

basert på et smalt materiale. For å unngå at dette skulle bli en hemsko har det vært undersøkt 

om aktuelle artikler er publisert i publikasjoner som benytter seg av fagfellevurdering. I 

tillegg er det undersøkt om det er artikler som motsier hverandre, men dette er ikke funnet.  

 
 

2.1.2. Intervjuer med enkeltindivider 

Intervjuer med enkeltindivider har vært viktig både som støtte for dokumentstudiene og som 

bidrag til en bredere forståelse av hvordan ulike personer har ansett viktigheten av 

dokumentautentisitet. Intervjuer ble gjennomført mot slutten av 2013 og i begynnelsen av 

2014. Det har vært gjennomført fem intervjuer med til sammen seks informanter. 

Informantene kan klassifiseres som følger: 

- Informant med kunnskap om aktuelt regelverk: 1 

- Informanter med kunnskap om systemet i caset (Lånekassen): 5 

 

Av de fem informantene som ble intervjuet i forbindelse med caset var det én informant som 

var tidligere ansatt i Lånekassen der vedkommende var prosjektleder for løsningen som er 

beskrevet i besvarelsen av forskningsspørsmål 2 (esignaturmodulen).  Tre av informantene 

var ansatt i Lånekassen på tidspunktet for intervjuet. Den femte og siste informanten var 

ansatt i firmaet som leverer signeringsløsningen i esignaturmodulen. 
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Av de seks informantene ble én intervjuet over telefon med nedskriving av notater underveis. 

De fem andre informantene ble intervjuet ansikt til ansikt, og det ble brukt lydopptager i 

tillegg til notatskriving underveis. Informantene fikk tilsendt en samtykkeerklæring i forkant 

av intervjuet sammen med intervjuguiden. Samtykkeerklæringen informerte om prosjektet, ba 

om tillatelse til bruk av lydopptager, informerte om hvordan data fra intervjuet ville bli 

behandlet og om muligheten for å trekke seg fra undersøkelsen dersom informanten skulle 

ønske det. Intervjuguiden ble oversendt for at informantene skulle være klar over hva 

intervjuet ville handle om, og slik sett ha mulighet til å forberede seg til intervjuet. Mitt 

inntrykk i etterkant av alle intervjuene er at dette fungerte tilfredsstillende. Hvert intervju ble 

avsluttet med spørsmål om forslag til endring av fremgangsmåten, her fremkom det ingen 

negative kommentarer eller reaksjoner.  

 

En metodisk utfordring ved intervjuene kunne vært å få de rette personene til å sette av tid til 

et intervju. Jeg startet dette arbeidet svært tidlig, og er fornøyd med responsen. Når det gjelder 

oppfølging i etterkant har dette vist seg litt vanskeligere. Dette er nok dels fordi det gikk for 

lang tid fra intervjuet ble transkribert til det ble oversendt informanten for kommentarer. Det 

andre er problemer med å få tilsendt dokumenter som under intervjuet ble lovet sendt. I 

tilfellet med Lånekassen har jeg av uvisse grunner enda ikke mottatt noe svar på hvorfor 

materialet som var avtalt oversendt, ikke er blitt det. Jeg tror dog ikke dette har vært til hinder 

for min analyse,17 men når det gjelder risikovurderingene ville disse kanskje kunne gitt et mer 

nyansert bilde av hvorfor løsningen til Lånekassen ble slik den ble.  

 

 

2.2 Rettskilder og juridisk metode 

Det er benyttet juridisk metode for å redegjøre for innholdet i de rettslige krav som stilles til 

signaturer og hvorvidt gjeldsbrev kan signeres digitalt.  

 

Gjeldsbrev er del av pengekravsretten. Signaturer (også angitt som underskrift) er i flere 

sammenhenger formkrav, og er ikke knyttet til et spesielt rettsområde, mens digitale 

signaturer gjelder anvendelse av informasjonsteknologi, og kan sies å tilhøre et 

«informasjonsrettslig» område. Under er det gitt en kort beskrivelse av de ulike rettskildene 

som benyttes i oppgaven. 

 

Lovgivning  

Av lover på pengekravsrettens område er gjeldsbrevlova særlig aktuell for denne oppgaven. 

Den angir de ulike typene gjeldsbrev loven omfatter og hvilke rettsvirkninger bruk av de ulike 

gjeldsbrevene får. Videre behandles krav om tvangsfullbyrdelse av gjeldsbrev av 

tvangsfullbyrdelsesloven. Spesielt interessant er tvangsl. § 7-2 bokstav a som angir vilkårene 

for at et gjeldsbrev skal være et «eksigibelt» gjeldsbrev, og som får den rettsvirkningen at 

gjeldsbrevet er et såkalt «særskilt tvangsgrunnlag» for utlegg.  I tillegg er finansavtalelovens 

                                                           
17 Annet enn det som fremkommer i punkt 2.1.1 
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bestemmelser aktuelle, særlig for den rettslige betydningen av gjeldsbrev utstedt av en 

finansinstitusjon. 

 

I redegjørelsen for signaturers rettslige stilling tar jeg utgangspunkt i avtaleretten, som 

regulerer vilkårene for at en avtale skal være juridisk bindende. I norsk avtalerett er det i 

utgangspunktet formfrihet for avtaler, og det innebærer at en avtale er bindende uansett om 

den er inngått skriftlig eller muntlig. Avtaleretten er likevel interessant som kontekst, fordi 

særlig krav om skriftlighet og underskrift er mye benyttet som formkrav for å øke 

bevisverdien av en avtale på bestemte rettsområder. 

 

Bruk av digitale signaturer er behandlet i esignaturloven. Fokuset ligger der på signaturer som 

baserer seg på sertifikattjenester i et PKI-system (Public Key Infrastructure). Denne typen 

digitale signaturer omtales i loven som «elektroniske signaturer». Loven definerer tre typer 

elektroniske signaturer, og hver av disse er gitt ulike rettsvirkninger.  

 

Lånekassen er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD) med ansvar for 

forvaltning av utdanningsstøttesystemet, og hjemlet i utdanningsstøtteloven § 16. Lånekassen 

er gitt egen hjemmel i utdanningsstøtteloven (§ 11) som angir et særskilt tvangsgrunnlag for 

inndriving av ubetalte lån uten forutgående sak og dom i rettsvesenet. Ellers er Lånekassen 

underlagt krav både i privatretten og offentlig rett, fordi de er et forvaltningsorgan som treffer 

vedtak og driver utlån på linje med en finansinstitusjon. 

 

Forarbeider 

I forarbeidene til gjeldsbrevlova er formkrav til gjeldsbrev angitt.18 I forarbeidene til 

esignaturloven er det gitt en utfyllende beskrivelse av teknologien loven omfatter. Formkravet 

skriftlighet som er tett knyttet til formkrav om underskrift (se redegjørelse i punkt 5) er 

behandlet i forarbeidene til finansavtaleloven under spørsmål om hva som skal til for at et 

elektronisk dokument skal kunne oppfylle et formkrav om underskrift.  

 

Rettspraksis 

Den neste relevante rettskildefaktoren er rettspraksis. Det er i midlertidig lite 

høyesterettspraksis på områdene som gjelder digitale/elektroniske signaturer og elektroniske 

gjeldsbrev. I Rt-2010-604 behandlet Høyesteretts ankeutvalg en sak som gjaldt bruk av 

digitale signaturer og hvorvidt elektroniske gjeldsbrev kan ha eksigibilitet. Saken gir et viktig 

rettslig grunnlag for å vurdere bruk av elektroniske signaturer. Av metodisk interesse nevner 

jeg at ankeutvalget la vekt på en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling. 

 

Juridisk teori 

I rettskildelæren er det en løpende debatt om også juridisk teori er en rettskildefaktor. Det vil 

føre for langt å ta standpunkt til dette spørsmålet her. I oppgaven benytter jeg juridisk teori 

som støtte til tolkning av lovbestemmelser.  

 

                                                           
18 NUT 1935:1. Utkast til Lov om Gjeldsbrev, s. 13 
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2.2.1 Funksjonell ekvivalens 

Som supplement til den juridiske analysen er det i oppgaven benyttet en metode kalt 

«funksjonell ekvivalens». Metoden beskrives i UNCITRALS dokument «Model Law on 

Electronic Commerce» (1996),19 og innebærer analyse av hvilke funksjoner og hensyn et 

begrep (formkrav) er ment å skulle ivareta. Deretter undersøkes hvorvidt, hvordan og i 

hvilken grad funksjonene og hensynene bak formkrav kan ivaretas ved elektronisk 

kommunikasjon. I denne oppgaven er metoden brukt på et utvalg av formkrav som er 

relevante i forhold til den senere redegjørelsen av gjeldsbrev og ivaretakelse av 

dokumentautentisitet i Lånekassens løsning som beskrives i punkt 6. Vurderingen er basert på 

aktuelle bestemmelsers innhold, hvilke parter som kommuniserer og bestemmelsens 

rettsområde med mer. 

 

2.3 Informatisk metode 

Min informatiske metode er i hovedsak en detaljert og «kritisk» analyse av en bestemt 

teknologisk løsning, støttet av aktuelle forskningsartikler og teori om datasikkerhet.  

 

Analyse av dokumentautentisitet-begrepet baseres på informatisk og diplomatisk teori,20 

angitt i autoritative lærebøker og artikler på feltene. 

 

Analyse av hvordan dokumentautentisitet blir ivaretatt og kan ivaretas baseres på 

forskningsartikler om dokumentautentisitet og på analysen av dokumentautentisitet som 

begrep som er foretatt i oppgaven. 

 

I oppgavens neste punkt (punkt 3) starter redegjørelsen av det teoretiske grunnlaget for 

analysene. Analysene presenteres i punkt 5 og 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 UNCITRAL, «Model Law on Electronic Commerce» (1996), s 20 
20 Diplomatisk teori: Teori om etablering av dokumenters ekthet, jf. Nesland (2013), s. 8 
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3. Dokumenters autentisitet og signaturer 

3.1 Etablering og avklaring av begrepet dokumentautentisitet 

Jeg vil starte redegjørelsen av det teoretiske grunnlaget med å vise hvorfor jeg har valgt å 

bruke ordet dokumentautentisitet i stedet for WYSIWYS. For å belyse dette valget ytterligere 

og gi en beskrivelse av terminologien som benyttes i oppgaven, vil jeg gi en redegjørelse 

under om følgende sentrale begreper: Identitet, integritet, ikke-benekt og autentisering. I 

tillegg er det gitt en kort redegjørelse av kritikk av dokumentbegrepet. 

 

3.1.1 Identitet 

Noen ganger har man behov for å vite hvem det er man kommuniserer med.21 Behovet kan 

oppstå i møter mellom mennesker ansikt til ansikt, eller ved elektronisk kommunikasjon. For 

å få vite hvem noen eller noe er kan man stille spørsmålet «hvem er du?». For å kunne svare 

på spørsmålet må det skje en prosess kalt identifisering.22   

 

Identifisering er å fastslå en identitet basert på gjenkjennelse av iboende og/eller tildelte 

egenskaper.23 En iboende egenskap kan være hårfarge, alder eller stemme. Tildelte 

egenskaper kan være navn, ip-adresse eller rolle i et hierarki. Slike egenskaper kalles gjerne 

identifikatorer. For et dataobjekt, som for eksempel et dokument, vil informasjon i form av 

metadata24 være med på å bidra til å etablere dokumentets identitet. Informasjon om for 

eksempel forfatter, tekstredigeringsprogram dokumentet er skrevet i, avsender, mottaker og 

datamaskinplattform er karaktertrekk som vil kunne være med på å skille ett dokument fra et 

annet.25  

 

3.1.2 Integritet 

Ved bruk av elektronisk kommunikasjon er det viktig å kunne stole på at data som utveksles 

er korrekt og komplett.26 Det innebærer at informasjon som skal utveksles må være sikret mot 

utilsiktet eller uautorisert modifikasjon og destruksjon, og være sikret ikke-benekt og 

autentisitet.27 Dette gjelder fra ferdigstillelse eller avsending og frem til informasjonen 

kommer frem, og ved eventuell re-presentasjon av informasjon som allerede har vært 

presentert.28 Dette kan gjøres på flere måter. 

 

Det kan stilles krav til kontroll av endring på bit-nivå. Dette kalles gjerne dataintegritet eller 

bit-vis integritet.29 Stallings (2011) skriver at dataintegritet innebærer «sikkerhet for at 

mottatte data er nøyaktig slik de var da de ble sent fra en autorisert entitet (altså at de ikke 

inneholder modifisering, innsetting, sletting eller gjenspeiling)».30 Sikring av dataintegritet 

                                                           
21 Riisnæs (2006), s. 22 
22 Ibid, s.23 
23 Ibid 
24 Metadata: «Data om data», Store Norske Leksikon 
25 Nesland (2013), s. 9 
26 ISO/IEC 27000:2014(E), punkt 2.40, s. 5 
27 Stallings (2011), s. 19 
28 Nesland (2013), s. 9 
29 Ibid 
30 Fritt oversatt fra Stallings (2011), s. 28 
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kan omfatte sikring av en strøm av meldinger, en enkelt melding eller utvalgte felt i en 

melding.31 For å sikre dataintegritet kan det benyttes mekanismer som sikrer at eventuelle 

endringer oppdages og/eller at det i tillegg forsøkes gjenoppretting av data som har gått tapt. 

 

I tillegg til dataintegritet er det to andre underkategorier av integritet som kan sies å være 

spesielt interessante i forbindelse med digitale dokumenter. Ved papirbasert kommunikasjon 

vil et dokuments innhold bestå av tekst og/eller grafiske elementer. Disse utformes ved en 

overføring av masse, enten fra overflaten til mediet det skrives på (som ved etsing eller 

utskjæring), eller til overflaten, i form av blekk fra en penn eller pensel. Innholdet oppfattes 

da som en forskjell i farge eller tekstur i forhold til overflaten,32 og er uløselig knyttet til 

mediet det er påført. Innholdets semantiske betydning vil fremstå likt for alle som kan se det 

og som klarer å lese det. Dokumentets visuelle uttrykk vil også fremstå likt for enhver som ser 

det med tilstrekkelig presist syn. Ved elektronisk kommunikasjon derimot er dokumentet 

uansett en informasjonsmengde som representeres binært, uavhengig av om dokumentet 

oppstod fysisk (som for eksempel et scannet papirark) eller digitalt (som for eksempel skrevet 

i tekstbehandlingssystem). Semantisk tolkning gjøres da basert på et høyt antall 

transformasjoner og analog visualisering. Denne forklaringen gir opphav til uttrykket 

semantic level distance (Arnello et. Al, 2005) («semantisk nivåavstand»), som viser til 

avstanden mellom bit-nivå-representasjonen og visualiseringen. For eksempel vil MS-Word 

dokumenter ha en høy semantisk distanse, mens bitmap-bilder vil ha lav semantisk distanse. 

Sikring av semantisk integritet er behandlet i punkt 4.2. 

 

Den tredje underkategorien av integritet dreier seg om hvordan det er mulig å ivareta et 

dokuments visuelle uttrykk, både ved re-presentasjon og arkivering. Et digitalt dokument kan 

bestå av tekst og grafiske elementer som for eksempel bilder, tabeller eller andre 

illustrasjoner. Nesland (2013) viser til et eksempel med utfordringer ved arkivering av 

eposter. Hun stiller spørsmål ved om en arkivert epost som opprinnelig hadde grafiske 

elementer i epostkroppen (fremfor som vedlegg), men hvor systemet lagrer disse som vedlegg 

i arkivsystemet, likevel kan sies å være lagret med intakt integritet.33 Visuell integritet 

innebærer at den som blir presentert for et materiale gis muligheten til å få samme forståelse 

av materialet slik som det var tenkt av den som utformet materialet til å begynne med. 

 

3.1.3 Ikke-benekt 

For at partene til en avtale skal kunne ha tillit til at det ikke er mulig for motparten å snu 

ryggen til avtalen uten at det får konsekvenser for dem, må den sikres ved ikke-benekt. Ikke-

benekt, eller uavviselighet, er et mye brukt uttrykk i forbindelse med digitale signaturer. Ikke-

benekt innebærer at det skal kunne angis med stor grad av sannsynlighet hvem som signerte 

og hva som ble signert. 

 

                                                           
31 Ibid, s. 30 
32 InterPARES Project, “Storage Media (Characteristics and Composition)”, s. 2 
33 Nesland (2013), s. 9 
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3.1.4 Autentisering 

I mange situasjoner kan det oppstå behov for å være trygg på at den man kommuniserer med 

er den vedkommende gir seg ut for å være. Da er det ikke nok å fastslå identiteten til 

vedkommende, man må også spørre «er du den du sier at du er?». Å verifisere en påstått 

identitet kalles gjerne autentisering.34 Autentisitet betyr «ekte».35 Autentisering gjøres typisk 

ved bruk av såkalte autentiseringsfaktorer, som kan være: 

- Noe man vet (for eksempel en PIN-kode) 

- Noe man har (for eksempel en kodebrikke eller et smartkort) 

- Noe man er (for eksempel fingeravtrykk) 

- Noe man gjør (for eksempel ganglag) 

 

Når en identitet ønskes verifisert benyttes autentiseringsfaktorer alene eller i kombinasjon i en 

autentiseringsløsning. Valg av autentiseringsfaktorer kan baseres på en vurdering av hvilke 

faktorer som er hensiktsmessige å bruke i aktuelle situasjoner, og hvilke krav som må stilles 

til de valgte faktorene for at løsningen skal gi høy nok grad av sannsynlighet for at entiteten er 

den/det den gir seg ut for å være. Autentisering dreier seg ikke nødvendigvis om å slå fast én 

bestemt identitet i snever forstand. Som Riisnæs påpeker36 kan en person knyttes til flere 

identiteter, uten at dette nødvendigvis er motstridende. For eksempel er jeg både «student ved 

Universitetet i Oslo», «Therese Vaagan, arbeidstaker» og «datter Therese». For å kunne 

fastslå at jeg er «datter Therese» behøves bruk av mer inngripende autentiseringsfaktor 

(DNA) enn dersom jeg skal logge meg på brukerkontoen på universitetet (passord). Jeg er 

likevel like autentisk i begge tilfeller.  

 

Man kan argumentere for at alle entiteter i seg selv er «ekte» i den forstand at de er 

virkelige.37 Men ved fastsettelsen av en entitets ekthet brukes gjerne sjekk av objektets 

attributter.38 Hvis entitetens attributter er lik sant, så er entiteten ekte. Nesland (2013) 

definerer autentisitet som «identitet pluss integritet».39 For at definisjonen ikke skal bli for 

smal, må identitet i så tilfelle forstås som attributt, som kan bestå av navn, personnummer, 

eller geografisk område eller tidsperiode (for eksempel). Hvis entiteten både er det det gir seg 

ut for å være og har tilfredsstillende integritet, kan det sies å ha autentisitet. 

 

Autentisering kan deles inn flere kategorier, som illustrert i figur 1. Hovedkategorien 

«autentisering» er inndelt i underkategoriene «entitetsautentisering», «opphavsautentisering» 

og «dokumentautentisering». Entitetsautentisering og opphavsautentisering er definert i 

X.80040 og kan beskrives som følger:   

                                                           
34 Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor: 

Retningslinjer for offentlige virksomheter som tilrettelegger elektroniske tjenester og samhandling på nett 

(2008), heretter «Rammeverket», s. 7 
35 Bokmålsordboka, «autentisitet» 
36 Riisnæs (2006), s. 27 
37 Se vedlegg: Mail fra Audun Jøsang 13.5.2014 
38 Ibid 
39 Nesland (2013), s. 9 
40 X800. Recommendation X800, «Security architecture for open systems interconnection for CCIT 

Applications”. International Telecommunication Union (ITU), Geneva (1991) 
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Entitetsautentisering:  

- Definert i X.800 som «peer entity authentication» - av Riisnæs kalt 

«enhetsautentisering».41 For samsvar med begrepsbruk i denne oppgaven kaller jeg det 

«entitetsautentisering» i stedet. Entitetsautentisering innebærer at to entiteter (enheter) 

implementerer samme protokoll i forskjellige systemer, slik som TCP-protokollen. 

Deretter brukes protokollen for å sikre autentisering av entitetene ved etablering av 

eller under en dataoverføringsfase ved tilkobling.42  

 

Opphavsautentisering: 

- Definert i X.800 som «data origin authentication» - av Riisnæs kalt 

«opphavsautentisering».43 Brukes for å gi bekreftelse på dataenheters opphav. 

Tjenesten beskytter ikke mot duplisering eller modifikasjon av data.44  

 

 

 

 

 

Som man kan se av figuren kan både entitets- og opphavsautentisering sies å ha 

underkategoriene «personautentisering (fysiske/juridiske» og «systemautentisering». Grunnet 

oppgavens begrensede omfang vil disse ikke bli nærmere omtalt.  

                                                           
41 Riisnæs (2006), s. 27 
42 Stallings (2011), s. 29 
43 Riisnæs (2006), s. 27 
44 Stallings (2011), s. 29 

Figur 1: Kategorier av autentisering i informasjonssikkerhet (inspirert av Audun Jøsang) 
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Slik entitetsautentisering og opphavsautentisering er definert i X.800, faller dokumenter 

utenfor kategoriene. Derfor er «dokumentautentisering» føyd til figuren som en underkategori 

på lik linje med entitets- og opphavsautentisering.  

 
 

3.1.5 Kort om kritikk av dokumentbegrepet 

Et dokument, slik det er angitt i forvaltningsloven, er et teknologinøytralt uttrykk som etter 

min mening favner godt om det uttrykket skal beskrive. Samtidig er dokument et etablert 

uttrykk for personer både innad i og utenfor forvaltningen etter mange tiår med papirbasert 

forvaltning. Dokumentbegrepet er sentralt både i offentleglova og arkivlova, og er definert i 

forvaltningsloven § 2 bokstav f: 

 

«dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for 

senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende.» 

I CompLex nr. 3/94 kritiserer Riisnæs bruken av dokumentbegrepet i elektronisk forvaltning. 

Han skriver:  

«Det er behov for et begrep som dekker den samling av opplysninger som til sammen 

utgir en naturlig enhet tekst eller strukturerte opplysninger. I et papirbasert system 

tjener dokumentbegrepet denne funksjonen.»45  

 

Videre stiller han spørsmål ved om dokumentbegrepet er hensiktsmessig å benytte for 

elektronisk informasjon, jf. «elektroniske dokumenter». Da dokumentbegrepet er inntatt i 

forvaltningsloven med teknologinøytral definisjon etter at Riisnæs tekst ble publisert, er det 

ikke funnet grunn til å ta diskusjonen videre i denne oppgaven.  

 
 

3.1.6 Dokumentautentisering og WYSIWYS 

Som angitt i innledningen er problemstillingen basert på begrepet WYSIWYS – What You 

See Is What You Sign, som direkte oversatt blir Det Du Ser Er Det Du Signerer. WYSIWYS 

viser til en ønsket egenskap ved digital signatur-systemer der den som skal signere skal kunne 

være sikker på at det som signeres (en informasjonsmengde) ikke endres semantisk eller 

visuelt i etterkant av signeringen. WYSIWYS dreier seg med andre ord om en form for 

autentisitet.  

 

Jeg vil starte med en oppklaring av terminologi: WYSIWYS (dokumentautentisitet) angis i 

«Kravspesifikasjonen for PKI» som et prinsipp,46 men jeg reiser spørsmål ved om dette er 

«feil» eller misvisende språkbruk. Et prinsipp er en grunnsetning eller moralsk leveregel,47 og 

WYSIWYS, slik det er angitt over, er mer å regne for ønsket egenskap ved en løsning for 

digitale signaturer. Grunnen til at det er en ønsket egenskap er at det må kunne skapes tillit til 

at en digital signatur skal fungere slik som bruk av fysisk underskrift har gjort i flere tusen år. 

Det innebærer at signaturen må være fullstendig og tilstrekkelig detaljert beskrevet på en måte 

                                                           
45 Riisnæs (1994), s. 62 
46 Kravspesifikasjon for PKI, s. 48 
47 Bokmålsordboka, «prinsipp» 
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som sikrer en entydig fysisk representasjon, uavhengig av fysisk media. Dette er en egenskap 

man ønsker at løsningen for digital signatur skal ha. Det er ikke slik at all bruk av digital 

signatur automatisk vil gi dokumentautentisitet. Dette drøftes nærmere i punkt 4.2. 

 

I denne oppgaven er WYSIWYS erstattet med dokumentautentisitet. Dette skyldes en 

vurdering under arbeidet med oppgaven der det ble funnet ønskelig å benytte et 

hensiktsmessig norsk begrep i stedet for det engelske akronymet. Dokumentautentisitet ble 

valgt av to grunner: 

 

1) Et ord som har mening i seg selv. Det ble vurdert å benytte akronymet til Det Du Ser 

Er Det Du Signerer, DDSEDDS, men dette har ikke dukket opp noe sted i 

kildematerialet, og fordi det heller ikke «rullet lett av tungen» fremstod det som lite 

hensiktsmessig å benytte. 

 

2) Et ord som dekker de egenskaper WYSIWYS handler om. Å sikre en entydig fysisk 

representasjon av en informasjonsmengde innebærer å sikre informasjonsmengdens 

autentisitet med fokus på dataintegritet, semantisk integritet og visuell integritet. 

Videre er dokument et velkjent uttrykk i forvaltningen, og er gitt en teknologinøytral 

utforming i forvaltningsloven. Valg av ordet dokumentautentisitet ble gjort basert på 

avveininger i forhold til hva det er som skal sikres, og at ordet ikke er knyttet til 

begreper i annen terminologi (slik som meldingsautentisitet). 

 

Oppsummert vil jeg angi dokumentautentisitet slik: 

  

«En egenskap ved digitale signaturer som skal sikre data-, semantisk- og visuell 

integritet.» 

 

Fastsettelsen av begrepet er ment å skulle gjøre det enklere å teste hvorvidt en løsning kan 

sies å ha dokumentautentisitet. 
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3.2. Signatur 

3.2.1 Signaturbegrepet 

 

«signatur (fra lat) 

1) merke, tegn 

2) navnetrekk, underskrift 

sette s-en sin under, på noe / taggernes s-er blir fotografert og sendt til politiet 

3) person som skriver i en avis under pseudonym, forbokstaver e l 

s-en A.R. hadde en artikkel i avisen i går»48  

 

«underskrift navnetrekk under dokument (som tegn på godkjenning el. samtykke)»49  

 

 

I Bokmålsordbokas definisjon av signatur og underskrift beskrives signatur som merke, tegn 

eller navnetrekk, mens begrepet underskrift fremstår som en konkretisering av 

signaturbegrepet; navnetrekk under dokument. Å signere kan altså være noe så generelt som å 

sette merket sitt på noe, eller mer spesifikt å sette underskriften sin på et dokument. Fordi 

handlingen innebærer å knytte en entitets identitet til et noe, kan det avgitte merket eller 

navnetrekket senere benyttes for å autentisere entitetens tilknytning til dette noe. En signatur 

kan derfor sies å fungere som et autentiseringsinstrument. 

 

Den overnevnte definisjonen av signatur synes å åpne for at begrepet kan omfatte entiteter 

som fysiske og juridiske personer, herunder både i form av håndskrevne navnetrekk, stempler 

og segl. Dette noe som signaturen angis på, avgrenses i denne oppgaven til å være et 

dokument, mens signatur- og underskriftsbegrepet vil bli benyttet om hverandre, avhengig av 

konteksten det brukes i. 

 

Den personlige underskriften, i form av en fysisk signatur, kan ifølge McCullagh et al. (1998) 

sies å ha følgende generelle kjennetegn: 

a) Kan enkelt produseres og reproduseres av samme person  

b) Kan enkelt gjenkjennes av en tredjepart 

c) Er relativt vanskelig å forfalske av en tredjepart 

d) Blir bundet til dokumentet slik at det fysiske objektet og dets innhold og signaturen 

blir til ett fysisk objekt 

e) Involverer en fysisk prosess (blekk på papir) 

f) Er sammenlignbart lik for alle dokumenter signert av samme person, og 

                                                           
48 Bokmålsordboka, «signatur» 
49 Bokmålsordboka, «underskrift» 
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g) Er relativt vanskelig å fjerne uten å etterlate spor50 

De fysiske kjennetegnene kan sies å være det som over tid har gjort bruk av signaturer 

ettertraktet som autentiseringsinstrument.  

 

3.2.2 Signaturer i et historisk perspektiv 

Signaturer har antageligvis vært benyttet som autentiseringsinstrument siden skrivekunsten 

først ble utviklet i oldtidens Mesopotamia.51  I følge Udsen (2002) er signaturen «det praktisk 

væsentligste instrument til sikring af autenticitet, integritet og uafviselighed».52 Dette skyldes 

både den lange rettslige tradisjonen man har for å benytte signaturer som 

autentiseringsinstrument, og fordi det å signere noe kun fordrer at den som skal signere har 

noe å skrive med og noe å skrive på. For eksempel vil to steiner kunne gjøre nytten dersom 

det ikke stilles krav til form. Den personlige signaturen er et biologisk mønster, velkjent som 

biometrisk autentiseringsmetode.53 

 

Signaturer slik vi kjenner dem i dag er et resultat av en skriftlig tradisjon som går tilbake til 

oldtiden. I Norge kom latinske bokstaver samtidig med kristningen av landet, men 

skrivekunsten var lenge forbeholdt de øvre stender i samfunnet. Bruk av segl ble viktig for å 

gi bekreftelse på hvem som utstedte dokumenter, bestemte over en gjenstand eller var dens 

opphavsmann.54 Et «segl» er betegnelsen både for formen som lager avtrykk (seglstempelet 

eller -stampen) og for selve avtrykket. Seglene kunne appliseres på dokumenter eller 

gjenstander som erstatning for eller tillegg til en personlig underskrift,55 og som forsegling av 

dokumenter. Forsegling kunne benyttes for å sikre et objekts integritet, og brutt segl kunne 

indikere at objektets integritet var kompromittert. 

 

Seglene kunne være utformet på bakgrunn av eierens sosiale posisjon og arbeide, eller basert 

på karakteristikker ved eierens navn. Ved eierens bortgang ble seglene gjerne ødelagt eller 

gravlagt sammen med eieren for å hindre misbruk.56 57 Seglkunsten i Vest-Europa hadde sin 

rikeste utvikling i middelalderen, og den gotiske seglkunsten nådde ut til flere lag av folket, 

ettersom alle brev måtte ha segl for å være rettskraftige.58 I følge Store norske leksikon 

fortrengte seglet utover i middelalderen bruk av underskrift på dokumenter, og frem mot 

slutten av 1600-tallet var det kun segl som kunne bevise et dokuments ekthet (autentisitet) og 

gyldighet.59  

                                                           
50 McCullagh, Adrian, Little, Peter and Caelli, William: Electronic Signatures: Understand the Past to Develop 

the Future (1998) 
51 Store norske leksikon, «Mesopotamia» 
52 Udsen (2002), s. 18 
53 Wayman (2005), s. 1 
54 Store norske leksikon, «segl» 
55 Se for eksempel bilder av underskriftene i Norges Grunnlov av 1814 
56 Store norske leksikon, «segl» 
57 I oldtidens Egypt ble det for eksempel brukt segl på leirklumper som fungerte som lås på krukker med mat og 

vin i gravene til kongelige eller velstående private, jf. Trætteberg (1967), s. 71 
58 Store norske leksikon, «segl» 
59 Ibid 
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I dag benyttes hovedsakelig den personlige underskriften som autentiseringsinstrument for 

personer som skal signere en rettslig disposisjon, slik som for eksempel gjeldsbrev og 

testamenter. En personlig underskrift kan erstattes ved bruk av teknologien kjent som digital 

signatur. Digital signatur-teknologi og utfordringer ved ivaretagelse av dokumentautentisitet 

er beskrevet i neste punkt. 
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4. Digital signatur-teknologi og utfordringer ved 

dokumentautentisitet 

4.1 Digital signatur-teknologi 

 

En digital signatur har flere likhetstrekk med den fysiske signaturen. En fysisk signatur 

benyttes for å sikre autentisitet, integritet og ikke-benektelse, og en digital signatur er en 

mekanisme som søker å ivareta de samme tjenestene. Hovedforskjellen er at den digitale 

signaturen er representert ved en informasjonsmengde som representeres binært, og som ikke 

kan leses av mennesker direkte. Signaturen er ikke skapt av en fysisk bevegelse, men av en 

maskinell prosess som beregner en digital signatur. Begrepet digital signatur kan både 

referere til bruk av algoritmer for signering, og til rammeverk som er basert på PKI. Før jeg 

går nærmere inn på de tekniske aspektene, vil jeg gi en kort redegjørelse for begrepene digital 

signatur og elektronisk signatur. 

 

4.1.1 Terminologi: Digitale og elektroniske signaturer 

Uttrykket digital signatur er en analogi som benyttes fordi mekanismen man ønsker å 

beskrive, innehar tilnærmet de samme egenskapene som gjør den fysiske signaturen egnet 

som autentiseringsinstrument; den skal sørge for å sikre autentisitet, integritet og ikke-

benektelse.  Bruk av analogier fra den fysiske verden er velkjent i IKT-sammenheng, men det 

å bruke en analogi kan både ha fordeler og ulemper. En fordel kan være at ordet «signatur» er 

kjent og knyttet til en lang tradisjon som autentiseringsinstrument.60 For lite teknologikyndige 

mennesker vil dette kunne bidra til å skape tillit til tjenesten. Når informasjonsmengden som 

skal signeres er i form av et dokument, vil det ofte presenteres slik visuelt på en dataskjerm 

selv om det i realiteten representeres binært og ville vært uleselig for mennesker. Prinsipielt 

kunne man ifølge Udsen benytte betegnelsen digitale autentisitetsinstrumenter,61 selv om 

dette språklig sett er noe tungt. Å knytte ordet «signering» til et digitalt dokument på samme 

måte som man gjør til fysiske dokumenter, forenkler forståelsen og terminologien. På den 

annen side kan nettopp denne forenklede analogien virke begrensende, ved at man fokuserer 

på den tilsvarende fysiske termens funksjoner ved analyse av IT-fenomeners faktiske og 

rettslige funksjon, i stedet for å se på IT-fenomenets potensiale.62  

 

Uttrykket digital signatur er kjent fra informasjonssikkerhetsfeltet og er en teknisk betegnelse 

for hvordan man kan sikre autentisitet, integritet og ikke-benektelse ved bruk av 

kryptografiske teknikker i et PKI-system. Den digitale signatur kan dermed sies å defineres 

teknisk, og ikke funksjonelt.63  

 

Uttrykket elektronisk signatur beskrives i forarbeidene til den norske esignaturloven som 

«den brede og generelle betegnelsen på teknikker som kan benyttes til å «signere» digital 

                                                           
60 Udsen (2002), s. 21 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid 
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informasjon på samme måte som en håndskreven signatur […]».64 Uttrykket er definert i 

esignaturloven § 3 nr. 1 som «data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data 

og som brukes som autentiseringsmetode». I forarbeidene gis forøvrig uttrykket digital 

signatur en underordnet rolle i forhold til uttrykket elektronisk signatur, som én av flere 

teknikker som kan benyttes for å oppfylle krav til rettsvirkninger av elektronisk signatur som 

beskrevet i esignl. § 6. Udsen skriver om den elektroniske signatur at denne i motsetning til 

den digitale signatur, er definert funksjonelt, i det uttrykket elektronisk signatur søker å dekke 

den form for rettslig autentisering som en skriftlig signatur ville gitt.65  

 

I oppgaven er det søkt å skille mellom disse uttrykkene der det er aktuelt, men uttrykket 

digital signatur vil i all hovedsak benyttes som samlebetegnelse for alle beskrevne teknikker 

(i denne oppgave) som kan sies å skulle erstatte en håndskrevet signatur, også i spørsmål av 

juridisk art. Begrunnelsen for dette kan sies å være at det i oppgaven skal forsøkes å balansere 

syn som er gjeldende både innenfor juridiske og informatiske fagfelt, og at det faller seg mest 

naturlig å benytte den terminologien som er rådende i informasjonssikkerhetsfeltet og som 

derved også knytter seg tettest til dokumentautentisitet. 

 

 

4.1.2 Teknisk beskrivelse  

Begrepet digital signatur kan referere til bruk av algoritmer for signering, med og uten bruk 

av rammeverk som er basert på PKI.  Dette beskrives under i form av en kort introduksjon til 

kryptografiske teknikker og PKI.  

 

4.1.2.1 Kryptografiske teknikker 

Kryptografiske teknikker er i dag en essensiell komponent ved sikringen av distribuerte 

systemer. Ordet kryptografi kommer av det greske ordet kryptos,66 som betyr «hemmelig» 

eller «gjemt», og gráfein som betyr «skrive». Kryptografiske teknikker har vært benyttet i 

flere tusen år67 for å skjule informasjon for uvedkommende ved bruk av språklige og 

matematiske transformasjoner. Moderne kryptografi er i stor grad en matematisk disiplin, men 

studeres også i interdisiplinære fagfelt som kombinerer matematikk, informatikk og fysikk. 

Frem til 1976 var det hovedsakelig symmetrisk kryptografi som var i bruk. Symmetrisk 

kryptografi er også kjent som én-nøkkels kryptografi.  

 

Symmetrisk kryptografi innebærer at det benyttes en hemmelig nøkkel K, kun kjent av 

avsender (A) og mottaker (B), som benyttes for å endre innholdet i en melding slik at 

innholdet ikke skal kunne forstås av uvedkommende (C) – se figur 2. Begrepet symmetrisk 

kryptografi kommer av at det benyttes samme nøkkel for kryptering og dekryptering.  

                                                           
64 Ot.prp. nr. 82 (1999-2000) «Om lov om elektronisk signatur, s. 11 
65 Udsen (2002), s. 22 
66 Singh (2000), s. 6 
67 Schneier (2004), s. 86 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det stilles to krav til sikker bruk av symmetrisk kryptografi68  

- Den kryptografiske algoritmen må være sterk. Minimumskravet kan sies å være at 

kjennskap til algoritmen og noen chiffertekster («scrambled data» i figur 2) ikke skal 

være nok til å lære noe om innholdet, ut over lengden på klarteksten («original data» i 

figur 2). 

- Avsender A og mottaker B må ha innhentet kopier av den hemmelige nøkkelen K på 

en sikker måte, og må oppbevare nøkkelen på trygt vis. 

Sikkerheten i et symmetrisk kryptografisk system avhenger altså ikke av hemmeligholdelse av 

algoritmen, men av hemmeligholdelse av nøklene. Person A må utveksle hemmelige nøkler 

med alle hun vil utveksle hemmelig informasjon med. Fordi A ikke vil at C skal kunne lese 

meldingene som går mellom A og B, eller mellom A og D, må hun finne en sikker måte å 

generere, utveksle og oppbevare nøkkelpar på for hver kommunikasjonspartner. I et system 

med et høyt antall personer n vil et enda høyere antall (n2 – n)/2 potensielle par som ønsker å 

kommunisere privat føre til problemer både med sikker distribusjon av nøklene og 

usannsynliggjøre muligheten for å kunne generere alle potensielle nøkkelpar i forkant av 

samhandlingen.  

 

Ikke bare kan det være utfordrende å generere og oppbevare de hemmelige nøklene. Bruk av 

distribuerte systemer gir mulighet til kommunikasjon og samhandling mellom parter som ikke 

behøver å møtes fysisk. Men hvordan kan man da sikre en trygg utveksling av den hemmelige 

nøkkelen?  

 

Dette problemet forble uløst frem til 1976, da Whitfield Diffie og Martin E. Hellmann 

publiserte et forslag til konsept kalt offentlig-nøkkel kryptografi.69 Offentlig-nøkkel 

kryptografi har navnet sitt fordi systemet baserer seg på at hver person i systemet har et 

korresponderende nøkkelpar, bestående av en offentlig og en privat nøkkel som er matematisk 

                                                           
68 Stallings (2011), s. 43 
69 Konseptet med offentlig-nøkkel kryptering ble oppdaget av ansatte i GCHQ i Storbritannia, noen år før Diffie 

og Hellmann publiserte sine ideer offentlig. Men ettersom GCHQ-ansattes arbeider var underlagt taushetsplikt, 

ble ikke funnene publisert før mye senere (Stallings (2011), s. 42) 

Figur 2: Symmetrisk nøkkel-kryptering (fra IBMs nettsider) 
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relatert. Offentlig-nøkkel kryptering kalles også asymmetrisk kryptering fordi det benyttes én 

nøkkel til kryptering og en annen til dekryptering (se figur 3). 

 

 
 

Figur 3: Asymmetrisk, eller offentlig-nøkkel kryptering (fra IBMs nettsider) 

 

Asymmetrisk kryptering er videre basert på matematiske funksjoner i stedet for enkle 

operasjoner på bit-mønstre slik som i symmetriske krypteringsalgoritmer. 

 

I seg selv er ikke offentlig nøkkel-kryptering annet enn støtte for asymmetriske, matematiske 

operasjoner på data, men satt i konteksten av et såkalt rammeverk kalt PKI (Public Key 

Infrastructure) gir offentlig nøkkel-kryptering muligheter for ivaretagelse både av autentisitet 

(enheter og data), dataintegritet og ikke-benektelse, for eksempel ved at dataene signeres 

digitalt. Ved offentlig nøkkel-kryptering skal den private nøkkelen holdes hemmelig, mens 

den offentlige nøkkelen ikke behøver å være hemmelig. Som vist i figur 3 brukes den 

offentlige nøkkelen til å kryptere dataene, mens det kun er personen som har den private 

nøkkelen, som kan dekryptere dataene (informasjonen). 

 

Et PKI-rammeverk består av seks deler:70  

 

1. Klartekst 

2. Krypteringsalgoritme 

3. Offentlig nøkkel  

4. Privat nøkkel 

5. Chiffertekst 

6. Dekrypteringsalgoritme 

(7. Uavhengig tredjepart – CA (Certificate Authority)) 

I de tilfeller der PKI-rammeverket benytter sertifikater som utgangspunkt for autentisering, vil 

rammeverket bestå av syv deler, der den syvende delen er en uavhengig tredjepart som 

utsteder sertifikater. Bruk av sertifikater som utgangspunkt for autentisering i distribuerte 

nettverk gjør seg blant annet gjeldene i direktiv 1999/93EF av 13. desember 1999 om et 

rammeverk for elektronisk signatur (esignaturdirektivet), som også er utgangspunktet for den 

                                                           
70 Stallings (2011), s. 94 - 95 
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norske esignaturloven. I esignaturdirektivet er den uavhengige tredjeparten kjent som CA 

(Certificate Authority), men i forslag til ny forordning benyttes TSP (Trusted Service 

Provider).  

 

En meget overordnet forklaring av hvordan digitale signaturer fungerer, følger under: 

1. Det kreeres en hash71 av dokumentet. 

2. Hashen krypteres ved å bruke den private nøkkelen. 

3. Signaturen og sertifikatet legges ved dokumentet  

4. Ferdig signert dokument. 

 

Dersom man ønsker eller behøver å få verifisert signaturen, gjøres følgende: 

1) Det kreeres en hash av dokumentet 

2) Signaturen dekrypteres ved å bruke den korresponderende offentlige nøkkelen, hvilket 

gir en hash-verdi 

3) Dersom hashen av dokumentet og hashen fra den dekrypterte signaturen er lik, er 

signaturen gyldig 

 

 

 

Figur 4: Signering av elektronisk dokument ved bruk av digital signatur, og verifisering av signatur (fra 

Wikimedia Commons) 

                                                           
71 Gollmann (2011), s. 257 
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Offentlig nøkkel-krypteringssystemer kan benytte algoritmer for kryptering/dekryptering, 

digital signatur og for nøkkelutveksling, men det varierer i hvilken grad ulike algoritmer er 

egnet for de ulike anvendelsene. En velkjent og mye brukt algoritme e RSA-algoritmen 

publisert i 1978 av Ron Rivest, Adi Shamir og Leonard Adleman ved MIT. RSA kan 

anvendes til alle tre formål (kryptering/dekryptering, digital signatur og nøkkelutveksling). En 

annen algoritme er ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) standardisert av det 

amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST). I Norge er det Nasjonal 

Sikkerhetsmyndighet (NSM) som er fagmyndighet når det gjelder anbefalinger rundt 

forebyggende sikkerhetstjenester, deriblant bruk av kryptografiske teknikker. Per mai 2014 

uttaler de følgende: 

 

«NSM ønsker å gå vekk fra RSA-algoritmen og vil heller at ECDSA [Elliptic Curve 

Digital Signature Algorithm] benyttes. Dette vil ta tid, så NSM aksepterer videre bruk 

av RSA, men nye systemer bør ikke etableres med RSA. For RSA er minimum 

nøkkellengde for sertifikater (for brukere) 2048 bits.»72   

 

 

4.2 Dokumentautentisitet – Datatekniske utfordringer 

I dette punktet vil det gjøres nærmere rede for de datatekniske utfordringene som oppstår når 

man ønsker å sikre dokumentautentisitet. Dette er problematikk særlig relatert til bruk av 

digitale signatur-systemer for å signere elektroniske dokumenter i tilfeller der man ønsker at 

det signerte dokumentet skal kunne fungere som bevis på inngått avtale mellom to eller flere 

parter (være rettslig bindende) og ha sterk grad av ikke-benekt, jf. punkt 3.1.3. Redegjørelsen 

i dette kapittelet fokuserer på prinsipper for koding og representasjon av digitale dokumenter, 

basert på to artikler av Jøsang et. al (2002) og Jøsang og AlFayyadh (2008).  

 

En annen utfordring relatert til dokumentautentisitet er plattformintegritet. Plattformintegritet 

gjelder blant annet for grensesnitt mellom digital og fysisk representasjon, og skal sikre at to 

ulike datamaskiner presenterer samme digitale dokument identisk visuelt. For eksempel vil en 

feil i en skjerm-driver eller skriverdriver bidra til at skjermbildet eller utskriften ikke er 

identisk på to ulike systemer, se 4.2. nedenfor. I følge Jøsang et al. er datamaskinplattformen 

det mest komplekse elementet i kjeden mellom et elektronisk dokument og dets analoge 

representasjon.73 Det blir utenfor denne oppgavens omfang å diskutere plattformintegritet i 

detalj, men det er et viktig poeng at utfordringer ved plattformintegritet berører IT-sikkerhet 

generelt, og ikke bare ved generering og verifisering av digitale signaturer.74   

 

4.2.1 Semantic level distance – «semantisk nivåavstand» 

Utgangspunktet for handlingen er at det eksisterer minimum to parter som ønsker å inngå en 

avtale; heretter angitt som den signerende part og den verifiserende part. Disse partene må 

kunne ha tillit til at dokumentet som skal signeres behandles likt av maskinelle prosesser hos 

                                                           
72 Se vedlegg: Mail fra NSM 
73 Jøsang et al. (2002), s. 2 
74 Ibid 
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begge parter, og ved senere fremvisning av dokumentet. Krav til dokumentautentisitet gjelder 

for øvrig i lik grad om tolkning skal gjøres av prosesser eller mennesker.  

 

Som vist i punkt 4.1.2 kreeres digitale signaturer ut fra en informasjonsmengde og en privat 

nøkkel. Dette er en prosess som i utgangspunktet skjer uavhengig av en prosess som viser 

frem det samme dokumentet, hvilket gjør den digitale signaturprosessen fundamentalt 

forskjellig fra den fysiske signaturprosessen. I tillegg påpeker Jøsang og AlFayyadh (2008) at 

det samme dokumentet ofte fremvises forskjellig av forskjellige applikasjoner på forskjellige 

systemer. Som en konsekvens av dette er det vanskelig å fastslå nøyaktig hva som har blitt 

signert, både for den signerende part og for den verifiserende part. Kilden til problemet er 

ifølge Jøsang og AlFayyadh (2008) at digitale signaturer anvendes på bit-nivå representasjon, 

mens den semantiske tolkningen gjøres basert på et høyt antall transformasjoner og analog 

visualisering. Denne forklaringen gir opphav til begrepet semantic level distance («semantisk 

nivåavstand»),75 som viser til avstanden mellom bit-nivå-representasjonen og visualiseringen. 

For eksempel vil MS-Word dokumenter ha en høy semantisk distanse, mens bitmap-bilder vil 

ha lav semantisk distanse. 

 

Arnellos et al. viser at et elektronisk dokument kun er én del av kjeden av elementer som 

kreves for å fremvise dokumentet (se figur 5). 

                                                           
75 Arnellos et al. (2005) 
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Figur 5: Den kummulative syntaktiske og semantiske avstanden mellom underskriver og verifiserende part (fra 

Arnellos et al. (2005) 

 

 

Digitale signatur-systemer kan ut fra dette skape to typer feil; falsk positiv verifikasjon av 

digitale signaturer og falsk negativ verifikasjon av digitale signaturer. 

 

Falsk positiv verifikasjon av digitale signaturer kan skje når en binær komponent som signeres 

på et lavt nivå (for eksempel på bit-nivå) transformeres og visualiseres forskjellig, slik at den 

semantiske tolkningen av dokumentet påvirkes, selv om det er snakk om én og samme 
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signatur. Dette kan gjøre den signerende part ansvarlig for et semantisk innhold 

vedkommende ikke var klar over ved signering. 

 

Falsk negativ verifikasjon av digitale signaturer kan skje når forandring på bit-nivå gjør 

signaturen ugyldig, selv om forandringen ikke påvirker transformasjon, visualisering eller 

semantisk tolkning av det digitale dokumentet (eller intensjonen til den signerende part til å 

binde seg til dokumentets innhold). 

 

Både falsk positiv verifikasjon og falsk negativ verifikasjon av digitale signaturer kan vise seg 

kritiske i realiteten, ettersom det første tilfellet feilaktig kan påføre den signerende part 

rettslige krav, og det andre tilfellet feilaktig fritar den signerende part for juridiske krav (eller 

fritar vedkommende fra rettigheter fastsatt i avtalen). 

 

Jøsang og AlFayyadh (2008) uttrykker at for å kunne sikre dokumentautentisitet bør en digital 

signatur «påføres» alle elementene som kreves for å gjengi det elektroniske dokumentet som 

skal signeres. Å påføre signaturen til alle elementene vil kunne være upraktisk å få 

gjennomført i praksis,76 men tiltak for å sikre dokumentautentisitet kan innebære en 

tilnærming der det inkluderes så mange av elementene som mulig. Dette kan gjøres for å øke 

den digitale signaturens beviskraft.   

 

4.2.2 Eksempler på problemer på nivå for maskinelle transformasjoner 

Jøsang et al. (2002) viser i sin artikkel fire eksempler på falsk positiv og falsk negativ 

visualisering av elektroniske dokumenter.77 Eksemplene viser at den fleksibilitet som med 

vilje er lagt inn i standardene, gir utfordringer ved representasjon og tolkning av 

dokumenter.78 To eksempler hentet fra artikkelen er gjengitt under. 

 

4.2.2.1 Digitale signaturer på XML-dokumenter 

Spesifikasjonen for digitale signaturer på XML-dokumenter, XML Signature Syntax and 

Processing (second edition), kan benyttes til å signere data (ressurser) av alle typer, 

uavhengig av om dataene er lokalisert inne i XML’en som inkluderer signaturen eller annet 

sted. En signatur som dekker innhold utenfor et XML-dokument kalles en frittstående signatur 

(«detached»), mens en signatur som dekker innholdet i et XML-dokument kalles omsluttende 

signatur («enveloped»). Forfatterne av spesifikasjonen (Bartel et al. 2001) skriver i 

spesifikasjonen at de er klare over at det kunne oppstå problemer ved signering av data på 

XML-format.  

 

Én utfordring er at XML-dokumenter som er like, kan presenteres ulikt i forskjellige 

applikasjoner. En annen utfordring er at to ulike XML-dokumenter kan presenteres likt av den 

samme applikasjonen. Når en XML-signatur påføres kan det derfor være vanskelig å vite 

hvilket innhold som faktisk ble signert. Videre kan det gjøres en distinksjon mellom 

                                                           
76 Jøsang og AlFayyadh (2008), s. 2 
77 Eksemplene gjelder: (1) digitale signaturer på XML-dokumenter, (2) digitale signaturer på ASN.1-

dokumenter, (3) manipulasjon av fonttyper, og (4) digitale signaturer på grafiske funksjoner 
78 Jøsang og AlFayyadh (2008), s. 2 
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syntaktisk form og det semantiske innholdet i XML-dokumenter. Et viktig spørsmål er hva 

det er som bestemmer om to ulike XML-dokumenter kan sies å være semantisk like, avhengig 

av dokumentenes syntaktiske form og kontekst. 

 

Det første tilfellet Jøsang et al. vurderer, er når to XML-dokumenter er semantisk like selv om 

de har ulik syntaktisk form. Dette kan lede til falske negativer; hos mennesker fordi man er 

vant til å tenke at ulik form er lik ulikt innhold, og for applikasjoner fordi de er laget for å kun 

gjøre distinksjoner basert på form. Bruk av kanonikalisering79 kan bistå i arbeidet med å 

unngå falske negativer. 

 

Det andre tilfellet Jøsang et al. vurderer, er når to XML-dokumenter er semantisk forskjellige 

selv om de har den samme syntaktiske eller kanoniske formen. Dette kan lede til falske 

positiver, altså at mennesker eller applikasjoner tror de ser to like dokumenter, selv om de er 

semantisk ulike. Dette er mulig fordi betydningen til et XML-dokument kan avhenge av 

eksterne elementtype-definisjoner (som schema, DTD, eller naturlig språk-beskrivelse) som er 

assosiert med XML-dokumentet, men ikke en del av signaturen. Jøsang et al. viser her til at 

ved for eksempel endring av DTD’en til et XML-dokument vil ikke dokumentets 

kanonikaliserte form påvirkes. For XML-signaturer betyr dette at digest’en fortsatt vil matche 

og signaturen vil verifiseres, selv om dokumentet nå kan ha blitt gitt en helt ny mening. 

 

For å unngå falske positiver bør elementtypedefinisjoner inkluderes i den digitale signaturen, 

og dokumentet bør kanonikaliseres før signering. Jøsang et al. påpeker at fordi dette ikke er et 

krav for XML-signaturer, vil bruk av XML-signaturer være sårbare for angrep med mindre 

det er stilt krav om bruk av identiske elementtypedefinisjoner i tillegg til kanonikalisert form. 

Kun da kan det garanteres for det semantiske innholdet. 

 

4.2.2.2 Manipulering av fonttyper 

Spesifisering av hvordan informasjon i et dokument skal fremstå analogt, er essensielt for å 

sikre korrekt fremvisning av dokumentets innhold, særlig i forkant av en signeringsprosess. 

Sentralt i en diskusjon om dette er, ifølge Jøsang et al., distinksjonen mellom tegn og glyffer. 

Tegnet er den abstrakte ideen bak bokstaven, som datateknisk er koder angitt i Unicode-

standarden.80 Kodene representerer de minste semantiske delene i et språk, slik som 

bokstaver. Glyffer er den spesifikke formen slike bokstaver gis, som definert av fonttypen. Ett 

tegn kan tilsvare mange glyffer gitt at samme bokstav kan ta ulik form innen en og samme 

fonttype. 

 

Den faktiske formen til et tegn defineres av spesifikasjonen til fonttypen som brukes av 

applikasjonen, og fonttolkeren i den bestemte analoge enheten (som printer eller dataskjerm). 

Fonttolkeren genererer en pikselmatrise for hvert tegn som en funksjon av formen og 

størrelsen til glyffen og oppløsningsegenskapene til den analoge enheten. Avhengig av 

                                                           
79 For mer om kanonikalisering, se John Boyer et al., «Canonical XML Version 2.0.» W3C Working Group Note 

11. April 2013 
80 Unicode er tegnsett spesifisert av The Unicode Consortium (nettside). 
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dokumenttype og applikasjon, kan et digitalt dokument defineres med eller uten 

fontspesifikasjon.  

 

Hvis fonten ikke spesifiseres, vil applikasjon benytte en standardfont for fremvisning eller 

utskrift av dokumentet. Dersom fonten spesifiseres, vil applikasjonen forsøke å benytte den, 

men hvis fonten ikke er tilgjengelig i systemet, vil den bli byttet ut med en standardfont eller 

en font som ligner. Når slik substitusjon av fonten skjer, kan det foregå stilltiende eller med 

en advarsel til brukeren, avhengig av applikasjonen og konfigurasjonene. Jøsang et al. mener 

dette indikerer at fontnavn og fonttypespesifikasjoner er variabler som kan endre det optiske 

utseendet til digitale dokumenter. De gir to eksempler på dette, hvorav det første innebærer 

substitusjon av fonter og det andre eksempelet innebærer endring av fontnavn. Det siste 

eksempelet er presentert under, fordi det ifølge Jøsang et al. innebærer en trussel som er 

meget vanskelig å oppdage.  

 

Eksempel: Endring av fontnavn 

Endring av fontnavn er eksemplifisert ved at en person kalt «Clark» lager en fonttype som han 

gir samme navn som en eksisterende font, hvor han bytter om glyffene for $ og ¥. «Clark» 

oppretter så et dokument i form av et gjeldsbrev med fonttypen han har laget, og skriver 

 

Den 24. oktober 2014 lånte Clark av Alice 1000 $.  

 

Deretter signerer han dokumentet digitalt og viser det til «Alice», som ser seg fornøyd med 

dokument og signatur, og låner ham pengene. «Alice» tar med seg en kopi av gjeldsbrevet på 

en minnepinne som bevis for gjelden «Clark» har til henne. Når «Alice» på et senere 

tidspunkt prøver å bevise at «Clark» skylder henne penger, vil den originale fonten erstatte 

«Clarks» egen font, og dokumentet vil leses som 

 

Den 24. oktober 2014 lånte Clark av Alice 1000 ¥.  

 

I dette scenarioet har «Alice» ingen mulighet til å verifisere at fonttypen har blitt manipulert 

før signering, ettersom «Clarks» nye font har samme navn som hun er kjent med. Domstolene 

vil heller ikke kunne finne indikasjoner81 på ondsinnet manipulasjon av dokumentet. 

 

For å sikre seg mot substitusjon av fonttyper, vil et enkelt mottiltak være å hashe 

fonttypespesifikasjonen av alle fontene som benyttes i dokumentet som skal signeres, og 

inkludere hashen i den digitale signaturen, i tillegg til å fjerne muligheten for substitusjon av 

fonttype. Dette innebærer i realiteten at «eksotiske» og spesiallagede fonttyper bør unngås i 

digitalt signerte dokumenter fordi de vil kunne gjøre signaturverifikasjon umulig. 

 

4.2.3 Mulige løsninger 

Jøsang og AlFayyadh (2008) presenterer tre fremgangsmåter for å oppnå 

dokumentautentisitet, hvorav én metode blir kalt den robuste dokumentautentisitet-løsningen 

                                                           
81 Basert på det digitale dokumentet som bevis 
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(«the robust WYSIWYS solution»).82 De to første metodene; signering av statiske formater og 

signering av bitmap-formater, kan like fullt angripes, men metodene sørger for å minske den 

semantiske nivåavstanden mellom bitmap-representasjon og semantisk tolkning.  

 

Den tredje løsningen innebærer i korte trekk å benytte en personlig portabel 

signeringsplattform (Portable Signature Platform – PSP) som klarer å konvertere den analoge 

visuelle representasjonen av et dokument fra en VDU (Visual Display Unit) til dets originale 

digitale representasjon ved å bruke OCR-programvare (optical character recognition).83  

 

Dokumentprosesseringen vil gjøres via en dokumentprosesseringsenhet (Document 

Processing Unit - DPU), som sammen med VDU’en er gitt navnet 

dokumentprosesseringsplattform (Document Processing Platform- DPP). Løsningen er 

illustrert i figuren under. 

 

 
 

Figur 6: Komponenter i en robust dokumentautentisitets-løsning. Figur lånt fra Jøsang og AlFayyadh (2008) 

 

 

Løsningen bruker altså, meget forenklet sagt, en ekstra håndholdt enhet for å ta et bilde av det 

som skal signeres. Deretter brukes programvare for å undersøke hvorvidt det som skal 

signeres, er likt det dokumentet «sier» at det presenterer for brukeren. Fordelen ved denne 

løsningen er ifølge forfatterne at den digitale signaturprosessen skilles fra den vanlige 

datamaskinplattformen, slik at en unngår sikkerhetshull som oppstår fordi slike plattformer er 

                                                           
82 Jøsang og AlFayyadh (2008), s. 4  
83 Ibid 
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designet for å være fleksible og funksjonelle. Systemet gir også underskriveren eierskap til 

egen signatur, ved at personen selv kontrollerer signaturen og signaturmiljøet med PSP’en.  

 

4.2.4 Oppsummering av del 4 

I artiklene av Jøsang et al. (2002) og Jøsang og AlFayyadh (2008) presenteres utfordringer og 

trusler mot dokumentautentisitet, og det foreslås mottiltak som skal bidra til sikring av 

dokumentautentisitet, ved bruk av ekstra kontroller. Et interessant aspekt ved 

tilnærmingsmåten i de informatiske artiklene om dokumentautentisitet er at de tar 

utgangspunkt i at den digitale signaturen fungerer som enerådende bevis for viljeserklæring til 

avtale.  

 

Utgangspunktet synes å være at falsk positiv eller falsk negativ verifikasjon av en digital 

signatur er ensbetydende med at avtalen signaturen skal gjelde for vil være rettslig ugyldig. 

Hvorvidt dette vil stemme i virkeligheten er uklart. Det er utenfor denne oppgavens område å 

forsøke å gi et klart svar på hvorvidt dette vil stemme eller ikke, ettersom dette er vurderinger 

som må gjøres av domstolene i hvert enkelt tilfelle. Problemet vil bli delvis belyst i 

oppgavens rettslige analyse, der det vil undersøkes hvilken rettslig stilling en signatur har.  

 

4.3 Overgang til analyse 

Oppgavens formål er å gjøre rede for hvorvidt og eventuelt hvordan det er mulig å ivareta 

dokumentautentisitet ved bruk av digitale signaturer i offentlig forvaltning. For å kunne svare 

på dette vil det tas utgangspunkt i forskningsspørsmålene som ble angitt i punkt 1.3.1;  

 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke juridiske forutsetninger ligger til grunn for et krav om 

dokumentautentisering i offentlig forvaltning? 

 

Forskningsspørsmål 2: Hvordan kan dokumentautentisering løses i praksis? 

 

Analysen og drøfting av hvert forskningsspørsmål er delt inn i en rettslig og en teknologisk 

del. I den rettslige delen analyseres signaturers rettslige stilling og mulighet for bruk av 

elektroniske gjeldsbrev. I den teknologiske delen analyseres Lånekassens løsning for 

elektronisk signatur opp mot krav til dokumentautentisitet. 
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5. Rettslig analyse: Hvilke juridiske forutsetninger ligger til grunn 

for et krav om dokumentautentisering i offentlig forvaltning? 

5.1 Innledning juridisk del 

Dersom man ønsker å bruke elektronisk kommunikasjon er det hensiktsmessig å gjøre en 

samlet vurdering av hvilke funksjoner de ulike formkravene var ment å oppfylle, før man 

begynner å planlegge hvilken teknologi man skal bruke. Grunnen til dette er at teknologien 

kan oppfylle flere funksjoner samtidig.84  

 

I den rettslige analysen vil jeg derfor undersøke grunnlaget for å ta i bruk digitale signaturer 

som erstatning for fysisk underskrift. Den rettslige analysen er todelt: I den første delen ser 

jeg på hva et krav om signaturer kan innebære og hvilken bevismessig verdi en signatur kan 

sies å ha (signaturers «rettslige stilling»). I den andre delen vil jeg se på mulighet for bruk av 

elektroniske gjeldsbrev. 

 

Analysene tar utgangspunkt i dokumentformen skriftlige avtaler. Videre fokuseres det på de 

rettslige bindende avtalene, altså de avtalene som oppstår når to eller flere parter blir enige 

om å stifte eller endre et rettsforhold seg imellom. En rettslig bindende avtale kjennetegnes 

ved at den kan gjennomføres ved domstolenes hjelp.85  

 

I hver analyse vil fremgangsmåten være som følger: 

 

i) Redegjørelse for utgangspunktet for analysen 

ii) Redegjørelse for aktuell teori og/eller rettslige grunnlag/lovregler 

iii) Den kritiske analyse 

iv) Konklusjon 

Etter hver analyse gis en kort oppsummering, før neste analyse starter. Sammenstilling av 

konklusjonene vil skje i oppgavens punkt 7, for å besvare spørsmålene om hvorvidt det er 

mulig å ivareta dokumentautentisitet ved bruk av elektronisk kommunikasjon og digitale 

signaturer i offentlig forvaltning.  

 

5.2 Analyse av signaturers rettslige stilling 

5.2.1. Utgangspunkt for avtaler: Formfrihetsprinsippet og unntak 

Formfrihetsprinsippet innebærer at det i norsk rett normalt ikke gjelder nor krav om at avtalen 

må være inngått i noen bestemt form.86 Formfrihetsprinsippet kan utledes av NL 5-1-1;  

 

«En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund [muntlig], Haand og Segl 

[skriftlig] lovet og indgaaet haver»,87  

                                                           
84 Udsen (2002), s. 21 
85 Woxholt (2012), s. 23 
86 Ibid, s. 25 
87 Lov av 15. april 1687 om Kong Christian Den Femtis Norske Lov (Norske Lov – NL) 
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men følger uansett av sikker rett.88 Prinsippet om formfrihet innebærer at det er opp til de 

enkelte avtaleparter å bli enige om hvilket yte uttrykk en avtale skal få. Selv om det gjelder 

formfrihet, vil formen kunne ha betydning som bevis for at en avtale er kommet i stand. For 

eksempel kan et bekreftende håndtrykk være tilstrekkelig bevis for at to parter har sluttet seg 

til en avtales innhold. Formfrihetsprinsippet innebærer at også avtaler gjort ved å klikke en 

«godta vilkår»-knapp på en webside eller bestilling av pizza over telefon, prinsipielt er like 

bindende som avtaler i mer tradisjonell form. 

 

I norsk rett er det gjort unntak fra prinsippet om formfrihet i enkelte tilfeller, og det gjelder 

altså formkrav. I slike tilfeller vil oppfyllelsen av formkravene være ett av flere 

gyldighetsbetingelser for avtalen. Et formkrav oppstiller, direkte eller indirekte, krav til 

formen på en rettslig disposisjon. Hvorvidt formkravet er å anse som en gyldighetsbetingelse 

vil bero på en tolkning av det rettslige grunnlagt. Dersom en rettslig disposisjon er underlagt 

formkrav som er gjort til en gyldighetsbetingelse, og formkravene ikke er oppfylt (det 

foreligger en formmangel), står man avtalerettslig ovenfor en ugyldig avtale.89 Et klassisk 

eksempel på dette er formkravene for gyldige testamenter (jf. arvelova kapittel 8 og 9), der 

manglende oppfyllelse av formkrav jf. §§ 60 – 64 fører til at testamentet erklæres ugyldig og 

ikke kan håndheves; dokumentet er en nullitet. 

 

Selv om et formkrav ikke anses som en gyldighetsbetingelse, kan det være vilkår for andre 

rettsvirkninger enn gyldighet. Et eksempel på dette er eksigible gjeldsbrev. Eksigible 

gjeldsbrev er gjeldsbrev som kan innkreves uten forutgående søksmål og dom, jf. 

tvangsfullbyrdelsesloven av 26. februar 1992 nr. 86 (tvangsl.) § 7-2 bokstav a. Loven 

oppstiller krav til form som må være oppfylt for dette. Ved mangel på overholdelse av 

formkravene for eksigible gjeldsbrev slutter ikke gjeldsbrevet å fungere som gjeldsbrev, men 

den spesielle virkningen om at gjelden kan inndrives uten søksmål, vil ikke lenger være til 

stede. 

 

5.2.2 Aktuelle formkrav ved elektronisk forvaltning 

I tilfeller hvor lover, forskrifter eller instrukser mv. har oppstilt bestemte formkrav med sikte 

på papirkommunikasjon, kan bruk av elektronisk kommunikasjon skape rettslige 

tolkningsproblemer. I det følgende gir jeg en redegjørelse av noen formkrav som er knyttet til 

dokumentautentisitet for rettslig bindende avtaler. Utgangspunktet for redegjørelsen for 

formkravene er fire begreper:  

 

- Skriftlighet 

- Underskrift  

- Dokument 

                                                           
88 Woxholt (2012), s. 25 
89 Ibid, s. 26 
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- Original 

Disse fire begrepene er omtalt i Kartleggingsrapporten (2000), hvor ett av utvalgets mandater 

var å gjøre rede for mulige rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon.90 Grunnen til 

at de omtales i denne oppgaven er at bruk av digitale signaturer som erstatning for fysisk 

underskrift bør sees i sammenheng med konteksten den fysiske underskriften skal virke i (for 

eksempel signering av gjeldsbrev).  

 

Hvert av de fire begrepene er undersøkt i henhold til «funksjonell ekvivalens»-metoden, som 

innebærer å vurdere de funksjoner et begrep er ment å skulle ivareta, og se på de 

bakenforliggende hensynene, se punkt 2.2. Denne fremgangsmåten er i tråd med 

UNCITRALS modellov for kommunikasjon. Hvert begrep er gjort rede for i tabeller, der 

kolonne 1 navngir funksjon, kolonne 2 viser til bakenforliggende hensyn (jf. 

Kartleggingsrapporten), og kolonne 3 gir en stikkordsmessig oppsummering av om og 

hvordan funksjonen kan ivaretas ved elektronisk kommunikasjon. Under hver tabell er det gitt 

en kort sammenfatning av innholdet i kolonne 3 og relasjon til dokumentautentisitet. 

Innholdet i tabellene er hentet fra Kartleggingsrapporten (2000), og supplert ut fra 

informasjon gitt i de intervjuer som ble foretatt i forbindelse med datainnsamlingen til 

oppgaven, samt dokumentstudiene. 

 

 

5.2.2.1 Formkrav: Skriftlighet 

Krav om skriftlighet kan begrunnes i ønsket oppfyllelse av én eller flere funksjoner. Under 

følger en tabell med oversikt over ulike funksjoner krav til skriftlighet kan ha.91 Funksjonene 

er angitt alfabetisk. 

 
Tabell 1: Formkrav: Skriftlighet 

1. Funksjon 2. Hensyn – begrunnelse 3. Ivaretagelse elektronisk? 

Bevissikring En skriftlig nedtegnelse av 

en avtale er lettere å 

fremvise som bevis enn 

om avtalen kun eksisterer 

muntlig. 

Ja. Utgangspunktet i norsk rett er den 

såkalte frie bevisvurderingen.92 Justis- 

og beredskapsdepartementet har uttalt 

at «Vi antar at utskriften av elektroniske 

dokumenter i kombinasjon med 

sakkyndige erklæringer om at det er 

anvendt tekniske metoder med høy 

bevisverdi, vil ha stor 

overbevisningskraft».93  

Innsyn Eksisterende analog 

representasjon av 

Ja. På samme måte som ved fysiske 

dokumenter må det eksistere rutiner for 

                                                           
90 Kartleggingsrapporten (2000), s. 1 
91 Ibid, s. 23 - 24 
92 Tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvl.) § 21-2 første ledd: «Retten 

fastsetter ved en fri bevisvurdering det saksforhold avgjørelsen skal bygges på» 
93 Kartleggingsrapporten (2000), s. 27 
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informasjonsmengde er 

utgangspunkt for å kunne 

gi innsyn, jf. offl. §§ 3 og 

4. 

arkivering av elektroniske dokumenter, 

og de må lagres på format som ivaretar 

LTV-egenskaper (LTV – Long Term 

Validation). 

Klarhet Skriftlighet kan bidra til å 

skape klarhet og bidra til å 

unngå misforståelser, for 

eksempel dersom partene 

har forhandlet muntlig. 

Ja, såfremt dataformatet som benyttes 

støttes av applikasjoner hos partene slik 

at partene har lik tilgang til det 

semantiske innholdet. 

Samspill med 

annet regelverk 

Krav om skriftlighet kan 

fungere i forhold til andre 

regelverk om 

opplysningers form, for 

eksempel ved revisjon 

eller reklamasjon. 

Ja. Se på hvilke hensyn andre 

bestemmelser som er relevante for 

dokumentet, ønsker å ivareta. 

Sporbarhet / 

dokumentasjon 

Prinsipp i offentlig 

forvaltning for å kunne 

sikre rekonstruksjon av 

saker i etterkant. 

Ja. Se om «innsyn». 

Stabilitet Papir er et stabilt medium 

som kan oppbevares i flere 

tiår. Ved at teksten på 

dokumentet sitter fysisk 

sammen med mediet 

(papiret), kan det oppnås 

høy grad av dataintegritet. 

Elektroniske dokumenter må lagres på 

stabile formater med LTV-egenskaper. 

Tilgjengelighet Bruk av papir krever ingen 

tekniske hjelpemidler, men 

fordrer trygg oppbevaring 

som kan hindre utilsiktet 

tilgjengelighet. 

Tilgang krever tekniske hjelpemidler. 

Dokumenter kan leses hvor som helst. 

Krever bruk av formater med LTV-

egenskaper.  

Tidsmomentet Papirdokumentet 

eksisterer fysisk, og kan 

legges bort og tas frem 

etter eget 

forgodtbefinnende, uten at 

dokumentet forandrer seg. 

Dermed gis parten tid til å 

tenke seg om. 

Det må legges inn kontroller så det kan 

sikres at avsender tenker seg om før 

vedkommende trykker «signer». Må 

avveies tid for sesjoner før tidsavbrudd. 

Tidsstempling Fysisk stempling av 

dokumenter kan benyttes 

for eksempel i 

klagebehandling, for å 

Kan ivaretas ved bruk av logger og/eller 

tidsstempling av TSA (Time Stamping 

Authority). 
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synliggjøre når klagen ble 

mottatt. 

Unikt – original Eksisterer vanligvis kun 

ett unikt dokument, og 

eventuell kopiering vil 

føre til at kopien bærer 

preg av at det har skjedd et 

generasjonstap. 

Original og kopi vil i utgangspunktet 

være like. For å skille mellom disse må 

originalen lagres sammen med data fra 

tidspunktet det ble ferdigstilt, og 

«forsegles». 

Varslingsfunksjon Subjektiv funksjon. Krav 

om skriftlighet vil kunne 

gjøre partene 

oppmerksomme på 

konsekvensene av 

handlingen, og gi dem tid 

til å tenke seg om før de 

agerer på dokumentets 

innhold. Er i nær 

sammenheng med det 

såkalte 

«solennitetshensynet».94 

Utfordrende. Kan angis som krav om at 

f.eks. avtaler må leses gjennom, og 

boks med avhuking for bekreftelse på at 

avtalen er lest og forstått.95 

 

Oppsummering av kolonne 3 gir en indikasjon på at formkrav om skriftlighet vil kunne 

ivaretas ved elektronisk kommunikasjon dersom det benyttes «tekniske metoder med høy 

bevisverdi», dokumenter opprettes og lagres på dataformater som ivaretar LTV-egenskaper og 

bruk av logger, og at det tas hensyn til brukervennlighet (tidsaspekt og tilgjengelighet). Dette 

synes å samsvare godt med krav til dataintegritet som beskrevet i del 3.1.2.  

 

Krav til visuell integritet virker ikke å være nevnt spesielt i forbindelse med krav til 

skriftlighet, men kan implisitt få betydning ved at overnevnte løsninger stiller krav til 

autentisering av dokumenter.  

 

Krav til semantisk integritet virker heller ikke å være nevnt spesielt, men kan tolkes å være 

implisitt for skriftlige dokumenter, fordi skriften vil være fysisk bundet til formatet det er 

påført (for eksempel papir).  

 

                                                           
94 NOU 2001:32 A, «Rett på sak»: Skriftlighet medfører at disposisjonens realiteter går inn over partene, de 

forstår at nå foretar de en viktig disposisjon. Dette hensynet gjør seg særlig gjeldende for testamenter, ektepakter 

og inngåelsen av ekteskap, s. 567 

 
95 I en undersøkelse fra Storbritannia i 2011 svarte kun 7% at de leste gjennom vilkår og betingelser for avtaler 

elektronisk, selv om kravet til å gjøre nettopp det var angitt eksplisitt (The Guardian (nettside)) 
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5.2.2.2 Formkrav: Underskrift 

Som nevnt over er en forutsetning for å kunne stille krav om underskrift at det som skal 

signeres er i skriftlig form.96 Det betyr at hensynene bak krav om skriftlighet også vil gjelde 

for krav om underskrift. Krav om underskrift innebærer at det er ytterligere hensyn som 

ønskes ivaretatt. Underskriftens rolle som autentiseringsmekanisme er tidligere nevnt i 

oppgaven, i tillegg kan en ifølge Kartleggingsrapporten sammenfatte de bakenforliggende 

hensyn for krav om underskrift som et uttrykk for ønske om «å bevisstgjøre parten/-ene om 

den rettslige disposisjonen og dens virkning».97   

 
Tabell 2: Formkrav: Underskrift 

1. Funksjon 2. Hensyn - begrunnelse 3. Ivaretagelse elektronisk? 

Autentisering Underskriften har lang tradisjon 

som kobling mellom den 

underskrivende part og 

dokument som skal 

underskrives. Krav om 

underskrift stilles således gjerne 

for å knytte en bestemt person 

til innholdet i et dokument. 

Ja. Bruk av digitale signaturer. 

Avslutningsfunksjon 

 

Underskriften påføres for å 

«ferdigstille» dokumentet, og 

viser underskriverens samtykke 

til dokumentets innhold slik det 

forelå på signatur-tidspunktet. 

Avslutningsfunksjonen skal 

bidra til å ivareta dokumentets 

integritet. 

Ja. Bruk av 

autentiseringsteknikker som 

MAC eller hash vil kunne 

bekrefte hvilken versjon av 

dokumentet som er oversendt. 

Bruk av digitale signaturer 

«forsegler» dokumentet og sikrer 

således en avslutningsfunksjon. 

Bevissikring 

 

Å ha en underskrift sammen 

med skriftlig nedtegnelse av et 

avtalerettslig forhold gir partene 

et dokument som angir det 

aktuelle forholdet og hvem som 

har gitt sin tilslutning til avtalen.  

 

Kan ivaretas ved bruk av 

tilfredsstillende 

autentiseringsteknikker, digitale 

signaturer og «forsegling» av 

informasjonen, samt å sørge for 

at formatet som benyttes har 

LTV-egenskaper. 

Original Å skrive under på et dokument 

vil kunne føre til at det blir 

mulig å skille mellom en 

original og en kopi (kopiering 

gir såkalt «generasjonstap»). Se 

for øvrig om hensyn ved 

skriftlighet. 

Original og kopi vil i 

utgangspunktet være like. For å 

skille mellom disse må originalen 

lagres sammen med data fra 

tidspunktet det ble ferdigstilt. 

Vurdering av hvilke data som 

skal inkluderes må gjøres ved 

                                                           
96 Kartleggingsrapporten (2000), s. 4 
97 Ibid, s. 38 
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risikovurdering av systemet. Se 

mer om dette under «formkrav: 

Original». 

Seremoniell- og 

varslingsfunksjon 

Angitt som «subjektive 

funksjoner»,98 på samme vis 

som for krav til skriftlighet, men 

her for part som skal 

underskrive. 

Utfordrende. Som ved 

ivaretagelse av 

varslingsfunksjonen ved krav om 

skriftlighet kan det angis som 

krav om at f.eks. avtaler må leses 

gjennom, og boks med avhuking 

for bekreftelse på at avtalen er 

lest og forstått. Man kan ha en 

tekst som uttrykkelig gjør parten 

oppmerksom på at dette er en 

viktig disposisjon, og at det kan 

få store konsekvenser for henne i 

fremtiden, og at hun må tenke seg 

godt om før hun undertegner. 

Fokus på brukervennlighet og 

klart språk ved formidling av 

avtalens plikter før partene 

trykker «signer» kan bidra 

positivt. 

Tradisjon Lang tradisjon for å kreve 

underskrift, selv om det ikke 

eksisterer hjemmel for det. 

Kan ivaretas ved å ta i bruk 

tilfredsstillende 

autentiseringsmetoder. Juridisk 

sett ikke problematisk å ivareta 

da det ikke finnes hjemmel for å 

kreve underskrift, men kan ha 

betydning for parters forståelse av 

prosessen. 

 

Tabellen gir en indikasjon på at krav til underskrift implisitt kan innebære krav til 

dokumentautentisitet. Det vil være nødvendig med høy dataintegritet både ved autentisering, 

avslutningsfunksjon, bevissikring og forsøk på å skape en elektronisk «original».  

 

Krav til visuell og semantisk integritet vil ha betydning ved autentisering av parter og for 

bevissikring. En oppsummering av kolonne 3 gir indikasjon på at de ulike funksjonene kan la 

seg ivareta elektronisk, men at «original»-funksjonen kan være problematisk.  

 

                                                           
98 Ibid 
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5.2.2.3 Formkrav: Dokument 

Dokumentbegrepet har tradisjonelt vært knyttet til papir,99 men brukes likt i forvaltnings- og 

arkivlovgivning om det teknologinøytrale uttrykket «informasjonsmengde». De funksjoner 

begrepet er ment å skulle dekke vil fortsatt kunne være aktuelle å ivareta, selv om 

papirkommunikasjon byttes ut med elektronisk kommunikasjon. 

 

 
Tabell 3: Formkrav: Dokument 

1. Funksjon 2. Hensyn - begrunnelse 3. Ivaretagelse elektronisk? 

Informasjonsbærer Papirformatet egner seg 

godt for lesing, og krever 

ingen tekniske 

hjelpemidler 

Kan løses elektronisk. Fordrer at 

partene har tilgang til elektroniske 

hjelpemidler med applikasjoner som 

kan lese det aktuelle dataformatet. 

Bestandighetsfunksjon Papir som medium er 

stabilt. 

Egnede formater med LTV-egenskaper 

må velges. Rutiner for bevaring av 

arkivverdig materiale og bruk av 

godkjente systemer (jf. f.eks. 

NOARK-standarden) blir viktig. 

Bevissikringsfunksjon Knyttet sammen med 

papirmediets 

«originalfunksjon» - én 

unik original. 

Bruk av digitale signaturer som virker 

ved å «forsegle» den endelige 

versjonen av dokumentet. Må også 

benytte egnede formater med LTV-

egenskaper. Tvl. § 26-1 likestiller 

dokumenter og elektronisk lagret 

materiale.  

Symbolsk funksjon Kan angis som 

«subjektiv funksjon». 

Tidligere lang tradisjon 

for bruk av 

papirformatet, samt 

særlige rettsregler knyttet 

til virkninger ved bruk av 

spesielle dokumenter, 

slik som sjekkhefter.  

 

 

Av tabellen fremstår bestandighetsfunksjonen, som den funksjonen som grunnet de 

bakenforliggende hensyn vil være viktig for å oppnå høy grad av dokumentautentisitet. Den 

første og den siste angitte funksjonen i tabell 3 virker ikke å være direkte knyttet til 

dokumentautentisitet som sådan, mens bevissikringsfunksjonen er relatert til originalfunksjon 

(behandlet i neste del).  

 

                                                           
99 Ibid, s. 47 
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5.2.2.4 Formkrav: Original 

Uttrykket «original» er definert i Store Norske Leksikon som noe opprinnelig og ekte.  

 

For begrepet ‘original’ er det særlig utfordrende å benytte funksjonell ekvivalens-metoden, da 

egenskapene som utgjør et originalt fysisk dokument i utgangspunktet ikke er tilstede for 

elektroniske dokumenter. Dette skyldes at elektroniske dokumenter oppstår som en rekke bits, 

som ikke har egenart. Det innebærer at en kopiering av et dokument vil kunne være helt 

identisk med det første dokumentet, med andre ord oppstår det ikke generasjonstap mellom 

det første dokumentet og senere dokumenter som er basert på ‘originalen’. 

 

Videre bør det sondres mellom de dokumenter som opprinnelig er opprettet i fysisk form, og 

som senere gis en elektronisk form (ved scanning) og de dokumenter som opprinnelig er 

opprettet som data, se nedenfor.  

 

 
Tabell 4: Formkrav: Original 

1. Funksjon 2. Hensyn - begrunnelse 3. Ivaretagelse elektronisk? 

Integritet Ingen semantisk endring over tid. 

Dokumentet skal bevare sitt innhold 

slik det var ved ferdigstillelse. 

Antatt ja. Krever ivaretagelse 

av både data-, visuell- og 

semantisk integritet.  

Unikhet Det skal kun eksistere én original, og 

den kan således kun befinne seg på ett 

sted av gangen. 

Usikkert i hvilken grad man 

kan snakke om unikhet når 

det gjelder elektroniske 

dokumenter. Dette spørsmålet 

vil ikke bli videre belyst i 

oppgaven. 

 

For elektroniske dokumenter som blir opprettet i fysisk form, og deretter «gitt» elektronisk 

form i tillegg (for eksempel ved scanning), vil originalen være det fysiske formatet.  

For elektroniske dokumenter som blir opprettet som data (ved bruk av applikasjon eller andre 

systemprosesser) vil utfordringen være at kopier av dokumentet vil være identisk med det 

opprinnelige dokumentet. For å bøte på dette kan det tenkes en todelt tilnærming: 

i) Begrepet «original» omfatter ikke opprinnelig innsamlet informasjon i samme 

kontekst som informasjonen er avgitt i, men om den ferdig sammenstilte og logisk 

avgrensede informasjonsmengden som presenteres for avtaleparter/brukere. 

Eksempel på dette kan være utfyllelse av elektroniske skjemaer, der parten 

presenteres for ett og ett skjermbilde av gangen, og der prosessen er styrt av 

sporvalg, med oppsummering av opplysninger til slutt.  

ii) Dokumentet, slik det var ved ferdigstillelse og slik det presenteres for avtaleparter, 

«forsegles» ved bruk av digital signatur-teknikker, sammen med annen aktuell 

informasjon (som tidsstempling, logger, eller annet). 
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I henhold til målsetning om dokumentautentisitet er integritetsfunksjonen klart relatert til 

målsetning om dokumentautentisitet. Hvorvidt krav til unikhet kan ivaretas ved elektroniske 

dokumenter, er et spørsmål som det blir utenfor denne oppgavens område å belyse. 

 

5.2.3 Bevisspørsmål og rettsvirkning av digital signatur 

5.2.3.1 Bevisbetydningen av en signatur 

I norsk sivilprosess gjelder i utgangspunktet prinsipp om fri bevisvurdering og fri bevisføring, 

jf. tvisteloven § 21-2 nr. 1. I forarbeidene til tvisteloven er det klart uttrykt at elektronisk 

lagret informasjon omfattes av gruppen «realbevis» i tvisteloven § 26-1.Konsekvensen av 

dette er at bevisreglene i tvisteloven åpner opp for føring av elektronisk signerte avtaler som 

bevis i en rettssak som går etter de sivilprosessuelle reglene. 100 

 

Formkrav om bruk av underskrift for avtaler eller andre rettslige disposisjoner vil være 

positivt angitt i rettsreglene for den aktuelle type disposisjon. Selv om det ikke er stilt krav om 

bruk av underskrift for en bestemt type kontrakter, benyttes likevel ofte underskrift for å øke 

beviskraften til disposisjoner. I forarbeidene til esignaturloven har regjeringen uttrykt at et 

signert dokument vil ha høy bevisverdi, selv for dokumenttyper hvor det ikke gjelder noe 

underskriftskrav. Dette begrunnes med at «en underskrift på et dokument kan brukes som 

bevis på at en person har godtatt vilkårene i dokumentet».101  

 

Når det gjelder bruk av elektronisk kommunikasjon ved inngåelse av avtaler og beviskraften 

til elektroniske dokumenter, har Justisdepartementet uttalt (1999) at spørsmålet om beviskraft 

ikke er mulig å besvare generelt, og at beviskraften vil bero på den konkrete bevissituasjon i 

hver enkelt sak. Denne problemstillingen er dog ikke særegen for elektroniske avtaler, men 

gjelder også for andre typer avtaleinngåelser. Justisdepartementet gir ingen uttømmende 

oppregning av faktorer som spiller inn ved troverdigheten av et bevis, men angir i hovedsak 

krav til at dokumentet fremstår som ekte, og vurdering av om det er «sammenfallende eller 

motstridende med andre dokumenter eller bevis som finnes i saken».102 Videre uttrykkes det 

at selv om det er benyttet elektronisk kommunikasjon ved avtaleinngåelse, vil det ved en 

eventuell bevisførsel gjøres en utskrift av de aktuelle elektroniske dokumentene, og 

utskriften(e) vil bli brukt som bevis. Til slutt i brevet uttales:  

 

«Vi antar at utskrifter av elektroniske dokumenter i kombinasjon med sakkyndige 

erklæringer om at det er anvendt tekniske metoder med høy bevisverdi, vil ha stor 

overbevisningskraft.»  

 

                                                           
100 For sammenhengens skyld nevner jeg at elektronisk lagret informasjon herunder digitale signaturer også kan 

føres som bevis i straffesaker, for eksempel en straffesak på grunnlag av dokumentforfalskning eller bedrageri. 

En nærmere gjennomgang av dette faller utenfor oppgavens rammer 

 
101 Ot.prp. nr. 82 (1999-2000) Om lov om elektronisk signatur, s. 48 

 
102 Justisdepartementet (uttalelse). Brev av 5. mai 1999 til Nærings- og handelsdepartementet vedrørende 

adgangen til å treffe avtaler elektronisk og beviskraften av elektroniske dokumenter. 
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Hva blir så regnet som tekniske metoder med høy bevisverdi? Spørsmålet fremstår sentralt i 

henhold til målsetning om dokumentautentisitet, all den tid krav om dokumentautentisitet 

også vil innebære krav til sikring av bevisverdi. 

 

Dette spørsmålet behandles nedenfor i relasjon til rettsvirkninger av elektronisk signatur, jf. § 

6 og § 3 i esignaturloven. 

 

5.2.3.2 Rettsvirkning av digital signatur 

Bruk av elektroniske signaturer er regulert i esignaturloven (esignl.). Loven er vedtatt for å 

oppfylle Norges forpliktelse til å gjennomføre EUs direktiv om elektroniske signaturer i norsk 

rett.103  

 

Esignaturlovens bestemmelser ble utformet for å ivareta prinsipp om teknologinøytralitet jf. 

direktivets bestemmelser, men i forarbeidene til loven påpekes at den teknologien loven i 

realiteten/praksis omhandler er bruk av digitale signaturer i PKI-system (sertifikatbaserte 

digitale signaturer).104  

 

I forarbeidene til loven beskrives forskjellen mellom elektroniske signaturer og digitale 

signaturer slik: 

 

- Elektroniske signaturer er den brede betegnelsen på teknikker som kan benyttes til å 

signere digital informasjon på samme måte som håndskrevne signaturer benyttes for å 

signere papirdokumenter. Herunder er nevnt en ikke uttømmende liste som omfatter 

teknikker basert på biometri, avlesning av elektroniske penner og bruk av digitale 

signaturer. 

 

- Digitale signaturer er én slik teknikk for signering, hvor det benyttes asymmetrisk 

kryptografi og hashfunksjoner for å signere data (for utfyllende beskrivelse se punkt 

4.1.2)105  

Esignl. definerer tre typer elektronisk signatur, som er gitt ulike rettsvirkninger (jf. § 6). De 

tre typene er:  

i) Elektronisk signatur (§ 3 nr. 1) 

ii) Avansert elektronisk signatur (§ 3 nr. 2) 

iii) Kvalifisert elektronisk signatur (§ 3 nr. 3) 

 

Rettsvirkningene av elektroniske signaturer angis i esignl. § 6. Bestemmelsen om 

rettsvirkning kan inndeles i tre leddsetninger for nærmere undersøkelse:  

 

                                                           
103 Utgangspunkt for drøftelsene er esignl. slik den er i skrivende stund. Dagens lovgivning vil i løpet av noen få 

år bli erstattet av eIDAS-forordningen. Forordningen blir imidlertid ikke behandlet i denne oppgaven, for 

innholdet i denne synes ikke å skulle gi noen endring i krav om dokumentautentisitet i kravspesifikasjon for PKI 
104 Ot.prp. nr. 82 (1999-2000) Om lov om elektronisk signatur, s. 19 
105 Ibid, s. 11 
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1) Dersom det i lov, forskrift eller på annen måte er oppstilt krav om underskrift for å 

få en bestemt rettsvirkning og disposisjonen kan gjennomføres elektronisk,  

2) oppfyller en kvalifisert elektronisk signatur alltid et slikt krav.  

3) En elektronisk signatur som ikke er kvalifisert, kan oppfylle et slikt krav. 

Den første leddsetningen innebærer at det må være stilt et krav om underskrift i den 

lovgivningen som regulerer rettsområdet for den aktuelle disposisjonen. I tillegg må det være 

åpnet for bruk av elektronisk kommunikasjon i den aktuelle lovgivningen (som for eksempel i 

finansavtaleloven § 8106). 

 

Den andre leddsetningen innebærer, at en elektronisk signatur som oppfyller esignl. krav til 

kvalifisert elektronisk signatur jf. § 3 nr. 3, alltid vil oppfylle et slikt krav om underskrift. 

 

Den tredje leddsetningen omhandler andre elektroniske signaturer enn de «kvalifiserte», og 

bestemmer at en teknisk løsning som dekkes av definisjonen av elektronisk signatur (jf. § 3 

nr. 1), men som ikke oppfyller krav til kvalifisert elektronisk signatur jf. § 3 nr. 3, potensielt 

også kan oppfylle et krav om underskrift. Lovteksten impliserer et par interessante spørsmål:  

1. Hvilke egenskaper har en såkalt «kvalifisert elektronisk signatur» i § 3’s forstand? 

2. Hvordan kan vi avgjøre om en ikke-kvalifiserende signatur vil kunne «oppfylle et 

slikt krav»? 

 

For å besvare disse to spørsmålene, se nedenfor i punkt 5.2.3.2.3 henholdsvis, er det 

nødvendig først å redegjøre for hva loven mener med de forskjellige typene signaturer. 

 

5.2.3.2.1 Elektronisk signatur 

Uttrykket «elektronisk signatur» er definert i § 3 nr. 1 som ‘data i elektronisk form som er 

knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode’. Definisjonen er 

gitt en teknologinøytral utforming, og dette er gjort for å omfatte alle typer teknikker som kan 

benyttes for å signere digital informasjon, jf. punkt 4.1.2 ovenfor. Videre innbefatter 

definisjonen et krav om at metoden skal kunne identifisere og verifisere undertegneren, omtalt 

som autentisering.107  

 

5.2.3.2.2 Avansert elektronisk signatur 

En avansert elektronisk signatur er en elektronisk signatur som definert i nr. 1, og som 

oppfyller vilkår opplistet i nr. 3 a-d:  

 

                                                           
106 Finansavtl. § 8. Bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier: 

(1) Krav i eller i medhold av denne loven om at opplysninger eller meldinger skal gis skriftlig, er ikke til hinder 

for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker dette. 

(2) Krav i eller i medhold av denne loven om at en avtale skal inngås skriftlig, er ikke til hinder for at avtalen 

inngås ved hjelp av et elektronisk medium dersom kunden ønsker dette, og 

a) avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig for kunden ved avtaleinngåelsen, og 

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentifisere inngåelsen av en avtale med det angitte innhold. 
107 Ot.prp. nr. 82 (1999-2000) Om lov om elektronisk signatur, s. 63 
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a) Er entydig knyttet til undertegneren 

b) Kan identifisere undertegneren 

c) Er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over, og 

d) Er knyttet til andre elektroniske data på en slik måte at det kan oppdages om disse har 

blitt endret etter signering 

Vilkår i a) og b) skal sikre autentisering av undertegner og den undertegnedes informasjon. 

Videre innebærer disse vilkårene at et krav om ikke-benekt skal oppfylles: Signaturen skal 

kun være knyttet til undertegner. Det skal ikke være noen tvil i etterkant om at det er 

undertegner som har signert informasjonen. 

 

Det er noe uklart hva vilkåret i bokstav c) nærmere sikter til. Ordlyden i c) kunne teoretisk 

sett referert til systemer eller applikasjoner som benyttes for å signere. Dette er heller ikke 

spesifisert i forarbeidene108 Det fremstår dog naturlig å kunne anta at det ikke er gjort en 

videre spesifikasjon av hva lovgiver mener med «midler» med bakgrunn i at bestemmelsene 

er utformet med tanke på teknologinøytralitet. Vilkår i c) forstås i denne oppgaven som at 

undertegneren selv skal ha kontroll over den private nøkkelen som benyttes ved signering, 

slik at faren for misbruk av signaturen minsker. 

 

Vilkåret i bokstav d) er en formulering av et integritetskrav. Det er ikke angitt hvilke andre 

elektroniske data signaturen skal være knyttet til for å tilfredsstille krav om integritet, og 

følgelig vil avgjørelsen av hvilke data som skal inkluderes bli overlatt til den som 

undertegner, eventuelt den som utvikler signaturløsningen. I forarbeidene er det angitt at 

kravet om integritet gjelder for tidsperioden etter signering og frem til de signerte data 

ankommer mottaker.109 Det er verdt å påpeke at krav til integritetsbeskyttelse vil være aktuelt 

også i tiden etter at de signerte data har ankommet mottaker, dersom de signerte data skal 

kunne fungere som bevis for ettertiden. 

 

Kravene til avansert elektronisk signatur vil kunne oppfylles ved bruk av digital signatur i et 

PKI-system. 

 

5.2.3.2.3 Kvalifisert elektronisk signatur 

En «kvalifisert elektronisk signatur» er en elektronisk signatur som oppfyller kravene i nr. 2 

(avansert elektronisk signatur), og som i tillegg oppfyller to vilkår: Det må være basert på et 

«kvalifisert sertifikat» (jf. § 4) og i tillegg være fremstilt av et godkjent 

signaturfremstillingssystem (jf. § 3 nr. 6).  

 

I § 4 angis kravene som må være oppfylt for at signaturen skal være basert på «kvalifisert 

sertifikat». Det stilles der krav både til sertifikatets innhold og til sertifikatutsteder (jf. §§ 10-

15).   

 

                                                           
108 Ibid, s. 64 
109 Ibid 
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Bestemmelsen i § 3 nr. 6 om bruk av et godkjent signaturfremstillingssystem innebærer bruk 

av sikkert signaturfremstillingssystem som angitt i § 8, og hvor systemet er godkjent i 

henhold til § 9.  

 

I følge Post- og Teletilsynet (NPT) finnes det ingen aktører i Norge i dag som tilbyr dette.110 

Det innebærer at andre leddsetning i § 6 blir uten noen eksisterende referanse111 slik 

forholdene er i dag. For å fylle rollen denne legaldefinisjonen var tiltenkt, med et faktisk 

eksisterende tilfelle av elektronisk signatur, kan det derfor tas utgangspunkt i metode som 

angitt i § 3 nr. 1, og så må partene enes om hvilke ekstra kontroller som skal inkluderes for å 

sikre tilfredsstillende grad av beviskraft. Som slike ekstrakontroller kan regnes både krav til 

systemet for digital signatur og krav til informasjon den digitale signaturen skal inneholde. 

Hva det er som utgjør tilfredsstillende grad av beviskraft, vil avhenge av partens vurdering i 

hvert tilfelle. En vurdering av hvilke ekstra kontroller som skal inkluderes vil typisk kunne 

gjøres på bakgrunn av en risikovurdering, der beviskraft vil være ett av flere elementer i 

risikovurderingen.  

 

I denne sammenheng vil krav om dokumentautentisitet være aktuelt. En vurdering av hva som 

er tilfredsstillende beviskraft vil måtte ta i betraktning hvordan man kan sikre dokumentets 

dataintegritet, semantiske integritet og visuelle integritet. Som vist i punkt 4.2 om 

datatekniske utfordringer ved ivaretagelse av dokumentautentisitet kan det vise seg vanskelig 

å sikre dokumentautentisitet uten bruk av ekstra kontroller. En slik kontroll kan gjøres ved at 

det tas et bilde av det presenterte dokumentet ved hjelp av en ekstern ekstra enhet som 

inneholder programvare for gjenkjenning av tekst. Det er usikkert hvorvidt slik teknologi er 

enkelt å få tak i for vanlige personer. Da jeg ikke har funnet slik teknologi til salgs i Norge har 

jeg ikke grunnlag for å uttale meg om pris og brukervennlighet. Men det er et interessant 

aspekt at Jøsang og AlFayyadh (2008) mener at den eneste robuste løsningen for 

dokumentautentisitet (slik jeg forstår artikkelen) er å benytte ekstra kontroller. Da vil 

mulighet for ivaretagelse av dokumentautentisitet bero på hvilke andre kontroller som er 

tilgjengelig – og igjen, en vurdering av hvorvidt dette vil gi tilstrekkelig beviskraft eller ikke.   

 

5.2.4 Oppsummering av punkt 5.2 

For å oppsummere kapittelets innledende spørsmål om bruk av digitale signaturer kan 

oppfylle formkrav om underskrift og ivareta dokumentautentisitet, er svaret ikke entydig. 

Bruk av digital signatur kan oppfylle formkrav om underskrift. Svaret vil avhenge av følgende 

faktorer: 

 

i) Om det er stilt krav om underskrift og åpnet for bruk av elektronisk 

kommunikasjon i aktuell lovgivning, og 

ii) Om partene anser det som mulig å benytte digital signatur-teknologi i henhold til 

krav angitt i kravspesifikasjon basert på risikovurdering, og 

                                                           
110 Se vedlegg: Mail fra Post- og Teletilsynet 
111 Tekniske krav til godkjent signaturfremstillingssystem er dog angitt i standarden ETSI TS 102 176-1 
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iii) At den digitale signaturen inneholder informasjon som vil kunne sies å gi 

tilfredsstillende grad av beviskraft, herunder ivareta krav til dokumentautentisitet. 

I tillegg kan det være behov for å benytte seg av ekstra kontroller for å sikre 

dokumentautentisitet. Bruk av ekstra kontroller må vurderes av virksomheter som skal lage 

løsninger for bruk av digitale signaturer som erstatning for underskrift, og bør også vurderes 

av den som skal signere den elektroniske rettslige disposisjonen.  

 

 

5.3 Analyse av mulighet for bruk av elektroniske gjeldsbrev 

5.3.1 Gjeldsbrev som eksempel 

For å undersøke hvilke juridiske forutsetninger som ligger til grunn for et krav om 

dokumentautentisering i offentlig forvaltning, har jeg valgt å undersøke dette i lys av 

gjeldsbrev. Bruk av gjeldsbrev har lang tradisjon i papirbasert forvaltning. Jeg ønsker derfor å 

undersøke hvorvidt bruk av elektroniske gjeldsbrev vil gi samme rettsvirkninger som 

papirbaserte gjeldsbrev, og se på om ivaretagelse av dokumentautentisitet implisitt blir viktig 

dersom gjeldsbrevet går fra å være papirbasert til elektronisk. 

 

Gjeldsbrev kan beskrives som dokumentasjon på at en skyldner (debitor) erkjenner en 

betalingsforpliktelse ovenfor fordringshaver (kreditor), og er således en rettslig bindende 

disposisjon på pengekravsrettens område. Gjeldsbrev er regulert av lov om gjeldsbrev av 17. 

februar 1939 nr. 1 (gbl.), lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 (finansavtl.) 

og lov om tvangsfullbyrdelse av 26. februar 1992 nr. 86 (tvangsl.). Gjeldsbrevloven omtaler 

to typer gjeldsbrev; omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev. I tillegg kan et gjeldsbrev som 

nevnt være eksigibelt, hvilket betyr at de kan inndrives uten søksmål og dom, jf tvangsloven § 

7-2 annet ledd bokstav a.  

 

5.3.2 Gjeldsbrevdefinisjonen 

Gjeldsbrevlova inneholder ikke selv en definisjon av begrepet gjeldsbrev, men i lovens 

forarbeider er det angitt en definisjon: 

 

«I tilslutning til tradisjonell opfatning både hos oss og annetsteds er det først og fremst 

skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger som kalles gjeldsbrev. Det gjør 

dog utvilsomt samme nytten om forpliktelsen ikke er formet som et løfte, men som en 

erkjennelse av å være penger skyldig. […] Hvis det løfte dokumentet gir uttrykk for ikke står 

på egne ben, men henviser til begivenheter og betingelser som ikke kan sees av papiret, er 

man likeledes utenfor hvad både utkastet og daglig tale forstår ved gjeldsbrev.»112  

 

I tillegg må dokumentet inneholde debitors skylderkjennelse eller betalingsløfte (jf. sitatet 

foran), hvilket vanligvis vil skje ved en påtegning på gjeldsbrevet ved underskrift av debitor 

                                                           
112 NUT 1935:1. Utkast til Lov om Gjeldsbrev, s. 13 (min utheving) 
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eller fra en som handler på debitors vegne. Bergsåker (2011) angir at beskrivelsen i 

forarbeidene «synes å være fullt akseptert i teori og praksis»,113 og summerer stikkordsmessig 

opp vilkår for at noe skal kunne kalles et gjeldsbrev: 

- Skriftlig 

- Underskrift 

- I det ytre selvstendig forpliktelse 

- Penger 

De to første vilkårene stiller krav til formen på gjeldsbrevet, og er derved å regne for 

formkrav, mens de to siste vilkårene er krav til innholdet. Det innebærer at dokumenter påført 

tittel «gjeldsbrev» kun vil være gjeldsbrev i lovens forstand dersom dokumentet, uavhengig 

av tittel, oppfyller alle fire krav: Krav til skriftlighet, er underskrevet, gir uttrykk for en i det 

ytre selvstendig forpliktelse, og denne forpliktelsen gjelder betaling av penger. Under 

redegjøres nærmere for de fire vilkårene. 

 

5.3.2.1 Vilkår: Skriftlighet 

Krav om skriftlighet i norsk lovgivning kan på generelt nivå begrunnes i ønsket oppfyllelse av 

én eller flere funksjoner, som nevnt i punkt 5.2. For finansavtaler kan krav om skriftlighet 

blant annet begrunnes ut fra hensynet til bevissikring; en nedtegning av avtalens innhold kan 

gi partene trygghet for at det eksisterer bevis på hva som faktisk er avtalt. Krav om skriftlighet 

har i tillegg tradisjonelt vært påkrevd i tilfeller der en rettslig disposisjon skal signeres med en 

fysisk underskrift, for dersom det ikke eksisterer et fysisk medium, ville det heller ikke være 

noe å signere på. 

 

5.3.2.2 Vilkår: Underskrift 

Vilkår om underskrift innebærer at et dokument om gjeldsforpliktelse utarbeidet av kreditor, 

men som ikke har debitors påtegnelse (eller noen som handler på debitors vegne), ikke er et 

gjeldsbrev i lovens forstand.  For fysiske gjeldsbrev vil en slik påtegnelse av erkjennelse av 

gjeldsforpliktelse kunne gjøres i form av en (personlig) underskrift. Den personlige 

underskriften kan antas å fungere som autentiseringsmekanisme i det den skaper en relasjon 

mellom den underskrivende part (debitor) og gjeldsbrevet. Samtidig vil en underskrift kunne 

fungere som avslutningsfunksjon (se punkt 5.2.2.2), og ved uenighet om 

disposisjonen/avtalen kan en underskrift fungere i henhold til bevissikring (se punkt 5.2.2.2).  

 

5.3.2.3 Vilkår: I det ytre selvstendig 

Vilkåret i det ytre selvstendig betyr at betalingsforpliktelsen må være ubetinget.114 Dette 

innebærer at gjeldsbrevet for eksempel ikke kan gi anvisning på noen betingelse om motytelse 

for betalingsplikt, men må gi uttrykk for en ubetinget betalingsplikt. Dette begrunnes særlig 

med at potensielle kjøper av dokumentet som ser dokumentet, ikke kan vite om 

                                                           
113 Bergsåker (2011), s. 23 
114 Ibid, s. 24 
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betalingsplikten er aktuell eller ikke dersom den er betinget av en motytelse; vedkommende 

ser kun dokumentet og må kunne forholde seg til dette. Dette er ikke til hindring for at 

eventuell motytelse er nedtegnet på et annet dokument enn selve gjeldsbrevet, slik som ved 

kjøpekontrakter.115 

 

5.3.2.4 Vilkår: Penger 

Vilkåret om penger innebærer at forpliktelsen må omhandle penger i form av en bestemt 

angitt sum. Eventuelt med angivelse av tillegg i form av renter hvor kriteriene for beregningen 

av rentene fremgår av dokumentet selv, eller kan avgjøres ved å lete i allment tilgjengelig 

informasjon, som for eksempel lov om forsinkelsesrenter av 17. desember 1976 (rentel.) med 

forskrift, og rentevedtak fra Norges Bank. Dersom dokumentet beskriver en plikt til å levere 

varer, er dokumentet ikke et gjeldsbrev, selv om det i forarbeidene heter at «pr. analogi kan 

sikkert flere av gjeldsbrevenes regler finne anvendelse allikevel».116   

 

5.3.2.5 Omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev 

Gjeldsbrevlova angir to typer gjeldsbrev, omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev, og det 

gjelder betydelige forskjeller i hvilke rettsvirkninger som er knyttet til hver av disse typene 

gjeldsbrev.  Sondringen mellom gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev angår ikke om 

gjeldsbrevet kan omsettes eller ikke, for både omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev kan 

omsettes dersom ikke annet er angitt i gjeldsbrevet. Til omsetningsgjeldsbrev er det knyttet 

andre rettsvirkninger, som medfører at en kjøper av et omsetningsgjeldsbrev har bedre 

beskyttelse.117  

 

Kriteriene for at et gjeldsbrev skal være et «omsetningsgjeldsbrev» er positivt og uttømmende 

angitt i gbl. § 11, og følgelig vil de gjeldsbrevene som ikke faller inn under vilkårene i § 11, 

blir såkalte «enkle gjeldsbrev», jf. § 24. Det finnes fire typer omsetningsgjeldsbrev. Bruken av 

disse er relevant for noen spesielle virkninger som er angitt i gbl. kapittel 2 (såkalte 

«negotiabilitetsvirkninger»). Ettersom disse ikke er direkte relevante for mitt case som skal 

beskrives i punkt 6, vil disse ikke bli gjennomgått i detalj. 

 

5.3.2.6 Rettsvirkning: Eksigibilitet 

Til bruk av gjeldsbrev er det knyttet flere rettsvirkninger. Et gjeldsbrev som kan innkreves 

uten forutgående søksmål og dom, kalles for eksigibelt, jf. tvangsl. § 7-2 bokstav a. Bruk av 

eksigible gjeldsbrev innebærer at kreditor kan sikre og oppnå dekning uavhengig av om det 

foreligger uenighet om kravet.118 Det stilles derfor krav om at gjeldsbrevet er påtegnet en 

bestemt pengesum og en vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål. 

                                                           
115 Ibid, s. 25 
116 NUT 1935:1. Utkast til Lov om Gjeldsbrev, s. 13 
117 Bergsåker (2011), s. 26 
118 NOU 2007: 12. Offentlig innkreving, s. 26 
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Gjelden er vedtatt dersom gjeldsbrevet er underskrevet av skyldner og underskriften bekreftes 

av to vitner. Dersom det ene vitnet er dommer, lensmann eller annen myndighetsperson som 

nevnt i forskrift av 4. desember 1992 nr. 896, er det nok med et vitne. Bergsåker (2011) 

skriver at bruk av vitner er unødvendig ifølge forskriften dersom gjeldsbrevet er utstedt til 

virksomheter som har lov til «å drive finansieringsvirksomhet etter lov om 

finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr. 40 § 1-4».119  

 

Dersom det er mangel på overholdelse av formkravene for eksigible gjeldsbrev, slutter ikke 

gjeldsbrevet å fungere som gjeldsbrev. Men den spesielle virkningen om at gjelden kan 

inndrives uten søksmål, vil ikke lenger være til stede. 

 

5.3.3 Vil bruk av elektroniske gjeldsbrev gi samme rettsvirkninger som papirbaserte 

gjeldsbrev? 

Av de fire vilkår som må oppfylles for at et gjeldsbrev skal være et gjeldsbrev etter loven 

(gbl.), er det krav til skriftlighet og underskrift som må undersøkes nærmere for å kunne svare 

på om bruk av elektroniske gjeldsbrev vil kunne gi samme rettsvirkninger som papirbaserte 

gjeldsbrev. 

 

Hvorvidt det er mulig å oppfylle krav til skriftlighet ved bruk av elektroniske dokumenter, 

kommer ikke klart frem av gjeldsbrevlovas forarbeider. Krav om skriftlighet kan forstås som 

«et krav om bruk av skrifttegn»,120 og vil dermed kunne oppfylles ved bruk av elektronisk 

kommunikasjon. «Elektroniske gjeldsbrev» er allerede tatt i bruk i bankvesenet, hvilket må 

kunne antas er hjemlet i finansavtaleloven § 8 som angir bruk av elektronisk kommunikasjon 

og elektroniske medier.121  

 

§ 8 første ledd gir anvisning på at opplysninger og meldinger som skal gis skriftlig kan gis 

ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker dette, og i annet ledd åpnes 

det for at avtaler kan inngås ved hjelp av et elektronisk medium dersom det i tillegg til å være 

ønsket av kunden, oppfyller vilkår til tilgjengelighet (§ 8 annet ledd bokstav a) og det benyttes 

«en betryggende måte for å autentifisere inngåelsen av avtalen med det angitte innhold» (§ 8 

annet ledd bokstav b). I forarbeidene til finansavtaleloven er sistnevnte vilkår videre utdypet:  

 

«Metoden må være egnet til:  

a) å identifisere avsenderen av meldinger i forbindelse med avtaleinngåelsen 

b) å vise at meldingen er sendt i den hensikt å foreta en rettslig disposisjon, dvs. å inngå 

en bindende avtale 

                                                           
119 Bergsåker (2011), s. 33 
120 Ot.prp. nr. 41 (1998-1999) Om lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven), s. 24 
121 Bergsåker (2011), s. 23 
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c) å sikre bevis i tilfelle en senere konflikt om avtalens eksistens og innhold»122  

 

Kravene til metode for å «autentifisere»123 inngåelsen av avtalen samsvarer med de 

bakenforliggende hensyn ved krav om bruk av underskrift ved rettslige disposisjoner (se 

punkt 5.2.2.2). Ut fra kravene i forarbeidene kan det tolkes som at digitale 

autentiseringsmekanismer, slik som digitale signaturer, kan være tilstrekkelig for å oppfylle 

kravene § 8 annet ledd bokstav b (herunder krav a) og b) i forarbeidene). Krav c) som 

innebærer å sikre bevis kan tolkes til å implisitt innebære at metoden må oppfylle krav til 

dokumentautentisitet. Som angitt i den rettslige analysen om rettsvirkning av elektroniske 

signaturer (punkt 5.2.3.2.3) må det foretas en vurdering av hva som er tilfredsstillende 

beviskraft. Her vil det måtte gjøres en vurdering av hvordan man kan sikre dokumentets 

dataintegritet, semantiske integritet og visuelle integritet, og om det er behov for ekstra 

kontroller, jf. diskusjonen i punkt 5.2.3.2.3. 

 

Videre følger det av ordlyden i § 8 at bestemmelsen kun gjelder for krav til skriftlighet fastsatt 

i finansavtaleloven, og at regelen ikke gir betydning for regler om skriftlighet i andre lover. 

Dermed er det ingen automatikk i at elektroniske gjeldsbrev vil gis samme rettsvirkninger 

som papirbaserte gjeldsbrev. 

 

Krav om skriftlighet og mulighet for elektroniske gjeldsbrev er belyst i Rt. 2010 s. 604. 

Høyesteretts ankeutvalg kom frem til at lovgiver har åpnet for bruk av elektronisk signerte 

gjeldsbrev, men at slike elektronisk signerte gjeldsbrev ikke vil være eksigible. Dette 

begrunnes blant annet med at Justisdepartementets lovavdeling i en uttalelse 26. august 2003 

har lagt til grunn at bruk av elektronisk signatur ikke er tilstrekkelig etter 

tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.  

 

I uttalelsen fra Justisdepartementets lovavdeling heter det videre: 

«Lovavdelingen antar for så vidt at hensynene bak formkravene langt på vei kan 

oppfylles ved bruk av elektronisk signatur på dokument som har elektronisk form, 

men dersom elektronisk form og signatur skulle være tilstrekkelig for eksigibilitet etter 

gjeldende rett, måtte dette […] ha vært uttrykkelig regulert i tvangsfullbyrdelsesloven 

med nærmere vilkår om hvilke former for elektronisk kommunikasjon som kunne 

anvendes.»124  

 

                                                           
122 Ot.prp. nr. 41 (1998-1999) Om lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven), s. 26 
123 I enkelte offentlige dokumenter brukes ordet «autentifisere» i stedet for ordet «autentisere». Ordene virker 

ikke å ha semantiske forskjeller 
124 Justisdepartementet (uttalelse). JDLOV-2003-3054. 
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5.3.4 Oppsummering av punkt 5.3 

I denne delen av oppgavens rettslige analyse, skulle jeg undersøke hvorvidt bruk av 

elektroniske gjeldsbrev vil gi samme rettsvirkninger som papirbaserte gjeldsbrev, og se på om 

ivaretagelse av dokumentautentisitet implisitt blir viktig dersom gjeldsbrevet går fra å være 

papirbasert til elektronisk. Gjennom drøfting av oppfyllelse av vilkår vises at bruk av 

elektroniske gjeldsbrev kan erstatte bruk av papirbaserte gjeldsbrev, men, en slik bruk må kun 

gjøres dersom man ikke er avhengig av å kunne drive inn eventuelle krav uten søksmål og 

dom, fordi elektroniske gjeldsbrev per i dag ikke er tilstrekkelige for eksigibilitet. I tillegg må 

man sørge for å ivareta krav til dataintegritet, semantisk integritet og visuell integritet, fordi 

det er krav om at det etter signering skal kunne godtgjøres at et elektronisk gjeldsbrev 

eksisterer og at innholdet er intakt. Dokumentautentisitet kan derfor sies å være et vesentlig 

moment ved overgang fra papirbaserte til elektroniske gjeldsbrev.  
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6. Teknologisk analyse: Hvordan kan dokumentautentisering 

løses i praksis? 

6.1 Innledning:  

I den andre av oppgavens to analyser vil jeg undersøke hvordan dokumentautentisitet kan 

løses i praksis. Analysen tar utgangspunkt i Lånekassens løsning for digital signering av 

avtale om støtte og løsningens modul «eSignering».  

 

På samme måte som analysen i punkt 5, vil fremgangsmåten være som følger: 

 

v) Redegjørelse for utgangspunktet for analysen 

vi) Redegjørelse for aktuell teori og/eller rettslige grunnlag/lovregler 

vii) Den kritiske analyse 

viii) Konklusjon 

Konklusjonen i denne analysen vil deretter sammenstilles med konklusjonene fra punkt 5, i 

oppgavens avsluttende punkt (punkt 7) for å besvare spørsmålene om hvorvidt det er mulig å 

ivareta dokumentautentisitet ved bruk av elektronisk kommunikasjon og digitale signaturer i 

offentlig forvaltning. Jeg vil gjøre oppmerksom på at deler av redegjørelsen er basert på 

informasjon fra informanter og fra dokumenter som er unntatt offentligheten. Jeg har derfor 

valgt å ikke angi disse dokumentene med fullt navn og forfatter. 

 
 

6.2 Hvorfor trenger Lånekassen elektronisk signatur? 

Statens lånekasse for utdanning (heretter Lånekassen) er et forvaltningsorgan underlagt 

Kunnskapsdepartementet (KD) med ansvar for forvaltning av utdanningsstøttesystemet. 

Lånekassen skal «forvalte utdanningsstøtteordningene på en effektiv, sikker og 

kvalitetsmessig god måte», samt «tilby kundene effektive og tilgjengelige løsninger […]».125  

 

Bakgrunnen for Lånekassens ønske om å ta i bruk elektroniske signaturer126 er at de driver 

med såkalt masseforvaltning: Lånekassen har til enhver tid rundt 1 million kunder.127 I 2013 

utbetalte Lånekassen omkring 23 milliarder kroner i stipend og lån, og hadde ved utgangen av 

2013 en utlånsportefølje som utgjorde omkring 137,9 milliarder kroner.128 Lånekassen har 

rundt 300 ansatte, og behandler årlig rundt 800 000 søknader hvorav ca halvparten av 

søknadene går gjennom og skal signeres.  

 

                                                           
125 Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen). Tildelingsbrev til Lånekassen for 2014 (19.12.2013), s. 2 – 3 

 
126 ‘Elektroniske signaturer’ forstås her som den brede betegnelse på bruk av digital signatur, som er intendert å 

skulle gi rettsvirkning i henhold til esignaturlovens bestemmelser 

 
127 Lånekassen bruker betegnelsen ‘kunder’ om personer som har søkt om lån og stipend i Lånekassen og har 

skrevet under avtale om støtte. Ved utgangen av året 2013 hadde Lånekassen 982 000 kunder (Statens lånekasse 

for utdanning (Lånekassen). Årsrapport 2013, s. 3) 

 
128 Ibid 
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Dersom Lånekassen kun skulle drevet med helt manuell saksbehandling ville de ikke klart å 

rekke over alle søknadene innenfor en akseptabel tidsfrist, hvilket kan illustreres på følgende 

måte: 

 

Kundene kan ikke søke om lån og stipend før de har fått bekreftet plass på lærested som er 

godkjent av Lånekassen. For høyere utdanning ved norske læresteder gis svar på tildelt plass 

gjennom Samordnet Opptak, der svar på hovedopptaket er klart 20. juli.129 Deretter må 

terminavgift for studiestedet betales. Først etter at semesteravgift er betalt kan studenten søke 

om utdanningsstøtte i Lånekassen. Semesteret i Norge starter som regel medio/slutten av 

august, og lærestedene må registrere oppmøte av alle studenter ved starten av semesteret slik 

at Lånekassen har en oversikt over om kunden faktisk er i utdanning. Når det er registrert, 

utbetales utdanningsstøtte. Selv om ikke alle 800 000 søknadene behandles innenfor denne 

tidsperioden, er det fortsatt et høyt volum av søknader som skal behandles over en relativt 

kort tidsperiode.  

 

For å effektivisere kundetjenester og drift har Lånekassen over flere år drevet et 

moderniseringsarbeid.130 Allerede i 2004 hadde Lånekassen klar en løsning for signering via 

Altinn som et resultat av «Utbetalingsprosjektet». Prosjektet hadde som formål å «utforme en 

konkret løsning for å effektivisere utbetaling av studielån».131 Løsningen skulle bidra til en 

reduksjon av kostnader og ressursbruk i forhold til den eksisterende løsningen som baserte seg 

på papirkommunikasjon. I den forbindelse ble det ble gjort en juridisk vurdering av krav til 

sikkerhetsnivå ved elektronisk kommunikasjon. Vurderingen tar utgangspunkt i at løsningen 

skal innebære «helautomatisk elektronisk saksbehandling fra søknad om lån til utbetaling av 

lån/stipend». 

 

Løsningen med signering via Altinn fikk dog aldri den utbredelsen Lånekassen ønsket: Av de 

rundt 400 000 låneavtalene som skal signeres i løpet av et år, har de på det meste hatt ca 

15 000 elektronisk signerte låneavtaler.132  

 

De senere årene har moderniseringsarbeidet vært fokusert gjennom Lånekassens «LØFT»-

program.133 LØFT-IKT er paraplybetegnelsen for prosjektene som omhandler IKT. Som del 

av moderniseringsarbeidet har Lånekassen byttet ut sitt gamle kjernesystem, det 

stormaskinbaserte «Informasjons- og saksbehandlingssystem» (LIS) som ble tatt i bruk i 

1985.134 Utviklingsprosjektet for det nye informasjons- og saksbehandlingssystemet heter 

Modulis (Modularisert LIS), og skal stå ferdig i løpet av 2014. Som del av Modulis-prosjektet 

ble det besluttet å utarbeide en ny løsning for å signere digitalt. Mål for løsningen var at den 

skulle være brukervennlig, effektiv og få mye større utbredelse enn den eksisterende 

                                                           
129 Samordnet opptak (nettside), «20. juli» 
130 Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Årsrapport 2004, s. 4 
131 Internt dokument, Lånekassen 
132 Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen). Kravspesifikasjon elektronisk signeringsløsning til 

Lånekassen (vedlegg 2), s. 10 
133 «LØFT» - Lånekassens Ønskede FramTid, (Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Årsrapport 2004, 

s. 8) 
134 St.meld. nr. 12 (2003 - 2004): Om modernisering av Statens Lånekasse for utdanning, s. 10 
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løsningen i Altinn. Lånekassen startet arbeidet med å lage en signeringsmodul, i tett 

samarbeid med fagmiljøer i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Intensjonen til 

Lånekassen var at modulen skulle kunne fungere som en felleskomponent, slik at den skulle 

kunne tas i bruk av andre forvaltningsorganer. Slik løsningen i seg selv er laget og 

anskaffelsen gjennomført, vil det være mulig for andre forvaltningsorganer å ta den i bruk. 

 

Det ble besluttet å innhente anbud fra en tredjepart som skulle stå for leveranse av elektronisk 

signeringsløsning med tilhørende arkivløsning135 I skrivende stund er det Signicat som har 

vunnet og holder anbudet.  

 

 

 
 

Figur 7: Signering med tredjepart (fra Lånekassen-presentasjon 5.9.2013) 

 

 

Den nye løsningen for søknad om støtte og elektronisk signering av låneavtale var klar våren 

2013. 

 

 

6.3 Juridiske aspekter ved låneavtalen og beskrivelse av teknisk løsning 

6.3.1 Juridiske aspekter ved låneavtalen 

Kunder hos Lånekassen som søker om stipend og lån gis utdanningsstøtte i form av lån,136 der 

deler av lånet137 kan gjøres om til stipend i etterkant. Slike lån omfattes av finansavtalelovens 

bestemmelser om kredittavtaler, jf. finansavtl. § 44. Kredittavtaler skal oppfylle formkrav om 

skriftlighet og underskrift jf. finansavtl. § 48, men kan gis elektronisk form dersom kunden 

ønsker dette (§ 8). Generelle krav til bruk av elektronisk kommunikasjon er gjennomgått i 

punkt 5. Tidligere benyttet Lånekassen seg av gjeldsbrev som skylderklæring for utbetaling av 

lån. Dette har de gått bort fra fordi en undertegnelse av låneavtalen i seg selv gir en 

                                                           
135 Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Kravspesifikasjon elektronisk signeringsløsning til Lånekassen 

(vedlegg 2), s. 5 
136 Uavhengig av om det er søkt om stipend og lån eller kun stipend. 
137 Såkalt «omgjøringslån», (Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) (nettside)) 
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skylderklæring på linje med et gjeldsbrev. Som nevnt i punkt 5 brukes gjeldsbrev fordi de gir 

bestemte rettsvirkninger.  

 

For Lånekassen var det spesielt virkningen om eksigibilitet som var viktig for å sørge for 

effektive rutiner for innkreving av misligholdte lån. Som redegjort for i punkt 5, faller 

rettsvirkningen om eksigibilitet bort dersom gjeldsbrevet gjøres elektronisk. Lånekassen er 

gitt en egen hjemmel i utdanningsstøtteloven § 11 som gir Lånekassen tvangsgrunnlag for 

utlegg etter krav om tilbakebetaling av utdanningsstøtte (lån). Det innebærer at de ikke er 

avhengig verken av å bruke gjeldsbrev som disposisjon eller ha gjeldsbrev i papirformat for å 

oppnå eksigibilitet for de signerte låneavtalene. 

 

I et internt dokument om bruk av digital signatur og PKI i Lånekassen (2002) står det at 

Lånekassen årlig har hatt rundt 45 000 kunder som misligholder sine gjeldsforpliktelser. 

Videre er det til enhver tid i overkant av 30 000 krav under rettslig inkasso, i tillegg til en del 

saker om utenrettslig og/eller rettslig tvangsinnkreving i utlandet. For sakene som gjelder 

utlandet er det ofte «behov for en fullbyrdelsesdom under andre jurisdiksjoner før innkreving 

kan iverksettes». Da blir låneavtalen et sentralt dokument for å skulle kunne sannsynliggjøre 

et krav om tilbakebetaling av lån. For Lånekassen innebærer dette at rettsvirkningen av digital 

signatur er «helt vesentlig». 

 

Det er en utfordring for Lånekassen at rettsvirkningen til digital signatur kun er automatisk 

ved bruk av kvalifisert elektronisk signatur (esignl. § 3 nr. 3), som det som nevnt tidligere i 

oppgaven ikke finnes tilbyder av i Norge i dag. Når de likevel ønsker å benytte en digital 

signatur på låneavtalen gir det en risiko for at rettsapparatet ikke vil godta signaturen på lik 

linje med en håndskrevet signatur. Denne risikoen er det viktig for Lånekassen å få minimert. 

Lånekassen har derfor stilt krav om bruk av digital signatur og PKI for å tilfredsstille kravene 

til en avansert elektronisk signatur (esignl. § 3 nr. 2), og herunder ligger et behov for sterk 

grad av ikke-benekt ved undertegning av avtalen om støtte.  

 

For Lånekassen er ivaretagelse av dokumentautentisitet en måte å øke graden av ikke-benekt. 

Før jeg går nærmere inn på vurderingene Lånekassen har gjort i forhold til 

dokumentautentisitet, vil jeg gi en beskrivelse av den tekniske løsningen. 

 

6.3.2 Beskrivelse av teknisk løsning 

6.3.2.1 Hvordan henger systemene sammen? 

Kjernesystemet til Lånekassen er som nevnt Modulis, som er deres informasjons- og 

saksbehandlingssystem. Den videre beskrivelsen av hvordan Lånekassens systemer henger 

sammen er hentet fra en presentasjoner som ligger tilgjengelig på Internett, og supplert av 

informasjon fra de interne dokumentene hos Lånekassen, samt intervjuer med ansatte i 

Lånekassen.  

 

Modulis befinner seg i en «sikker sone» med streng tilgangsstyring fordi systemet inneholder 

taushetsbelagt (jf. fvl § 13 nr. 1) og personsensitiv (jf. personopplysningsloven av 14. mai 
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2000 nr 31 (popplyl) § 9) informasjon. Fordi det stilles strenge krav til tilgangsstyring til den 

sikre sonen er det ikke lett å lage gode nettløsninger for kunder og andre direkte i Modulis. 

Derfor har Lånekassen laget en kundeportal som heter «DineSider». «DineSider» skal ikke 

inneholde sensitiv informasjon (jf. over), og derfor er løsningen vurdert å behøve sikring i 

henhold til nivå 3.138 Det betyr at brukere kan logge seg inn med eID på nivå 3 og 4.  

 

Lånekassen har også en arbeidsflate for lærersteder, fordi lærestedene må registrere om 

kunden har møtt opp til undervisning eller ikke. I tillegg har Lånekassen en rekke 

tredjepartsgrensesnitt som de snakker med maskinelt, for å innhente og utlevere opplysninger. 

Grunnlaget for informasjonsflyten er ifølge informasjonen gitt meg enten hjemlet i lov eller 

tillatt ved at kunden gitt sin samtykke til det.139 

 

 

 

 

 

 

FS og MSTAS er karakterdata fra lærestedene, hvor det oppgis om studenten har bestått eller 

ikke-bestått i emner/fag. VIGO er grensesnitt mot de videregående skolene. Norkart beregner 

avstand mellom bosted og lærested for beregning av stipend. DSF (Det Sentrale 

Folkeregisteret) gir opplysninger om kunde. Nets er der for å gi Lånekassen 

kontonummerkontroll, men det er også der alle de scannede dokumentene til Lånekassen 

                                                           
138 I henhold til gradering i «Rammeverket» (Rammeverk for autentisering og uavviselighet […]) 
139 Selv om dette er viktige aspekter ved informasjonsutveksling i offentlig sektor, blir det utenfor denne 

oppgavens område å undersøke dette nærmere. 

Figur 8: Oversikt over hvordan Lånekassens systemer henger sammen (fra Lånekassen-presentasjon 5.9.2013) 
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kommer inn så Lånekassen kan se dem. UDI er der fordi UDI ønsker informasjon fra 

Lånekassen i forhold til beregning av inntekstgrunnlag. NAV er der for å kunne beregne 

arbeidsavklaringspenger (sykemeldinger vil også kunne hentes herfra etter hvert). Skatt er 

koblet til for å gi Lånekassen ligningsdata slik at Lånekassen kan beregne om det er grunnlag 

for at deler av lånet skal kunne gjøres om til stipend ved bestått eksamen.  

 

Lånekassens løsning for elektronisk signering av låneavtale består av tre prosesser, som 

fremstår som én helhetlig løsning for kunden. Jeg vil derfor først gi en overordnet beskrivelse 

av løsningen før jeg går gjennom den logiske flyten i de tre prosessene.  

 

 

6.3.2.2 eSignering: Overordnet skisse 

Under følger en overordnet skisse av løsningen for å signere låneavtalen elektronisk:140 

« 

1. Kunden velger i nettsøknaden om han eller hun ønsker å signere elektronisk. 

2. Avtale om støtte legges ut i postkassen på DineSider etter at kunden har søkt om og 

fått innvilget studiestøtte, og etter at vedtak om støtte er lagt ut på samme sted. 

Kunden varsles om at dokumentene er lagt ut via e-post eller sms dersom ikke e-post 

er oppgitt. 

3. Kunden logger inn med ID-porten. 

4. I postkassen på DineSider finner kunden en lenke og klikker på denne for å starte 

signering. 

5. Kunden velger hvorvidt han eller hun vil bruke BankID eller BuyPass som eID for 

signering. 

6. Kunden bekrefter at han eller hun har lest avtale om støtte. 

7. Signering gjennomføres. 

8. Ferdig! 

9. Kunden kommer tilbake til postkassen på DineSider og kan velge å lese den signerte 

avtalen. 

 

Signeringsløsningene er i hovedsak like uavhengig av om kunden velger å bruke BankID eller 

BuyPass. Ulikheten mellom de to løsningene knytter seg til trinn 6 i oversikten over.» 

 

BankID 

Dersom BankID skal benyttes for signering må kunden faktisk åpne dokumentet som skal 

signeres (låneavtalen) før hun kan gå videre, fordi det er åpning av avtalen som aktiverer 

«boksen» der kunden skal krysse av for at hun har lest og forstått avtalen. 

 

BuyPass 

Dersom BuyPass skal benyttes for signering kan dokumentet (låneavtalen) fortsatt åpnes, men 

det er ikke krav om at kunden må ha gjort det før hun får muligheten til å huke av for at hun 

faktisk har lest og forstått avtalen og kan gå videre i signeringsløsningen. 

                                                           
140 Beskrivelsen er hentet fra et internt notat hos Lånekassen 
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Punktene om BankID og BuyPass viser at eID-leverandørene har valgt ulik tilnærming for å 

ivareta varslingsfunksjonen som angitt i punkt 5.2.2.1. 

6.3.2.2 eSignering: Logisk flyt 

 

 
 

Figur 9: Steg 1. Klargjøring for signering (fra Lånekassen-presentasjon av Lillian Røstad) 

 

6.3.2.2.1 Logisk flyt esigneringsløsning: Steg 1 

I det første steget i den logiske flyten skjer det en klargjøring for signering. Det som skjer 

først er at Modulis har fått en søknad, behandler den og produserer to ting:  

1) Avtale om støtte, og  

2) Vedtak om at støtte gis.  

 

I vedtaket står det hvorfor studenten har fått penger, i avtalen om støtte står det bare hvor mye 

studenten har fått og hvilke forpliktelser studenten påtar seg. Vedtaket forlater aldri 

Lånekassens løsninger. Dette er viktig, fordi det innebærer at Lånekassen aldri sender sensitiv 

informasjon over til signeringsleverandøren. Videre er avtalen om støtte relativt standardisert 

i formen.  
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Så sendes avtalen til kundens postkasse på DineSider, og kunden får et varsel fra Lånekassen 

per e-post eller sms (som beskrevet over) om at avtalen er klar til signering. Kunden logger 

seg inn på DineSider, der kunden blir sendt rett over i «esigneringsmodulen». Når kunden går 

inn på lenken til avtalen går det et kall over til Signicat‘s systemer med et signeringsoppdrag 

som sier «her er det som skal signeres» og som har det som skal signeres (selve avtalen i pdf-

format) hengende ved seg. Avtalen blir altså liggende hos Lånekassen frem til kunden logger 

seg inn, først da blir det oversendt. Når avtalen er signert får Lånekassen en bekreftelse 

tilbake og en referanse fra Signicat. 

 

6.3.2.2.2 Logisk flyt esigneringsløsning: Steg 2 

 

  

 
 

Figur 10: Steg 2. Gjennomføring av signering (fra Lånekassen-presentasjon av Lillian Røstad) 

 

 

Neste steg i den logiske flyten er gjennomføring av signering. I denne esigneringsmodulen 

velger kunden hvilken eID-leverandør de vil bruke til å signere med. Kunden går over i 

Signicats løsning (men ser det ikke). Signicat fyrer opp signeringsløsningen for den valgte 

eID-leverandøren i et «skjermbilde i skjermbildet» slik at kunden opplever at vedkommende 

fortsatt er hos Lånekassen. Kunden gjennomfører signeringen og Signicat arkiverer avtalen 

om støtte og sender kunden tilbake til Lånekassens sider. 
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6.3.2.2.3 Logisk flyt esigneringsløsning: Steg 3 

 
 

Figur 11: Steg 3. Validering av signatur (fra Lånekassen-presentasjon av Lillian Røstad) 

 

I det tredje og siste trinnet i den logiske flyten handler det om validering av den elektroniske 

signaturen. Etter at kunden har signert avtalen med eID vil kunden få tilgang til en link i 

postkassen på DineSider. Via linken kan kunden når som helst gå inn og se på den 

ferdigsignerte avtalen om støtte. Ved å klikke på linken får kunden se det signerte 

dokumentet, som nå er blitt til et dokument på PAdES-formatet. En beskrivelse av 

dokumentet og PAdES er forklart under. 

 

 

6.3.2.3 PAdES-formatet 

Lånekassen har valgt å bruke dokumentformatet PDF (Portable Document Format) fordi det 

er et åpent ISO-standardisert format for representering av elektroniske dokumenter.141 PDF er 

utviklet for at utveksling og fremvisning av elektroniske formater skal gi lik visuell og 

semantisk representasjon hver gang dokumentet vises på en dataskjerm.142  

 

Videre har Lånekassen valgt å ta i bruk PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures),143 

som er et sett restriksjoner og utvidelser til PDF-formatet som er utviklet for å møte kravene 

                                                           
141 ISO-standard «ISO 32000-1», versjon 1.7 
142 Fremvisning kan typisk skje via fremvisningsapplikasjonen «Adobe Reader» 
143 Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) kravspesifikasjon elektronisk signering, krav 3.1.2 



72 
 

til avansert elektronisk signatur i henhold til kravene i esignaturdirektivet, jf. esignl. §3 nr. 2. 

Et viktig aspekt ved PAdES er at det er laget for elektroniske dokumenter som skal lagres 

over lengre tid. PAdES inkluderer derfor signaturen i dokumentet (se figur). Dette kalles 

langtids-validering, eller LTV (Long-Term Validation). 

 

 

 

 
 

Figur 12: Låneavtale i form av et PDF-dokument, signeres og blir til PAdES-dokument (fra Lånekassen-

presentasjon av Lillian Røstad) 

 

Når avtalen om støtte er klar i Lånekassens systemer, og kunden logger seg inn for å signere, 

blir avtalen sendt til Signicat. Signicats systemer bygger en signeringskontekst der de 

innhenter informasjon om signaturen, dokumentet og tidsstempler informasjonen som bakes 

inn i en PAdES-fil. Filen må inneholde nok informasjon til at signaturen kan valideres på et 

senere tidspunkt, uavhengig av om det er snakk om dager eller år. PAdES blir en «signatur 

over signaturen», fordi den signaturen kunden avgir blir bakt inn i et dataobjekt (et såkalt 

Signed Data Object – SDO) sammen med ekstra informasjon som Signicat så signerer «over». 

Dermed blir hele dokumentet «forseglet». Dette «forseglede» dokumentet er det som er 

tilgjengelig for kunden via en link på DineSider, etter at kunden er ferdig med 

signeringsprosessen. 
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6.3 Har Lånekassen vurdert dokumentautentisitet ved utvikling av sine 

løsninger? 

6.3.1 Vurdering av beviskraft 

Som vist over har Lånekassen gjort flere utredninger i forkant av utviklingen av løsningene 

for elektronisk signering. Det er gjort juridiske og teknologiske vurderinger, samt flere 

vurderinger av risiko før de utarbeidet en kravspesifikasjon for løsningene.  

 

Lånekassen har valgt å fjerne gjeldsbrevet som var en del av den første løsningen deres. 

Fjerning av gjeldsbrevet skyldes valg i forhold til forretningslogikk, og har ingen innvirkning 

på hvorvidt de har tilstrekkelig skylderklæring for lånopptak (som beskrevet over). Det kan 

stilles spørsmål ved om fjerning av gjeldsbrev kan skape forvirring hos kundene med tanke på 

språkbruk. Tidligere måtte kundene forholde seg til gjeldsbrevet, mens det nå er låneavtalen 

som er skylderklæringen. Jeg antar at en eventuell ulempe dette kunne føre til, langt på vei 

oppveies av at kundene gis et mindre antall dokumenter med tilhørende benevnelser å 

forholde seg til. Det kan således argumenteres for at en løsning bestående av to og ikke tre 

dokumenter, er mer oversiktlig for kunden. 

 

Som skylderklæring er den elektronisk signerte avtalen om støtte eksigibelt, jf. 

utdanningsstøtteloven § 11. Lånekassen har selv vurdert at det digitalt signerte dokumentet vil 

kunne ha tilstrekkelig beviskraft, jf. diskusjonen i punkt 5.2.3.2.3. Én av informantene som 

ble intervjuet i forbindelse med oppgaven ga uttrykk for at Lånekassens krav til 

etterprøvbarhet av selve dokumentet er for strenge, og at de kunne klart seg med en enklere 

løsning. Informanten mente at ved en eventuell bevisføring vil søknads- og 

utbetalingsprosessen som et hele bli brukt. Det innebærer at andre momenter vil spille inn, 

herunder hvem som har hatt tilgang til å bruke signeringsmetoden (hatt tilgang til nøkkelen 

for signering) og hvem som har hatt tilgang til kontoen utdanningsstøtten er utbetalt til.  

 

I et intervju med informanter i Lånekassen ble det fortalt at Lånekassen fra tid til annen har 

saker der misbruk av signaturer har ført til at «feil» person knyttes til gjelden. Vurdering av 

skyld i slike tilfeller vil, ved en eventuell sak, bli opp til domstolene å avgjøre. Like fullt 

henger dette sammen med Lånekassens krav om sterk grad av ikke-benekt og mulighet for 

etterprøvbarhet i løsningene sine. For Lånekassen er det viktig økonomisk å minimere farene 

for at underskrevne elektroniske gjeldsbrev ikke holder som bevis, da det å potensielt kan føre 

til at Lånekassen ikke får inndrevet gjelden de har utestående.  

 

På bakgrunn av diskusjonene i oppgaven støtter jeg Lånekassens vurdering i at det er 

fornuftig å stille krav om sterk grad av ikke-benekt ved utforming av løsning for elektronisk 

signatur av låneavtale.  

 

6.3.2 Vurdering av dokumentautentisitet 

For Lånekassen er dokumentautentisitet (i deres dokumenter angitt enkelte steder som 

WYSIWYS) en del av ikke-benekt. Løsningene til Lånekassen er bygget opp for å være 

brukervennlige og effektive, samt sikre. Som nevnt over ble den første eSigneringsløsningen 



74 
 

byttet ut, delvis fordi Lånekassen fikk mulighet til å utvikle sin egen løsning i utviklingen av 

Modulis, og delvis fordi løsningen i Altinn aldri nådde kritisk brukermasse.  

 

I den første løsningen var det sterkt fokus på dokumentautentisitet. Signeringsprosessen 

foregikk på Altinns sider, der gjeldsbrevet var lagret. For å sikre at kunden forstod hva hun 

skulle binde seg til, ble så mye relevant informasjon som mulig vist for kunden.144 Dette førte 

til at kundene måtte gjennom mer enn ti skjermbilder før vedkommende fikk anledningen til å 

signere. Dette ble etter hvert oppfattet som lite brukervennlig.145 

 

I den nye løsningen for eSignering har Lånekassen valgt å gå ut i markedet og bruke en 

ekstern tilbyder som sørger for å vedlikeholde integrasjonen mot ID-porten, som står for 

PAdES-signeringen og som lagrer det elektronisk signerte dokumentet.  

 

I intervjuer med informanter i Lånekassen gis det inntrykk av at de kjenner godt til krav om 

dokumentautentisitet, og er opptatt av dette som del av ikke-benekt for løsningen. Samtidig 

har det vært jobbet for at de teknologiske løsningene skal ivareta krav om 

dokumentautentisitet og være mer brukervennlige enn den første signeringsløsningen. I 

Lånekassens kravspesifikasjon for sikkerhet fremheves det at «både informasjonen, lay-out på 

websiden, og ulike tekniske løsninger må sammen gi en god brukerforståelse. Styrken på 

ikke-benekt vil imidlertidig variere noe i forhold til de ulike objektene og hvilken 

kommunikasjonsløsning som velges». Som nevnt tidligere i oppgaven er dokumentautentisitet 

en ønsket egenskap ved digitale signaturer. Å være bevisst på at graden av sikring av 

dokumentautentisitet avhenger av hva som skal signeres, fremstår som en fornuftig 

tilnærming.  

 

Et viktig aspekt for Lånekassen er langtidsvalidering av signaturer. De har stilt krav om at 

signaturen skal kunne verifiseres i minst 50 år. Dette henger sammen med, ifølge en 

informant, utdanningsstøtteordningen som sådan. Man har rett på støtte i hele sin levetid, i 

inntil åtte år. Dersom man ikke har brukt alle åtte årene når man er ferdig med å studere og 

skal begynne å nedbetale gjelden, kan man fortsatt, på et senere tidspunkt, ha støtterett for de 

årene man har igjen. Da har Lånekassen behov for å kunne gå tilbake i sine systemer for å 

holde orden på hvor mange år man allerede har fått støtte. En signert låneavtale vil i så måte 

kunne gi informasjon om dette.  

 

Et krav om å kunne verifisere signaturen i minimum 50 år er et relativt langt tidsspenn, hvis 

man legger til grunn den utvikling som har skjedd innen informasjonsteknologi de foregående 

50 årene. Fra et juridisk ståsted virker det fornuftig. Signicat bygger en signeringskontekst for 

å sikre at det skal være mulig å verifisere dokumentene. Ut fra den tilgjengelige teknologien 

som eksisterer i dag, fremstår løsningen som svært gjennomarbeidet og etterprøvbar. Det er 

dog et spørsmål om hvorvidt PAdES’ LTV-egenskaper vil tåle tidens tann. Det gjenstår å se. 

                                                           
144 Informasjon fra informant, ikke etterprøvd 
145 Ibid 
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Som vist i punkt 4 foreslo Jøsang og AlFayyadh (2008) å ta i bruk en ekstern enhet for å sikre 

dokumentautentisitet. Lånekassen bruker flere kontroller for å sikre at kunden er den hun gir 

seg ut for å være, og at kontoen utdanningsstøtten skal utbetales til, tilhører rette 

vedkommende. Dette gjør de blant annet ved å innhente informasjon fra blant annet Nets og 

Det sentrale folkeregisteret. I tillegg er låneavtalen relativt standardisert, hvilket ifølge en 

informant skulle kunne bidra til å oppdage det dersom dokumentets integritet blir brutt. Selv 

om det kan argumenteres for at PAdES-formatet fører til høy grad av semantisk nivåavstand 

(jf. punkt 4.2), vil løsningen være etterprøvbar på flere andre måter. Med tanke på 

utfordringer relatert til saker der personer mener at deres identitet er misbrukt, og det er søkt 

om utdanningsstøtte som de blir sittende med ansvaret for å skulle tilbakebetale, er det viktig 

å påpeke at den private nøkkelen som brukes til signering må holdes hemmelig, jf. punkt 4.1. 

I følge en informant i Lånekassen har den nye løsningen for elektronisk signatur så langt ført 

til at de (i skrivende stund) ikke lenger opplever feilutbetalinger. 

 

 

6.4 Oppsummering av punkt 6 

I del 6 har jeg undersøkt Lånekassens løsning for elektronisk signering. Det er undersøkt hva 

som er bakgrunnen for Lånekassen krav om sterk grad av ikke-benekt, og vist at 

dokumentautentisitet for Lånekassen er viktig, utover det å skulle ivareta krav 7.5.8 i 

«Kravspesifikasjonen for PKI», fordi det er en del av ikke-benekt. Lånekassen har valgt å ta i 

bruk elektroniske dokumentformater som kan sies å ha høy grad av semantisk nivåavstand, 

men som har fokus på ivaretagelse av semantisk og visuell integritet. Det valgte 

dokumentformatet i signaturløsningen er angitt til å skulle kunne verifiseres selv etter mange 

år. Hvorvidt dette fungerer i praksis, vil tiden vise. På bakgrunn av de vurderinger Lånekassen 

har gjort i forbindelse med sine løsninger, og de krav som Lånekassen stiller for å ivareta 

ikke-benekt, er det dog grunn til å tro at de vil følge denne utviklingen tett videre. 

 

Samlet sett fremstår Lånekassens løsninger som gode. De har gjennomført flere utredninger i 

forkant av utviklingen av systemet, og valgte å satse på en ny løsning da de så at den 

løsningen de hadde i Altinn, ikke fungerte slik de hadde håpet. De juridiske og tekniske 

vurderingene virker grundige, og Lånekassen har hatt stort fokus på dokumentautentisitet som 

følge av at de stiller krav om sterk grad av ikke-benekt. 

 

I denne delen skulle jeg undersøke om det er mulig å ivareta dokumentautentisitet i praksis. 

Ut fra analysene i denne delen, føler jeg ikke at jeg kan konkludere klart på dette. Jeg mener 

Lånekassens løsning langt på vei sørger for dokumentautentisitet. De benytter ekstra 

kontroller for å sikre at de elektroniske dokumentene som signeres skal inneha både 

dataintegritet, semantisk integritet og visuell integritet. Samtidig kan ikke løsningen gi et helt 

sikkert svar på hvorvidt det kunden ser på skjermen, faktisk er det hun signerer. 
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7. Oppsummering av oppgaven og konklusjon 

7.1 Innledning 

I denne oppgaven har jeg gjort rede for juridiske og teknologiske aspekter ved krav nr. 7.5.8. i 

forvaltningsstandarden «Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor versjon 2.0»:  

 

”What You See Is What You Sign” (WYSIWYS) 

Det skal være samsvar mellom hva bruker ser og hva hun signerer. Det skal 

dokumenteres hvordan dette prinsippet tilfredsstilles.146  

 

Jeg har gitt en teoretisk grunnet beskrivelse av WYSIWYS-begrepet, og gitt en redegjørelse 

for hvorfor jeg mener det bør erstattes med det norske ordet «dokumentautentisitet». Videre 

har jeg redegjort for teknologien som ligger til grunn for et krav om dokumentautentisitet; 

digitale signaturer. Jeg har òg beskrevet tekniske utfordringer ved ivaretagelse av 

dokumentautentisitet. 

 

Oppgavens analytiske del har vært delt inn i 2 «bolker». Dette ble gjort for å gi en klar og 

relativt avgrenset tilnærming til aspekter ved dokumentautentisitet. Hver bolk ble utformet på 

bakgrunn av et forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene ble igjen formulert for å bidra til 

en avklaring på hovedproblemstillingen. 

 

Oppgavens hovedproblemstilling er: 

 

 Hvordan kan dokumentautentisering ivaretas ved digitalisering av offentlig 

forvaltning? 

 

Før jeg besvarer oppgavens hovedproblemstilling vil jeg gå gjennom de funn som er gjort i 

punkt 5 og punkt 6. 

 

7.2 Besvarelse av forskningsspørsmål 1 

 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke juridiske forutsetninger ligger til grunn for et krav om 

dokumentautentisering i offentlig forvaltning? 

 

For å besvare forskningsspørsmål 1 ble det foretatt to rettslige analyser. Den første rettslige 

analysen skulle forsøke å besvare hvorvidt bruk av digitale signaturer kan oppfylle formkrav 

om underskrift og ivareta dokumentautentisitet. Her er svaret ikke entydig. Bruk av digital 

signatur kan oppfylle formkrav om underskrift. Svaret vil, ifølge min redegjørelse, avhenge av 

følgende faktorer: 

 

i) Om det er stilt krav om underskrift og åpnet for bruk av elektronisk 

kommunikasjon i aktuell lovgivning, og 

                                                           
146 «Kravspesifikasjon for PKI», s. 48 
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ii) Om partene anser det som mulig å benytte digital signatur-teknologi i henhold til 

krav angitt i kravspesifikasjon basert på risikovurdering, og 

iii) At den digitale signaturen inneholder informasjon som vil kunne sies å gi 

tilfredsstillende grad av beviskraft, herunder ivareta krav til dokumentautentisitet. 

I tillegg mener jeg at det ut fra de tekniske utfordringer som ble presentert i punkt 4.2 kan 

være behov for å benytte seg av ekstra kontroller for å sikre dokumentautentisitet. Bruk av 

ekstra kontroller må vurderes av virksomheter som skal lage løsninger for bruk av digitale 

signaturer som erstatning for underskrift, og bør også vurderes av den som skal signere den 

elektroniske rettslige disposisjonen.  

 

Den andre rettslige analysen skulle forsøke å besvare hvorvidt bruk av elektroniske gjeldsbrev 

vil gi samme rettsvirkninger som papirbaserte gjeldsbrev, og se på om ivaretagelse av 

dokumentautentisitet implisitt blir viktig dersom gjeldsbrevet går fra å være papirbasert til 

elektronisk. Gjennom drøfting av oppfyllelse av vilkår ble det vist at bruk av elektroniske 

gjeldsbrev kan erstatte bruk av papirbaserte gjeldsbrev. Men, en slik bruk må kun gjøres 

dersom man ikke er avhengig av å kunne drive inn eventuelle krav uten søksmål og dom, 

fordi elektroniske gjeldsbrev per i dag ikke er tilstrekkelige for eksigibilitet (eventuelt må det 

være gitt egen hjemmel for dette, slik Lånekassen har). I tillegg må man sørge for å ivareta 

krav til dataintegritet, semantisk integritet og visuell integritet, fordi det er krav om at det etter 

signering skal kunne godtgjøres at et elektronisk gjeldsbrev eksisterer og at innholdet er 

intakt. Dokumentautentisitet kan derfor sies å være et vesentlig moment ved overgang fra 

papirbaserte til elektroniske gjeldsbrev.  

 

Oppsummert vil jeg si at det ligger flere juridiske forutsetninger til grunn for et krav om 

dokumentautentisering i offentlig forvaltning. De juridiske forutsetningene dreier seg om krav 

til disposisjonen som skal signeres, og behandlingen av disposisjonen fra den oppstår til den 

skal lagres, og med tanke på verifisering i etterkant. Et krav om dokumentautentisitet, mener 

jeg, handler i så måte om mer enn ivaretagelse av data-, semantisk og visuell integritet: Det 

kan dreie seg om muligheten til å kunne godtgjøre avtaleforhold, og det kan dreie seg om at 

det er behov for tillit til at digital forvaltning skal fungere like godt, om ikke bedre, enn 

løsninger med papirbasert kommunikasjon. 

 

7.3 Besvarelse av forskningsspørsmål 2 

 

Forskningsspørsmål 2: Hvordan kan dokumentautentisering løses i praksis? 

 

I del 6 undersøkte jeg Lånekassens løsning for elektronisk signering. Det er undersøkt hva 

som er bakgrunnen for Lånekassen krav om sterk grad av ikke-benekt, og vist at 

dokumentautentisitet for Lånekassen er viktig, utover det å skulle ivareta krav 7.5.8 i 

«Kravspesifikasjonen for PKI», fordi det er en del av ikke-benekt. Lånekassen har valgt å ta i 

bruk elektroniske dokumentformater som kan sies å ha høy grad av semantisk nivåavstand, 

men som har fokus på ivaretagelse av semantisk og visuell integritet. Det valgte 
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dokumentformatet i signaturløsningen er angitt til å skulle kunne verifiseres selv etter mange 

år. Hvorvidt dette fungerer i praksis, vil tiden vise.  

 

Hvorvidt det faktisk er mulig å ivareta dokumentautentisitet i offentlig forvaltning mener jeg, 

ut fra analysene i del 6, at det ikke kan konkluderes klart på. Jeg mener Lånekassens løsning 

langt på vei sørger for dokumentautentisitet, og at en tilsvarende tilnærming, med fokus på å 

skulle ivareta dokumentautentisitet ved å benytte ekstra kontroller for å sikre dataintegritet, 

semantisk integritet og visuell integritet vil kunne være god nok. Samtidig kan ikke løsningen 

gi et helt sikkert svar på hvorvidt det kunden ser på skjermen, faktisk er det hun signerer. 

 

 

7.4 Besvarelse av hovedproblemstilling 

På bakgrunn av det arbeidet som er gjort i forbindelse med denne oppgaven, og de funn som 

er gjort i prosessen med å besvare forskningsspørsmål 1 og 2, mener jeg at ivaretagelse av 

dokumentautentisitet er vanskelig, om ikke umulig. Med det mener jeg at det fra et teknisk 

ståsted ikke er mulig å være helt sikker på at det man ser, faktisk er det man signerer. Dette 

skyldes måten teknologien fungerer på; den binære representasjonen av data er ikke laget for 

at mennesker skal kunne lese det direkte, i motsetning til papirdokumenter. 

 

Jeg tror likevel det er viktig å jobbe for en tilnærmet sikker ivaretagelse av 

dokumentautentisitet. Som vist i analysen av Lånekassens systemer, og med bakgrunn i den 

teoretiske redegjørelsen i punkt 4, mener jeg at bruk av ekstra kontroller i signeringsprosessen 

kan bidra til å øke muligheten for at et forvaltningsorgan kan verifisere sine elektroniske 

signerte dokumenter. Dokumentautentisitet bør i så måte informeres om på et grundigere vis 

enn ved bruk av et engelsk akronym i en kravstandard, selv om dette akronymet (WYSIWYS) 

er et kjent begrep.  

 

Jeg vil ta til orde for en presisering av kravet, ved at ordet «prinsipp» fjernes. Mulighet for å 

finne informasjon om hva WYSIWYS/dokumentautentisitet faktisk innebærer, for eksempel i 

form av at det inkluderes i veiledningsmateriale til standarden, vil kunne være et steg i riktig 

retning. Herunder kan det informeres om hva forvaltningsorganet bør ha fokus på, både med 

tanke på tekniske aspekter ved en løsning, og orientering om det rettslige grunnlaget for å 

kunne ta i bruk digitale signaturer og elektroniske dokumenter. 

 

Jeg startet oppgaven med å si at det er et politisk mål å ta i bruk IKT for å digitalisere 

prosesser og tjenester. Jeg mener denne oppgaven belyser viktigheten av å ha fokus på 

dokumentautentisitet ved digital signering av elektroniske dokumenter. I så måte mener jeg at 

Lånekassens tilnærming kan sies å være tilfredsstillende, og at flere offentlige virksomheter 

bør se på muligheten for gjenbruk av «esigneringsmodulen». 
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