
 
 Slutrapport 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 
Benjamin Yousefi DOI 010-476 72 98 2013-12-30 1 1 (4) 
Projekt Noteringar 
Arkiv E 
Delprojekt 3: Framställning och 
bevarande av elektroniska signaturer 

Direktiv DOI 2013:1 
Dnr RA 20-2013-1154 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framställning och bevarande 
av elektroniska signaturer 

 
 



 
 Slutrapport 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 
Benjamin Yousefi DOI 010-476 72 98 2013-12-30 1 2 (4) 
Projekt Noteringar 
Arkiv E 
Delprojekt 3: Framställning och 
bevarande av elektroniska signaturer 

Direktiv DOI 2013:1 
Dnr RA 20-2013-1154 

 
 
 

 

 
Innehållsförteckning 
 
. Sammanfattning ....................................................................................................................... 3 
2. Projektets förlopp ..................................................................................................................... 3 
3. Planerat/verkligt utfall ............................................................................................................... 3 

3.1. Leveranser ...................................................................................................................... 3 
3.2. Tider ................................................................................................................................ 3 
3.3. Kostnader/intäkter ........................................................................................................... 3 
3.4. Resursutnyttjande ............................................................................................................ 3 

4. Återstår .................................................................................................................................... 4 
5. Erfarenheter ............................................................................................................................. 4 

5.1. Projektorganisation .......................................................................................................... 4 
6. Övriga kommentarer ................................................................................................................ 4 

 



 
 Slutrapport 
Författare Avd Telefon Datum Version Sida 
Benjamin Yousefi DOI 010-476 72 98 2013-12-30 1 3 (4) 
Projekt Noteringar 
Arkiv E 
Delprojekt 3: Framställning och 
bevarande av elektroniska signaturer 

Direktiv DOI 2013:1 
Dnr RA 20-2013-1154 

 
 
 

 

1. SAMMANFATTNING 
Se den levererade rapporten, avsnitt ”Inledning”. 
 
Arbetet har sökt omfatta alla faktorer som aktualiseras vid framställning och bevarande av 
elektroniska signaturer. Varje avsnitt kan mer utförligt behandlas efter behov avseende de 
delar som visar sig vara av särskilt intresse. 
 
 

2. PROJEKTETS FÖRLOPP 
Projektet inleddes genom ett direktiv under början av år 2013, och levererades under slutet 
av året 2013. 
 

3. PLANERAT/VERKLIGT UTFALL 
 

3.1. Leveranser 
 

ID Leveransnamn Status Bilagor/Referenser Kommentar 

1 Rapport med analys av den föreslagna 
lösningen för elegitimationer samt förslag på 
åtgärder inom normering och främjande 

Levererad 
2013-12-30 

  

 
3.2. Tider 

 
Planerat: inga särskilda möten eller samordning eftersom arbetet utfördes av en person. 
Slutrapporten förväntades levererad den 31 december 2013. 
Utfall: Slutrapporten levereras enligt planering. 
 
 

3.3. Kostnader/intäkter 
 
Planerat: inga kostnader/intäkter för delprojektet. 
Utfall: - 
 
 

3.4. Resursutnyttjande 
 
Planerat: endast en person att utnyttja. 
Utfall: blev ganska ensamt :( 
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4. ÅTERSTÅR 
Se den levererade rapporten, avsnitt ”Avgränsning; framtida kompletteringar”.  
 
Det fanns, eller det finns alltid, en hel del litteratur som kan komplettera projektet i syfte att 
koncentrera framställningen ytterligare. 
 
 

5. ERFARENHETER 
 

5.1. Projektorganisation 
Arbetet fick alltför lite återkoppling. Utkast distribuerades internt och externt, och i avvaktan 
på synpunkter, som sällan inkom, fick arbetet vänta. 
 
Tillgänglig mjukvara för att skriva längre framställningar är inte särskilt stabilt, vilket gör att 
tid går åt att vänta medan mjukvaran arbetar eller att försöka förstå varför något i mjukvaran 
inte fungerar. 
 

 
6. ÖVRIGA KOMMENTARER 

Se den levererade rapporten, avsnitt ”Inledning”. 
 
 
 
 

Underskrift av Projektledare 
 
 
 
Namn Datum 
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