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Sammanfattning 

De senaste decennierna har arbetet och administrationen inom den offentliga förvaltningen 

genomgått en betydande förvandling. Den tekniska utveckling som ägt rum under denna peri-

od har möjliggjort att stora effektivitetsvinster i myndigheternas dagliga arbete och organisa-

tion kunnat åstadkommas samt att möjligheten till kommunikation förbättrats. Digitalisering-

en av myndigheternas verksamhet har även medfört att en ny förvaltningsmodell växt fram, 

kallad elektronisk förvaltning eller e-förvaltning. Omställningen har dock inte varit problem-

fri. Frågor har väckts om bl.a. exklusion för vissa samhällsgrupper från samhällsservice. 

Teknisk utveckling och innovation är någonting som främst drivs fram genom privata företags 

och enskilda individers försorg. Det är därför av stort intresse och värde att sådana tekniska 

framsteg även kan komma den offentliga förvaltningen till nytta. Det är dock inte endast be-

träffande den tekniska innovationen som det allmänna kan ta lärdom av det privata. Även be-

träffande verksamhetsorganisation och effektivisering kan parterna ha ett positivt och kom-

mersiellt utbyte av varandra. Ett exempel på sådant utbyte är vid outsourcing av myndigheters 

olika förvaltningsuppgifter till privata aktörer. 

Att använda sig av privata aktörer för att utföra vissa arbetsuppgifter och bedriva vissa verk-

samheter som traditionellt utförts av staten är dock fortfarande kontroversiellt i vissa fall. Ett 

tydligt problemområde är i de fall den aktuella verksamheten är reglerad med sekretess. Den-

na fråga ställdes på sin spets 2014 då Justitieombudsmannen (JO) uttalade allvarlig kritik i ett 

granskningsärende mot vårdgivare som hade använt sig av ett privat företag för behandling av 

vårdjournaler. Parterna hade i det aktuella ärendet undertecknat förbindelser om tystnadsplikt 

för behandlingen av uppgifterna. Detta i enlighet med den då rådande uppfattningen att tillvä-

gagångssättet utgjorde en tillräcklig garanti för att uppgifterna skulle behandlas på ett korrekt 

sätt. JO var dock av åsikten att det skadeståndsansvar som kan uppkomma till följd av brott 

mot en avtalsreglerad tystnadsplikt inte kan utgöra en tillräcklig garanti för uppgifternas be-

handling för att förfarandet skulle anses vara i överensstämmelse med sekretessregleringen. 

JO:s ställningstagande gick mot tidigare praxis i liknande granskningsärenden från ombuds-

männen. Senast 2009 valde Justitiekanslern i ett likartat granskningsärende att inte uttala kri-

tik mot en statlig myndighet som valt att anlita ett privat företag för utskrifts- och posttjänster 

där de behandlade uppgifterna reglerades med sekretess. Rättsläget tycks därför vara oklart 

beträffande flera relevanta frågställningar vid myndigheters outsourcing. En närbesläktad frå-

ga är även hur en sådan outsourcing ska utformas för att tillmötesgå de krav som uppställs i 

lagstiftningen kring sekretess och personuppgiftshantering. Mot bakgrund av det existerande 

författningsunderlaget torde någon generell lösning på det aktuella problemet vara svår att 

peka ut, även om ett flertal alternativ finns tillgängliga i enskilda fall. Synen på problemet och 

hur det bör lösas varierar dessutom. Sådana slutsatser som kan dras utifrån gällande rätt är 

dock att starkare former av sekretess torde innebära att upphandlande myndigheter måste stäl-

la krav på långtgående åtgärder hos underleverantören för att skydda uppgifterna och motver-

ka att dessa inte sprids vidare till obehöriga.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen de senaste decennierna har medfört stora förändringar för hur 

människor idag arbetar och lever sina liv. Introduktionen av persondatorer, internet, 

smartphones m.m. i människors vardagsliv har möjliggjort för enskilda att kommunicera och 

interagera med omvärlden utan att individen behöver lämna sitt hem. Utvecklingen innebär 

även möjligheter att effektivisera och förbättra olika typer av verksamheter och organisatio-

ner, detta gäller inte minst den offentliga förvaltningen. De offentliga organisationerna har i 

dagsläget digitaliserat stora delar av sin verksamhet till något som benämns e-förvaltning.
1
 

Enskilda kan idag digitalt lämna in sin skattedeklaration, ansöka om antagning till högskolor, 

starta företag etc. genom att använda sig av myndigheternas s.k. e-tjänster.  

Förändringen innebär även utmaningar. För att förvaltningsmyndigheterna ska kunna erbjuda 

en god och relevant samhällsservice finns ett stort behov av att möjliggöra ett snabbt informa-

tionsutbyte mellan individ och myndighet, mellan olika myndigheter verksamma inom lik-

nande eller samverkande verksamheter samt mellan myndighetens anställda. Det är därför av 

vikt att myndigheterna kan följa med i den tekniska utvecklingen som sker. Myndigheten 

måste finna och använda sig av snabba, effektiva och säkra digitala lösningar för att den nya 

förvaltningen ska fungera på ett tillfredställande sätt. I många fall kan det vara nödvändigt att 

använda sig av outsourcing för att knyta till sig den tekniska kompetens som finns bland pri-

vata aktörer för att finna, utveckla och integrera dessa lösningar i myndighetens arbete och 

organisation.  

Outsourcing är ett verksamhetsorganisatoriskt begrepp som enkelt sammanfattat innebär att 

en aktör, en myndighet eller ett företag, anlitar en utomstående underleverantör för att utföra 

en viss aktivitet inom ramen för beställarens verksamhet. Genom att vissa arbetsmoment ut-

förs av en utomstående aktör som specialiserar sig på sådana tjänster som efterfrågas kan ef-

fektivitetsvinster uppnås i beställarens verksamhet.
2
  

Vissa problem finns dock avseende brukande av denna verksamhetsform inom den offentliga 

förvaltningen. Dessa problem är hänförlig myndighetens funktion och de intressen myndighe-

ten har att tillvarata. Samtidigt som myndigheterna bedriver viss verksamhet har de exempel-

vis att beakta enskildas behov av integritet samt regleringen om sekretess. Varken direkt till-

lämplig lagstiftning inom sekretess och personuppgiftshantering eller lagstiftningens motiv är 

dock vägledande i frågan om hur outsourcing ska hanteras när uppgifterna som kommer vara 

föremål för behandling vid en outsourcing är sekretessreglerade enligt offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) [Cit. OSL]. I motiven till den numera upphävda sekretesslagen 

(1980:100) [Cit. SekrL] återfinns dock ett uttalande av relevans för frågan. Detta uttalande 

avser situationen då en underleverantör anlitas för att behandla fysiska utskrifter av handling-

ar som till innehållet var belagda med sekretess. Den gamla sekretesslagens motiv ställde i 

dylika fall upp krav på att underleverantörens anställda var tvungna att underteckna särskilda 

                                                           
1
 Andréasson, s. 4-9. 

2
 Augustson & Bergstedt-Sten, s. 13-16 och 27-31. 
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avtal om tystnadsplikt för att myndighetens begagnande av en underleverantör för hanteringen 

av uppgifterna skulle anses förenlig med sekretesslagens bestämmelser.
3
  

Den 8 juni 2011 inkom en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) som begärde att en 

granskning skulle företas mot vårdgivare i Västra Götalands region. Detta till följd av att 

vårdgivaren ingått avtal om outsourcing med en privat underleverantör som innebar behand-

ling av sekretessreglerade journaluppgifter om patienter för vårdgivarens räkning. Anmälaren 

ifrågasatte även hur vårdgivarna kunde garantera att de berörda uppgifterna inte skulle röjas 

för någon som inte var behörig att ta del av dessa.   

I beslutet som JO meddelade den 9 september 2014 riktades skarp kritik mot vårdgivare i 

Västra Götalands region samt Stockholms läns landsting för deras hantering av frågan om 

sekretess. JO fastslog i beslutet att underleverantörens anställda inte omfattades av samma 

tystnadsplikt som vårdgivarens anställda. Det tjänsteansvar som omfattade underleverantörens 

anställda kunde inte anses jämställt med det straffansvar som vårdgivarens anställda kunde 

ställas inför vid ett röjande av de sekretessreglerade uppgifterna. JO fann att följden vid brott 

mot avtal om tystnadsplikt inte heller kunde anses vara tillräckligt ingripande för att den skul-

le kunna jämställas sanktionen vid brott mot sekretesslagstiftningen. Avslutningsvis anförde 

JO att det var anmärkningsvärt att vårdgivarna inte ägnat frågan större reflektion vid avtalets 

ingående med underleverantören.
4
  

Till följd av JO:s beslut tillsattes en utredning inom arbetsgruppen E-delegationen. Utred-

ningens uppdrag var att närmare se över möjligheterna till outsourcing i de fall uppgifterna 

som underleverantören har att behandla enligt avtal är reglerade med sekretess. E-

delegationen publicerade sina slutsatser den 19 mars 2015 i förstudien Sekretess vid outsour-

cing. E-delegationen konstaterade att rättsläget är fortsatt oklart beträffande vilka möjligheter 

som finns till utlämnande av sekretessreglerade uppgifter till en underleverantör och utpekar 

ett antal förslag till lösningar samtidigt som några författningsändringar inte rekommendera-

des.
5
 Hur den närmare utformningen av myndighetens outsourcingavtal ska se ut vid dylika 

situationer som i JO:s granskningsärende är därför även i dagsläget fortsatt oklart. 

1.2. Syfte och avgränsningar 

Den här studiens primära syfte är att utreda och fastställa gällande rätt beträffande de nedan 

presenterade frågeställningarna. Studien kommer att utreda huruvida det är förenligt med det 

existerande förvaltningsrättsliga regelverket att vid outsourcing av olika typer av offentliga 

verksamheter tillgängliggöra uppgifter för underleverantörer som är sekretessreglerade hos 

myndigheten. Studien utgår från JO:s slutsatser i granskningsärendet JO beslut den 9 septem-

ber 2014, dnr. 3032-2011 samt den efterföljande förstudien Sekretess vid outsourcing som 

publicerats av E-delegationen. Ett sekundärt syfte med studien är även att lämna förslag till en 

allmän kravspecifikation som ska kunna vara vägledande för framtida upphandlingsärenden. 

                                                           
3
 Prop. 1981/82:186 s. 41-42. 

4
 JO beslut den 9 september 2014 dnr: 3032-2011.  

5
 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing – en förstudie. 
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Mot bakgrund av det ovan redovisade presenteras, för tydlighetens skull, följande frågeställ-

ningar för studien: 

1) Finns förutsättningar för en förvaltningsmyndighet, och i sådant fall med vilken rättslig 

grund, att genom outsourcing upplåta till en privat underleverantör att ombesörja delar av 

myndighetens faktiska verksamhet som innebär behandling av sekretessreglerade uppgifter? 

2) Besvaras den första frågan jakande; hur ska myndigheter utforma kravspecifikationer vid 

dylika upphandlingar om outsourcing? 

Gällande de avgränsningar som görs i studien ska anföras följande. Den svenska offentliga 

förvaltningen är av stor omfattning och de sysslor som bedrivs inom ramen för förvaltnings-

myndigheternas verksamhet är mycket varierande. På grund av den konstanta utvecklingen 

tillkommer kontinuerligt nya områden och behov som ska tillgodoses. Den förvaltningsrättsli-

ga apparaten innehåller därför en allt för svåröverskådlig mängd författningar för att, i en stu-

die av denna storlek, beakta alla tänkbara situationer. Detta till följd av att de tjänster som 

underleverantörer utför ser olika ut beroende på den upphandling som myndigheten i det ak-

tuella fallet avser genomföra. Varje situation måste i realiteten därför bedömas för sig. Äm-

nets komplexitet och skiftande karaktär inom de olika delarna av den offentliga förvaltningen 

manar därför till viss försiktighet att peka ut generella lösningar. Med denna reservation avser 

studien likväl att på ett principiellt plan ge generella råd i den situationen där frågan aktualise-

ras hos myndigheter i syfte att vara vägledande för den kravspecifikation som ska ställas upp 

hos myndigheten vid framtida upphandlingar.  

Studien avgränsar sig vidare till outsourcing av verksamheter hänförliga den offentliga e-

förvaltningen. Denna avgränsning motiveras mot bakgrunden av att det framförallt är inom 

detta område frågan torde ha högst aktualitet och kommer fortsätta att vara relevant framöver. 

Vidare avgränsar sig studien till sådan outsourcing som avser förvaltningsmyndigheternas 

faktiska verksamhet. Det är inom detta område som myndigheterna har störst möjlighet att 

använda sig av outsourcing eftersom det enligt 12 kap. 4 § regeringsformen (1974:152) [Cit. 

RF] fordras stöd i lag för överlämnande av verksamheter som innebär myndighetsutövning till 

privaträttsliga subjekt. Det bör även nämnas att gränsdragningen mellan myndighetsutövning, 

den handläggande verksamheten och faktisk verksamhet inte är helt klar. En del problem kan 

därför tänkas uppstå vid outsourcing inom dessa gränsområden.
6
 Ett nära besläktat problem 

till e-förvaltningen är myndigheters användning av s.k. molntjänster i sin verksamhet. Denna 

fråga kommer dock inte behandlas inom ramen för denna studie. 

Studien avser endast att behandla sekretesskyddet för vuxna personer med rättshandlingsför-

måga. Detta på grund av tillkommande komplikationer beträffande sekretesskyddet och rela-

tionen mellan vuxna och deras barn. Studien är vidare avgränsad till att behandla den svenska 

rättsordningen, under den påverkan som Europarätten utövar på rättssystemet. Några ansatser 

till komparativa undersökningar av frågeställningen kommer inte att göras. Vidare är det en-

dast outsourcing till underleverantörer etablerade inom Sverige som kommer behandlas. Out-

sourcing till utländska underleverantörer, s.k. offshoring, faller således utanför framställning-

                                                           
6
 Scheutz, s. 317-335. 
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en. Syftet med uppsatsen är inte heller att utföra en straffrättslig jämförelse mellan olika tänk-

bara former av sanktioner till följd av att uppgifter belagda med sekretess röjs, exempelvis 

brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700) [Cit. BrB], trolöshet mot 

huvudman enligt 10 kap. 5 § BrB etc. 

1.3. Metod och material 

Studien utgör ett examensarbete inom ramen för juristprogrammet. Av detta följer att det i 

studiens inledande skede är av vikt att lägga fokus på den av uppsatsförfattaren brukade ar-

betsmetoden. Beträffande den juridiska arbetsmetoden i dylika uppsatsarbeten kan i allmänhet 

anföras följande. Genom att bruka sig av korrekt och konsekvent juridisk metodik ska förfat-

taren utifrån studiens syfte identifiera och bearbeta relevant källmaterial och genom rationell 

juridisk kvalitativ argumentation komma fram till en slutsats av sin studie.
7
 För att en arbets-

metod ska kunna göra några anspråk på ett eftersträvat mått av vetenskaplighet och objektivi-

tet är det viktigt att inga tankeled försummas vid granskningen. En studie kan inte anses upp-

fylla dessa krav i den mån det finns brister mellan dess material, analys och slutsats.
8
 Rättsve-

tenskapen är ett forskningsområde som på flera sätt skiljer sig från andra. Exempelvis kan 

rättsvetenskapen i samma stund som den beskriver ett specifikt rättsområde samtidigt påverka 

dess utveckling och således forma och förändra det utifrån vilka slutsatser som nås.
9
 Författa-

ren kan således i viss utsträckning vara normativ i samma ögonblick som denne är deskriptiv.  

Ett antal metoder står att välja mellan för en studie av denna omfattning. Beträffande vilken 

metodik som ska brukas är därför värt att reflektera närmare över. Lämpligt är att den valda 

metoden samspelar med både studiens syfte samt det material som finns tillgängligt för att 

bearbeta ämnet på ett för studien relevant sätt. Valet av någon av de rättsvetenskapliga etable-

rade metoderna kompliceras dock av att viss begreppsförvirring tycks råda beträffande meto-

dernas närmare innehåll.
10

 För studiens räkning har den metod som inom rättsvetenskapen 

benämns den rättsdogmatiska metoden använts. Med den rättsdogmatiska metoden avses att 

utgångspunkten för utredning och analys ska ske genom användande av rationell och neutral 

juridisk argumentationsteknik samt mot bakgrund av de rättskällor som är relevanta för frågan 

fastslå gällande rätt.
11

 Som ovan nämnts är metodens närmare innebörd omtvistad inom den 

juridiska akademin. Begreppet rättsdogmatik kan framstå som något förvirrande och missvi-

sande. Detta eftersom det inom den rättsvetenskapliga akademin och professionen anses råda 

en fri argumentationsteknik och brist på helt oklanderliga slutsatser. Någonting som skiljer sig 

från många andra vetenskaper.
12

 Detta leder vissa forskare till att närmast jämställa den juri-

diska metodiken som en slags tolkningslära istället för en vetenskap.
13

  

                                                           
7
 Sandgren, s. 39-43. 

8
 Heuman, s. 275 ff. 

9
 Kellgren & Holm, s. 53-55.  

10
 Kleineman, s. 21-29.  

11
 Sandgren, s. 43-45. 

12
 Jfr Nationalencyklopedin (utg.), ”http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dogm”, lydelse 

den 20 mars 2016. Innebörden av termen ”dogm” inbjuder närmast till slutsatsen att något utrymme för alternati-

va argumentationstekniker och slutsatser utesluts. Se även Hellner, s. 49 f. Huruvida en argumentation är att anse 

som rationell är ofta en bedömning som präglas av subjektiva inslag hos bedömaren.      
13

 Kellgren & Holm, s. 43-45. 
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Till följd av det ovan nämnda samspelet mellan metod och material samt vikten av att metod-

användningen sker korrekt och konsekvent genom studien är det även av värde att presentera 

det huvudsakliga källmaterial som kommer att användas i studien. Företrädesvis har traditio-

nellt juridiskt källmaterial använts för att genomföra studien. Relevant författningstext och 

dess motiv har bearbetats. Regleringen kring förvaltningsmyndigheternas offentlighet och 

sekretess är beroende av vilka områden myndigheterna är verksamma inom. Huvudsakligen 

återfinns den relevanta regleringen i OSL. Lagstiftningens motiv har i svensk rättskällelära en 

särskild ställning. Dess ställning kan beskrivas som ett krav på beaktande, men inte något 

absolut lydnadskrav vid lagstiftningens tillämpning. Vid försök att fastställa gällande rätt en-

ligt rättsdogmatisk metod är ett intressant spörsmål ur rättsteoretiskt perspektiv att rättstilläm-

paren i stor utsträckning använder sig av motiven till den numer upphävda SekrL vid tolkning 

och tillämpning av den nuvarande sekretessregleringen. Lämpligheten i detta förhållande kan 

ifrågasättas. Flertalet argument finns både för och mot den generella användningen av motiv 

till lagstiftningen. Ett särskilt problem vid tillämpning av äldre motivuttalanden, även i de fall 

någon materiell förändring inte åsyftats med den ersättande lagstiftningen, är att det uppstår 

särskilda svårigheter vid bedömningen huruvida den, genom tolkning av de äldre motiven, 

utvunna lösningen är obsolet eller inte.
14

 

Sekretesslagstiftningen är inom området därtill även kompletterad av tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) [Cit. TF], personuppgiftslagen (1998:204) [Cit. PuL] och förvaltningslagen (1986: 

223) [Cit. FL] inom ramen för den allmänna förvaltningsrätten. Utöver dessa regleringar 

finns även kompletterande och preciserande verksamhetsspecifika författningar inom den spe-

ciella förvaltningsrätten som måste beaktas vid varje enskild hantering av frågan.
15

 Avseende 

de verksamhetsspecifika författningarna som befinner sig längre ned i normhierarkin är moti-

ven eller annan vägledning tyvärr sällan särskilt utförlig, om ens över huvudtaget tillgängliga 

för granskning.  

Utgångspunkten för studien är en analys av de slutsatser som presenteras i JO:s beslut den 9 

september 2014 dnr. 3032-2011 samt de efterföljande offentliga utredningar som finns inom 

området. Materialet kan dock inte anses tillhöra den traditionella rättskälleläran i strikt be-

märkelse.
16

 Även om utlåtanden från JO och Justitiekanslern (JK) i egenskap av tillsyns- och 

granskningsmyndighet är av särskild natur, utgör uttalanden och beslut från dessa inte bin-

dande rättskällor. Ombudsmännens beslut torde därför istället närmast vara att jämställa med 

myndighetspraxis. Materialet som utgör utgångspunkten för studien är därmed inte att anse 

vara normerande eller tillförlitligt i samma utsträckning som traditionella rättskällor.
17

 Värt att 

poängtera är dock att beslut från ombudsmännen ändå tillmäts stor betydelse och har stort 

inflytande på tjänstemännen inom den offentliga förvaltningen eftersom dessa står under om-

                                                           
14

 Strömholm, s. 359-374.  
15

 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 2 ff. 
16

 Sandgren, s. 39-40. 
17

 Ibid, s. 39-40. 
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budsmännens tillsyn, något som är tydligt i de fall frågan inte blir eller har varit föremål för 

behandling av högre domstolsinstanser.
18

  

Beträffande bristen av ämnets behandling inom de traditionella rättskällorna kan sägas följan-

de. En möjlig förklaring till att dylika fall inte blivit föremål för prövning eller avgörande i 

antingen tingsrätt, förvaltningsdomstol eller högre instans kan tänkas vara att angelägenheten 

snarare är att betrakta som ett tillsynsärende för JO än för de rättsvårdande instanserna.
19

 Vi-

dare är regleringen av den offentliga förvaltningen omfattande. En möjlig förklaring till varför 

frågeställningen inte dykt upp i doktrinen ännu är att ämnet är specifikt och att det helt enkelt 

inte bedömts vara intressant nog att närmare fördjupa sig inom doktrinen. De slutsatser som 

presenteras av E-delegationen i deras utredning torde dock till stora delar jämställas med 

doktrin i rättskällevärde. För studiens räkning måste de brukade källorna därför anses själv-

klara och relevanta att beakta. Sett till det källmaterial som finns att tillgå för studien, får detta 

material även anses tillräckligt omfattande för att utredningen ska betraktas vara meningsfull. 

Till följd av källornas karaktär kan författaren även med viss fördel och genom den rättsdog-

matiska metoden granska materialet neutralt, men samtidigt utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

för att uppnå studiens första frågeställning.  

Rättsvetenskapliga framställningar tenderar att präglas av en högst teoretisk framställning och 

beskrivande. För att konkretisera den första frågeställningen i studien och därmed göra studi-

en mer lättillgänglig för läsaren kommer exemplifieringar presenteras löpande. Till följd av 

studiens bakgrundsmaterial kommer dessa ske mot sekretessregleringen till förmån för den 

enskilde inom verksamheten för hälso- och sjukvård enligt 25 kap. OSL samt sådan outsour-

cing som var fallet vid JO:s granskningsärende. 

1.4. Disposition 

För att tillgängliggöra studien och dess ämne för läsaren är det nödvändigt att först bygga upp 

en förståelse för ämnet och den terminologi som används. Studiens andra kapitel kommer 

därför behandla den digitala förvaltningens utveckling inom myndigheternas verksamhet samt 

dess möjligheter och svårigheter. Dessa kopplas även till det tillämpliga förvaltningsrättsliga 

regelverket. Kapitel tre utgörs av en genomgång av både offentlighets- och sekretesslagens 

och personuppgiftslagens begrepp relaterat till studiens inriktning. I kapitel fyra redogör för-

fattaren för JO:s beslut och analyserar detta i ljuset av tidigare avgöranden från ombudsmän-

nen samt övrigt utredningsarbete som skett kring frågan. I studiens femte kapitel redogörs för 

och analyseras slutsatser som kan dras utifrån utredningarna och de tillgängliga rättskällorna 

samt problematiserar frågeställningen utifrån de intressen för outsourcing som kan uppstå 

utifrån e-förvaltningens behov. I studiens avslutande sjätte kapitel kommer en kortare slutre-

flektion att göras följt av ett förslag till en kravspecifikation för framtida upphandlingar av 

dylika tjänster.  

                                                           
18

 Bernitz m.fl., s. 141. Se även Weislander, s. 97-99. 
19

 De avgöranden som tycks berört frågan om utlämnande av sekretessbelagt material till enskilda i fall då det, 

åtminstone delvis, funnits kommersiella syften tycks varit RÅ 1996 ref. 85. 
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2. E-förvaltningen – möjligheter och utmaningar 

2.1. E-Förvaltning och förvaltningsrätten 

E-förvaltning är en vidareutveckling av det koncept som tidigare benämnts 24-

timmarsmyndigheten. Målsättningen om 24-timmarsmyndigheten innebar att förvaltnings-

myndigheterna skulle vara digitalt tillgängliga för medborgarna under hela dygnet. Därige-

nom skulle den offentliga förvaltningen uppnå både ökad tillgänglighet och kvalitet i sam-

hällsservice.
20

 Den digitalisering som skett av den offentliga förvaltningen de senaste årtion-

dena har utgjort en politisk ambition, innebärande att den offentliga förvaltningen ska bedriva 

och utföra sina uppgifter genom användande av modern informationsteknologi, IT. På samma 

sätt medborgarna tidigare manuellt kunnat ta tillvara sina rättigheter och fulltgöra sina skyl-

digheter hos förvaltningsmyndigheterna fysiskt, ska medborgarna nu självständigt kunna ut-

rätta dessa bestyr genom användningen av myndighetens digitala e-tjänster.
21

  

E-förvaltning omfattar även, utöver det som ovan nämnts, frågeställningar om s.k. e-

demokrati samt e-administration. Till det förra hör frågor kring hur digitala lösningar kan an-

vändas för att påverka enskildas möjligheter att delta i samhället och främja den demokratiska 

utvecklingen. Till det senare hör frågor om hur den interna myndighetsstrukturen och arbets-

sättet inom myndigheten utvecklas genom användningen av IT-lösningar.
22

 Digitaliseringen 

av den offentliga förvaltningen syftar även till att upprätthålla legitimitet och förtroende hos 

medborgarna för hur förvaltningen bedrivs. Detta uppställer även krav på samordning mellan 

myndigheterna. Enskilda ska inte behöva uppleva att arbetssätten, kommunikationsmöjlighe-

terna och kvaliteten i arbetet varierar mellan olika myndigheter.
23

  

Utvecklingen av det som idag kallas e-förvaltning i Sverige delas in i generationer. Den första 

generationens e-förvaltning infördes redan på 1950-talet. I detta tidiga skede var e-

förvaltningen begränsad till digitalisering av olika registerfunktioner. Genom detta arbete 

kunde myndighetens produktivitet öka samtidigt som dess kostnader dämpades. Den andra 

generationens e-förvaltning anses haft sin början i det tidiga 1990-talet. Då datorer och inter-

net blev tillgängliga möjliggjordes genomgripande förändringar i myndigheternas arbetssätt. 

Detta gäller både hur myndighetens anställda kunde arbeta internt och i hur enskilda kunde 

kommunicera och interagera med myndigheten genom myndighetens hemsidor och dess e-

tjänster. I skrivande stund befinner sig Sverige i den tredje generationens e-förvaltning. Den 

tredje generationens e-förvaltning innebär att privata företag och organisationer med hjälp av 

offentliga uppgifter kan utveckla och tillhandahålla tjänster som bidrar till enskildas inhämt-

ning av information. Exempel på dylika digitala tjänster som idag tillhandahålls av privata 

aktörer är Hitta.se, Minpension.se samt Ratsit.se. Tredje generationens e-förvaltning går såle-

                                                           
20

 Mattsson, s. 285-286. Se även SOU 2004:65 s. 114-116. 
21

 Wiberg & Grönlund, s. 255-284. 
22

 Andréasson, s. 52-56. 
23

 Prop. 2003/04:1 s. 35-36.  
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des ut på att i högre grad involvera både individer och privata företag i den fortsatta utveck-

lingen.
24

  

Ambitionen finns även inom ramen för samarbetet inom den Europeiska unionen (EU) att 

samordna och utveckla standardiserade digitala lösningar för att ge unionsmedborgarna som 

befinner sig i andra EU-länder ökad tillgång till vistelselandets e-tjänster. Genom projekten 

ska den fria rörligheten mellan EU:s medlemsländer underlättas. Exempel på ett sådant sam-

arbete är användningen av s.k. e-legitimationer.
25

  

Till följd av den i Sverige traditionellt fria roll förvaltningsmyndigheterna har mot varandra 

och staten finns dock en risk att utvecklingsarbetet utvecklas ojämnt över hela den offentliga 

förvaltningen. Detta riskerar leda till stagnation i den fortsatta utvecklingen av myndigheter-

nas verksamhet. För att nationellt samordna förvaltningsmyndigheternas användande av IT, 

utforma gemensamma strategier för myndigheternas framtida e-förvaltning i Sverige samt 

granska och utreda huruvida det existerande regelverket utgör hinder för den fortsatta utveck-

lingen inrättades 2009 en delegation under Näringsdepartementet under benämningen E-

delegationen. Delegationens uppdrag var även att utgöra ett stöd för regeringen inom ramen 

för samarbetet inom EU samt i övrigt i frågor relaterade till delegationens arbetsområde.
26

  

2.2. Möjligheter och problem i den svenska e-förvaltningen 

Regeringens övergripande målsättning med e-förvaltningen i detta skede är således att fortsatt 

förenkla för individer att utöva sina rättigheter respektive fullgöra sina skyldigheter samt kun-

na ta del av den offentliga förvaltningens service när och var som helst.
27

 FL uppställer all-

männa riktlinjer för hur den offentliga förvaltningen ska bedrivas. Digitaliseringen av myn-

dighetens verksamhet har medfört att myndighetens möjligheter att uppnå målsättningarna i 

FL ökat kraftigt.
28

 Enligt lagens 4-5 §§ fastställs att förvaltningsmyndigheterna har en allmän 

serviceskyldighet mot enskilda och att enskilda dessutom ska vara garanterade tillgänglighet 

till myndigheten. Myndigheterna kan genom sina hemsidor på internet publicera en omfattan-

de mängd information och därigenom vägleda samt anvisa enskilda i särskilda frågor inom 

ramen för myndigheternas verksamheter. Ett exempel på lagens utveckling efter den tekniska 

utvecklingen är att 5 § FL ändrades efter lagens tillkomst för att tillgodose enskildas möjlighet 

att kommunicera med myndigheten genom exempelvis e-post.
29

 Dessa regler är generella och 

åtgärderna ska tillämpas av förvaltningsmyndigheten i hela dess verksamhet och oavsett hu-

ruvida verksamheten knyter an till något konkret ärende eller inte. Vidare framgår av lagens 7 

§ ett krav på snabb handläggning av de ärenden myndigheten har att avgöra samt att myndig-

heten kontinuerligt ska vidta åtgärder för att underlätta för den enskilde att ha kontakt med 

myndigheten i ärenden som berör denne. Genom användande av särskilda e-tjänster kan en-

skilda exempelvis kontrollera status på ett givet ärende hos myndigheten vid vilken tid på 

                                                           
24

 SOU 2009:86 s. 33-38. 
25

 Se Europeiska kommissionen (utg.), ”http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe”, lydelse den 20 

mars 2016. Se även SOU 2009:86 s. 93-97. 
26

 Regeringskansliet - Delegation för e-förvaltning.  
27

 Regeringskansliet - IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige s. 6-11. 
28

 Andréasson, s. 4 ff. 
29

 Prop. 2002/03:62 s. 11-13. 
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dygnet som passar den enskilde.
30

 Omställningen till en digitaliserad myndighetsstruktur med-

för dock att flera förvaltningsrättsliga frågor väcks om hur myndigheterna ska agera för att 

tillmötesgå kraven enligt den allmänna förvaltningsrätten samt kraven på modernisering och 

utveckling av verksamheten.
31

 

Sverige tillhör ett av de länder i världen vars offentliga förvaltning är bland de mest väl orga-

niserade och utvecklade. Verksamheten som bedrivs är väldigt omväxlande och kräver därför 

ett stort mått av flexibilitet i de övergripande regelverken och den ledande strukturen. För att 

bibehålla denna höga standard krävs även att förvaltningsmyndigheterna kontinuerligt analy-

serar och utvärderar sin verksamhet och organisation. En ökad kvalitet och produktivitet i den 

offentliga förvaltningen har varit, och fortsätter vara, ett stort fokus.
32

 Den snabba tekniska 

utvecklingen innebär möjligheter. Myndigheter som är tillgängliga i samma relevanta forum 

som de enskilda, har betydligt bättre möjligheter att bedriva relevant informationsarbete, sam-

hällsservice etc. inom ramen för sina respektive verksamheter. Digitaliseringen av den offent-

liga verksamheten kan därför i många fall sägas underlätta myndigheternas strävan mot verk-

samhetens överensstämmelse med de målsättningar som fastställs i bl.a. FL.  

Målsättningen är även att statens resurser ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Krav på 

effektiv förvaltning och ett effektivt brukande av statsbudgeten finns i lagen om statsbudgeten 

(1996:1059), något som ställer krav på myndigheternas ekonomiska resultat. Genom att an-

vända sig av digitala lösningar kan betydande resursbesparingar och effektivitetsvinster ske 

inom ramen för myndigheternas verksamhet.
33

 Med en stor offentlig förvaltning och höga 

kvalitetsmål följer dock en svårighet och kostnad avseende omställning av verksamheten och 

anpassning efter IT-samhället och för att hålla myndighetens system uppdaterade. Kritik som 

bemöter digitaliseringen av den offentliga förvaltningen menar att den främst frammanats av 

miljö- och näringspolitiska incitament. Digitaliseringen av verksamheten anses av kritiker 

vara kostsam, osäker att använda, göra myndigheterna beroende av expertkompetens för att 

över huvudtaget kunna fungera samt exkluderande för de samhällsgrupper som saknar resur-

ser att tillgodogöra sig av den tekniska utvecklingen.
34

 Med hänsyn till att den svenska be-

folkningen blir allt äldre samt den betydande invandringen till Sverige de senaste åren är frå-

gor om tillgänglighet och exklusion i samhällsservice i högsta grad relevanta i takt med att 

förvaltningsmyndigheter väljer att lägga ner fler lokala servicekontor.
35

 Dessa omständigheter 

medför att myndigheterna blir mindre tillgängliga för vissa befolkningsgrupper. Samtidigt 

                                                           
30

 Ett exempel på en dylik tjänst är Transportstyrelsens ursprungskontroll av importerade fordon, se Transport-

styrelsen (utg.) ”https://ukstatus.transportstyrelsen.se/extweb/ukstatus?epslanguage=sv”, lydelse den 20 mars 

2016.  
31

 Pettersson, s. 79-89. 
32

 Prop. 2009/10:175 s. 87. 
33

 Grönlund, s. 27-31. 
34

 Mattsson, s. 255.  Se även Riksrevisionen, IT inom statsförvaltningen. Här fastslås att kostnaderna för statliga 

bolag och förvaltningsmyndigheterna som är hänförlig dessa aktörers användning av olika former av IT kostar 

varje år mellan 20-25 miljarder kronor. 
35

 Se SCB (utg.), ”http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Medellivslangden-okar-stadigt/”, lydelse den 20 

mars 2016 , Migrationsverket (utg.), ”http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html”, 

lydelse den 20 mars 2016, & DN (utg.), ”http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortsatt-avveckling-av-

servicekontor/”, lydelse den 20 mars 2016.  
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som digitaliseringen av den offentliga verksamheten skapar nya arbetstillfällen inom detta 

område innebär den samtidigt att existerande, och i vissa fall enklare, sysselsättningar inom 

den offentliga förvaltningen ersätts med digitala e-tjänster och e-service vilket kan påverka 

situationen på arbetsmarknaden för lågutbildade och mindre omställningsvänliga grupper. 

Digitaliseringen och automatiseringen av verksamheten medför även att vissa förvaltnings-

rättsliga frågeställningar väckts, bl.a. om hur en myndighet agerar mot omvärlden genom digi-

tala medier samt hur myndighetens beslutsfattande tar sin form och expedieras i förhållande 

till myndigheternas allmänna information.
36

 

Kritik har avslutningsvis även riktats mot det sätt som den tredje generationens e-förvaltning 

växt fram och vilka konsekvenser detta kan få för vissa enskilda. Tredje generationens e-

förvaltning har möjliggjort ytterligare ett steg av offentlighetsprincipen eftersom privata 

kommersiella aktörer kunnat tillgängliggöra en omfattande mängd offentlig information avse-

ende enskilda. Ett tydligt exempel på detta är den debatt som följt e-tjänsten Lexbase.se där 

användare av tjänsten anonymt bl.a. kan ta del av domar i brott- och tvistemål. Kring denna e-

tjänst har debatterats hur principen om offentlighet och yttrandefrihet på internet bör förhålla 

sig mot enskildas behov av skydd för den personliga integriteten.
37

  

2.3. Outsourcing 

Tredje generationens e-förvaltning syftar således dels till fortsatt effektivisering av befintliga 

verksamheter och dels engagerande av enskilda för att utveckla nya e-tjänster. Den fortsatta 

tekniska utvecklingen ställer dock även krav på effektivisering av myndighetens interna struk-

tur och arbetssätt. Effektivisering av verksamheter kan ske på flera olika sätt. Ett exempel på 

sätt att effektivisera en verksamhet är genom att denna, eller delar av den, istället utförs av en 

underleverantör eller att en aktör köper in en verksamhet som utvecklas till beställarens verk-

samhet. Det som beskrivs här är olika typer av outsourcing.
38

  

En outsourcing kan se mycket olika ut beroende av vilket behov som finns hos beställaren. 

Det är inte heller nödvändigt att den berörda verksamheten är av någon kvalificerad art. I de 

fall den verksamhet som ska blir föremål för outsourcing utgör myndighetsutövning uppställs 

dock ett krav enligt 12 kap. 4 § RF på stöd i lag för att sådan outsourcing ska vara tillåten. 

Begreppet myndighetsutövning definieras enligt den äldre förvaltningslagen (1971:290) som 

en befogenhet för myndigheten att med bindande verkan besluta i ärende som rör den enskilde 

om gynnande eller betungande beslut.
39

 Exempel på sådan myndighetsutövning som idag be-

drivs av privata aktörer är besiktning av fordon enligt 4 kap. fordonslagen (2002:574). Förfa-

randet utgör således ingen ovanlighet för det allmänna att bruka sig av. Sedan tidigare har 

förfarandet benämnts offentlig verksamhet genom enskild.
40

  

                                                           
36

 Ragnemalm, s. 445-457.  
37

 Angående denna debatt se bl.a. JK beslut den 26 mars 2014, dnr. 699-14-31 om att inte inleda förundersökning 

för yttrandefrihetsbrott eller förtal. Se även dom i Stockholms tingsrätt mål meddelad 10 april 2015 nr. B 1560-

14 och B 5303-14 om bl.a. förtal. 
38

 Augustson & Bergstedt-Sten, s. 13-15. 
39

 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 62-66. 
40

 Bramstång, s. 214-229. 
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Till följd av det grundlagstadgade kravet på stöd i lag vid myndighetsutövning är det svårare 

att bedriva sådan verksamhet på ett flexibelt sätt. Förvaltningsmyndigheternas faktiska verk-

samhet är dock betydligt mer flexibel i detta avseende. Beträffande myndigheternas faktiska 

verksamhet åsyftas med detta uttryck det faktiska handlande som förvaltningsmyndigheten 

bedriver vid sidan om myndighetsutövningen. Exempel på sådan verksamhet som är att hän-

föra till denna kategori är myndigheternas allmänna informerande verksamhet, högskolornas 

undervisande verksamhet samt polismyndighetens patrullerande verksamhet. Av verksamhe-

tens enklare karaktär följer även att det ställs generellt lägre krav på myndighetens handlägg-

ning i de fall verksamheten inte utgör myndighetsutövning. Som ovan nämnt (avsnitt 1.2.) är 

skiljelinjen mellan en myndighets faktiska verksamhet och dess myndighetsutövning inte helt 

klarlagd och ett flertal gränsdragningsproblem kan därför tänkas uppstå. JO har i tidigare 

granskningsärenden rörande definitionen av myndighetsutövning fastslagit att begreppet tar 

sikte på hela den handläggande processen, från det att ett ärende anhängiggörs, fram till ett 

beslut fattats i ärendet. Enligt JO bör därför handläggningen och beredningen av ett ärende 

betraktas som en del som inte går att särskilja från myndighetsutövningen.
41

 På grund av detta 

förhållande torde det manas till viss försiktighet vid överväganden om outsourcing beträffan-

de sådana verksamheter som kan bedömas befinna sig i gränslandet mellan en myndighets 

ärendehandläggning och dess faktiska verksamhet.
42

 

I enlighet med regeringens riktlinjer tillämpar förvaltningsmyndigheterna till stor del idag 

outsourcing för att bedriva vissa verksamheter.
43

 De verksamhetskategorier som många gång-

er idag är föremål för outsourcing hos förvaltningsmyndigheterna och som dessutom är knut-

na till myndigheternas e-förvaltning är 1) drift, underhållsarbete och förvaltning av IT-system, 

2) särskilda stödtjänster för anpassning av systemutveckling, teknisk bearbetning eller olika 

former av hjälptjänster, 3) utveckling av tekniska lösningar för att underlätta myndighetens 

verksamhet, 4) elektronisk kommunikation inom och från myndigheten samt 5) dokumenthan-

tering exempelvis i form av scanning av fysiska handlingar, tryck- och utskickstjänster etc.
44

  

Ett flertal fördelar finns med att låta en underleverantör utföra vissa delar av den offentliga 

verksamheten. Bland dessa är att den offentliga förvaltningen, som ovan nämnt, på ett effek-

tivt sätt får tillgång till den tekniska utvecklingen och kompetens som finns på den privata 

marknaden för att kunna bedriva en effektivare samhällsservice. Vid outsourcing torde upp-

dragen även kunna vara behovsstyrda. Detta innebär att myndigheten har större möjlighet att 

erhålla sådan flexibel spetskompetens. Genom att bedriva vissa verksamheter genom outsour-

cing kan myndigheten ofta sänka sina kostnader i förhållande till om denne bedrivit verksam-

heten själv.
45

 

Argumentet för att tillämpa outsourcing är således ofta hänförligt till effektivitetsvinster inom 

verksamheten samt ekonomiska vinster. Dessa vinster bör dock även vägas mot de övriga 

                                                           
41

 JO 2001/02 s. 250. 
42

 Bohlin & Warnling-Nerep, s.13-14 och 61-66. För fördjupad läsning se även Scheutz, s. 317-335 och Höök 

2013, s. 177-185. 
43

 Prop. 2009/10:175 s. 90.  
44

 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing – en förstudie, s. 25-31.  
45

 Augustson & Bergstedt-Sten, s. 32-40.  
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intressen myndigheten har att tillvarata. Eftersom verksamheten i dessa fall kommer att bedri-

vas genom sådana privaträttsliga aktörer som inte utgör förvaltningsmyndigheter betyder det-

ta, med vissa särskilt reglerade undantag, att stora delar av det förvaltningsrättsliga regelver-

ket inte behöver tillämpas.
46

 Det finns flertalet risker som är förenade med outsourcing av 

driften av offentliga funktioner som är relevanta att beakta för studiens räkning. Ett tydligt 

exempel på en sådan frågeställning är frågan om sekretess. Genom att myndigheten upplåter 

viss verksamhet till en underleverantör riskerar myndigheten även att förlora viss kontroll 

över hur verksamheten faktiskt bedrivs och hur uppgifterna hanteras. Det är även svårare för 

både gemene man samt olika tillsynsorgan att få inblick i hur verksamheten bedrivs eftersom 

det i praktiken inte finns samma faktiska tillträde till den plats där verksamheten utövas.  

Det finns således risker kopplade till att uppgifter av känslig natur riskerar röjas till utomstå-

ende i de fall det är nödvändigt för den planerade verksamheten att uppgifterna tillgängliggörs 

för underleverantören. Aktuell kritik mot e-förvaltningen och dess användande av outsourcing 

har riktats av Säkerhetspolisen (SÄPO). I de fall outsourcing av myndigheters IT-drift sker 

kan underleverantörer utpekas som särskilda måltavlor för elektroniskt spionage och andra 

attacker.
47

 Det ovan anförda uppmanar även till rättspolitisk diskussion och debatt kring vilka 

funktioner som det allmänna bör bedriva samt vilka funktioner som kan bedrivas genom pri-

vata kommersiella aktörer och i sådant fall i vilken omfattning.
48

 Förutsättningarna ser dock 

mycket olika ut beroende av vilken verksamhet en outsourcing gäller, vilka uppgifter som 

kommer överlämnas till den utomstående samt hur uppgifterna kommer behandlas. Med beak-

tande av det allmänna kravet på enskildas rättssäkerhet och behovet av transparens i den of-

fentliga verksamheten kan således generellt ifrågasättas huruvida det är möjligt att kontrollera 

att uppgifterna hanteras på ett korrekt sätt hos underleverantören.   

                                                           
46

 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 29-32. 
47

 SÄPO, Säkerhetspolisens årsbok 2015, 22-23. 
48

 Inom ramen för socialtjänstens verksamhet, dock endast i begränsad mån i förhållande till sekretesslagstift-

ningen, har frågan diskuterats redan i Bramstång, FT 1988 s. 214-229. 
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3. Frågan om offentlighet, sekretess och personuppgiftsbehandling 

Utöver de ovan berörda förvaltningsrättsliga principerna bedrivs den offentliga förvaltningen 

med beaktande av vissa allmänna värdegrunder som fastställs i rikets grundlagar. Statens 

grundläggande mål är enligt 1 kap. 2 § RF att inom ramen för den offentliga förvaltningen 

värna om enskildas personliga välfärd samt att verka för den enskildes trygghet. Den enskilde 

ska enligt 2 kap. 6 § RF samt artikel 8 Europakonventionen (EKMR) vara skyddad mot bety-

dande intrång i den personliga integriteten som sker utan samtycke. Därmed ska det vara tyd-

ligt reglerat i lag i vilken utsträckning och i vilka syften som uppgifter hänförliga till den en-

skilde får behandlas av det allmänna.
49

 Bestämmelsen är tänkt att vara teknikneutral och dess 

tillämpningsområde påverkas därmed av den tekniska utvecklingen.
50

 Inom den offentliga 

förvaltningen uppställs vidare krav på objektivitet, saklighet och rättssäkerhet i verksamheten 

enligt 1 kap. 9 § RF. Dessa värdegrunder bidrar till att legitimera den offentliga verksamheten 

hos medborgarna. I den mån dessa värdegrunder inte uppfylls i verksamheten riskerar tilliten 

till det allmänna att urholkas.
51

  

3.1. Offentlighetsprincipen 

Huvudregeln inom den offentliga förvaltningen är att handlingsoffentlighet och transparens 

ska råda i enlighet med offentlighetsprincipen. I svensk rätt har principen sitt ursprung i den 

första TF från 1766 och kan beskrivas innebära gemene mans tillgång till de allmänna hand-

lingar som myndigheterna har i sitt förvar.
52

 Traditionella fysiska handlingar anses förvarade 

hos en myndighet antingen då dessa inkommer till myndigheten eller då de upprättas av myn-

digheten enligt 2 kap. 3 § TF. Beträffande elektroniska handlingar anses enligt lagrummets 3 

st. dessa inkomna till myndigheten i den stund de gjorts tillgängliga för myndigheten. Även 

privaträttsliga subjekt kan omfattas av lagens tillämpningsområde i de fall de hanterar vissa 

frågor inom ramen för sin verksamhet eller i de fall kommun eller landsting utövar rättsligt 

bestämmande inflytande över dessa enligt 2 kap. 3-5 §§ OSL. 

Principen syftar enligt 2 kap. 1 § TF ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och allsidig 

upplysning”. I TF:s motiv utvecklas principens ändamål till att även tillgodose rättssäkerheten 

i enskilda ärenden, effektiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till att vara ett effek-

tivt demokratiskt instrument. Något utvecklat innebär detta att principen syftar till att möjlig-

göra för både media och gemene man att granska den offentliga verksamheten och därmed 

utgöra en demokratisk bevakningsfunktion mot maktmissbruk och korruption. Myndigheter-

nas handlingar kan dessutom utgöra en viktig källa till information för att berika samhällsde-

batten såväl som den politiska debatten kring olika aktuella frågor.
53

 Tilläggas kan även att 

principen underlättar den fortsatta utvecklingen av tredje generationens e-förvaltning. 

Undantag från offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 2 § TF. Enligt regeln får uppgifter be-

läggas med sekretess endast då medgivande till det finns i lag och då endast i de fall det ford-

                                                           
49

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
50

 Eka m.fl., kommentaren till 2 kap. 6 § RF. 
51

 Andréasson, s. 25-45. 
52

 Bohlin, s. 18-20. 
53

 Prop. 1975/76:160 s. 69-71. 
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ras för att värna de skyddsvärda intressen som angetts i en uttömmande uppräkning bland de 

s.k. sekretessgrunderna i 2 kap. 2 § TF. Härigenom kan utläsas att till följd av sekretessregler-

nas karaktär som undantagsregel bör denna möjlighet tillämpas restriktivt.  

3.2. Sekretesslagstiftningen 

Den lagstiftning som primärt reglerar frågan om uppgifters sekretess är OSL. Den nuvarande 

lagstiftningen tillkom för att göra sekretessregleringen mer överskådlig samt förenkla tillämp-

ningen av den vid tidpunkten rådande sekretesslagstiftningen. Någon större materiell skillnad 

från den gamla SekrL avsågs dock inte, vilket medför att material hänförligt till den äldre lag-

stiftningen anses ha fortsatt relevans även idag i den mån det inte skett något materiell föränd-

ring av lagstiftningen i OSL.
54

 OSL utgör således den generella lagstiftningen för rättsområ-

det. Beroende av vilka uppgifter som förvaltningsmyndigheter behandlar kan dock ytterligare 

författningar tillkomma. Vid behandling av personuppgifter blir exempelvis även regleringen i 

PuL tillämplig för hanteringen.  

Terminologiskt ska inledningsvis klargöras att i de fall en uppgift är sekretessreglerad innebär 

detta att det finns en bestämmelse om sekretess för uppgiften. Att uppgiften har en sekretess-

reglering utgör dock i sig inte ett absolut hinder mot att uppgiften lämnas ut. När det istället 

talas om att en uppgift är sekretessbelagd avses en uppgift som i ett konkret fall bedömts före-

ligga sekretess för och som därigenom omfattas av ett förbud mot att lämna ut uppgiften.
55

 

Beträffande sekretessregleringens struktur kan även klargöras att det handlar om uppgifter i 

handlingar som sekretessregleras, inte handlingarna som sådana. 

Att uppgifter är reglerade med sekretess innebär enligt 1 kap. 1 § OSL ett förbud att lämna ut 

uppgifterna utan särskild sekretessprövning. Lagstiftningen innehåller både regler om sekre-

tess av uppgifter i allmänna handlingar samt om tystnadsplikt för myndighetens anställda och 

utgör således en begränsning av både TF samt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) [Cit. 

YGL]. Vad som avses med lagens röjandeförbud är enligt 8 kap. 1-2 §§ OSL ett förbud mot 

avslöjande av uppgifter till utomstående individ, andra myndigheter samt, i de fall myndighe-

tens struktur utgörs av självständiga verksamhetsgrenar, annan verksamhetsgren inom samma 

myndighet.
56

 Att den obehörige faktiskt tagit del av uppgiften i samband med detta utgör dock 

inget hinder mot att uppgiften ska anses röjd. Det anses tillräckligt att det med hänsyn till om-

ständigheterna i det enskilda fallet sannolikt kan räknas med att obehörig tagit del av uppgif-

ten.
57

 Anledningen till att det även, dock med omfattande undantag, är förbjudet för myndig-

heter att dela sekretessreglerade uppgifter mellan sig motiveras i hög utsträckning av den en-

skildes intresse av att känsliga uppgifter endast ges begränsad spridning.
58

 Att motverka 

spridningen av exempelvis personuppgifter är även i överensstämmande med den s.k. finali-

tetsprincipen enligt PuL (se nedan i avsnitt 3.4.). Angående sådan sekretess som gäller mellan 

olika verksamhetsgrenar finns även sekretessregler som innebär att endast de som deltar i 
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handläggningen av ett specifikt ärende är behöriga att ta del av uppgifter i det ärendet. Inom 

hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns sådan s.k. inre sekretess enligt 4 kap. 1 § patientdata-

lagen (1998:204) [Cit. PdL].  

I de fall myndigheter överför uppgifter mellan sig som omfattas av sekretessreglering hos 

ursprungsmyndigheten finns ofta regler om överföring av sekretess som innebär att uppgiften 

även är sekretessreglerad hos den mottagande myndigheten. I de fall dylika regler inte finns är 

dock huvudregeln enligt 7 kap. 2 § OSL att uppgiften inte är sekretessreglerad hos den motta-

gande myndigheten. Detta förhållande motiveras av att intresseavvägningen mellan offentlig-

het och sekretess utfaller olika i olika delar av förvaltningen. I vissa fall är det därför motive-

rat med insyn i uppgifter rörande vissa typer av ärenden som är reglerade med sekretess i dess 

ursprungliga ärende.
59

 Enligt 7 kap. 1 § OSL uppställs vidare förbud för myndighetens an-

ställda att utnyttja uppgifter utanför den verksamheten där uppgiften är sekretessreglerad. 

Brott mot tystnadsplikten för myndighetens företrädare är generellt straffsanktionerat enligt 

20 kap. 3 § BrB samt enligt andra brottsrubriceringar i de fall de är tillämpliga, exempelvis 

spioneri enligt 19 kap. 5 § BrB. Till brott mot tystnadsplikten kan även dömas den som av 

sådan oaktsamhet som inte kan anses ringa röjt sekretessbelagda uppgifter. Många gånger 

tycks dock ansvar inte utkrävas vid rena felbedömningar eftersom det ofta tycks röra sig om 

gränsfall.
60

  

I enlighet med offentlighetsprincipen är målsättningen att sekretessen aldrig ska sträckas läng-

re än det som är nödvändigt för att värna det intresse som bestämmelsen avser skydda. Den 

individuella sekretessregelns omfattning och styrka bestäms av bestämmelsens innehåll samt 

dess skaderekvisit. Angående det förra är det vanligt att det anges att uppgifter hänförliga till 

viss typ av verksamhet eller typer av ärenden hos en särskild myndighet är sekretessreglerad. 

Beträffande det senare är det brukligt att skilja mellan regler med s.k. raka eller omvända ska-

derekvisit samt regler med absolut sekretess. Raka skaderekvisit medför en svagare form av 

sekretess, ofta innebärande en presumtion för att uppgiften kan lämnas ut. Det raka skaderek-

visitet kännetecknas av formuleringen: ”sekretess gäller för uppgift som rör X om det kan 

antas att skada uppkommer om uppgiften röjs”.
61

 Vid omvänt skaderekvisit råder istället en 

presumtion för att uppgiften inte kan lämnas ut. Vid denna bedömning måste det konstateras 

att det med hög sannolikhet är ofarligt att lämna ut uppgiften. Dessa kännetecknas då av for-

muleringen: ”sekretess gäller för uppgift som hänför sig till X, om det inte står klart att upp-

giften kan röjas utan att viss skada uppkommer”.
62

 Till sist finns det även en reglering med 

absolut sekretess, innebärande att uppgifterna som omfattas av sekretessen inte får lämnas ut 

om det inte finns stöd för detta i en sekretessbrytande bestämmelse. Denna form av sekretess 

kännetecknas av att det inte uppställs något skaderekvisit i sekretessregleringen.
63
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Utifrån skaderekvisiten utförs en s.k. sekretessprövning. Sekretessprövningen utgår ifrån den 

skaderisk som generellt anses förknippad med uppgiften som sådan, huruvida uppgiften är 

sekretessreglerad hos mottagaren samt ifrån en bedömning av hur mottagaren kommer att 

hantera uppgiften. Beträffande de två senare bedömningarna är vetskapen om mottagarens 

identitet avgörande för myndighetens prövning av huruvida det är sannolikt att uppgifterna 

kommer spridas vidare.
64

 Ett sätt att motverka att ett utlämnande av uppgifter innebär skada 

för den som berörs av uppgiften är att myndigheter, i den mån det i det enskilda fallet är möj-

ligt, kan avidentifiera uppgifterna. Avgörande för huruvida detta förfarande är möjligt är hu-

ruvida uppgiften fortfarande kan sammankopplas med den enskilde som uppgifterna avser.
65

 I 

doktrinen har även framfört att andra förhållanden bör kunna användas vid en bedömning av 

sekretessregleringens styrka. Faktorer som bör anses relevanta är bland annat hur vid sekre-

tessregleringen är samt hur lång tid sekretess är reglerad för uppgiften.
66

  

Den krets som har att iaktta sekretessen är enligt 2 kap. 1 § OSL myndigheter, andra organ 

som är att jämställa med myndigheter samt företrädare för dessa. Beträffande organ jämställda 

med myndigheter avses både statliga och kommunala organ. Bland dessa inkluderas även de 

rättstillämpande myndigheterna, domstolarna samt regeringen. Även riksdagen och beslutan-

de kommunala församlingar är enligt 2 kap. 2 § OSL att jämställa med myndigheter vid la-

gens tillämpning. Bland gruppen företrädare räknas, utöver myndighetens anställda, endast 

fysiska personer som är uppdragstagare eller som har annan liknande anknytning till myndig-

heten. Denna tystnadsplikt gäller även efter att personen avslutat sin tjänst eller sitt uppdrag 

hos myndigheten. Personer anställda hos ett privat företag som utför vissa arbetsuppgifter för 

myndighetens räkning, genom exempelvis outsourcing från myndigheten, anses dock i regel 

inte omfattas av personkretsen enligt OSL.
67

 I vissa fall kan dock myndigheten knyta till sig 

exempelvis särskild expertkompetens från privaträttsliga subjekt enligt motivuttalanden till 

SekrL. Det fordras dock att det rör sig om specifika arbetstagare som ställs till myndighetens 

förfogande på ett sätt som medför att underleverantörens anställda hamnar i en jämförbar situ-

ation som en självständig uppdragstagare och därigenom indirekt kan inräknas i den person-

krets som uppställs i 2 kap. 1 § OSL.
68

 Tystnadsplikter för privata aktörer kan även följa ge-

nom andra författningar än OSL. Exempel på verksamheter där det föreligger sådan tystnads-

plikt finns inom hälso- och sjukvården för privata vårdgivare i 1 kap. 4 § samt 6 kap. 12 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659) [Cit. PsL]. 

3.3. Sekretessbrytande bestämmelser 

Som ovan anförts utgör sekretess ett generellt hinder mot utlämnande av sekretessreglerade 

uppgifter från myndigheten. I många fall torde det utgöra ett stort problem om myndigheter 

inte kunde utbyta information med varandra eller med enskilda. Det finns därför särskilda 

undantagsbestämmelser från sekretessreglerna i OSL som medger utlämnande av uppgifter i 

vissa fall. De sekretessbrytande bestämmelser som kan tillämpas mot privata rättssubjekt är 
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därför relevanta att granska huruvida de kan tillämpas vid sådana förfaranden som outsour-

cing utgör. Varje tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse måste dock alltid föregås 

av en särskild lämplighetsbedömning, vid vilken berörda intressen vägs mot varandra.   

Inledningsvis kan konstateras att huvudregeln enligt 12 kap. 1 § OSL rörande sådan sekretess 

som är tillkommen för att skydda den enskildes personliga integritet inte gäller i förhållande 

till den berörde själv. Undantag finns dock från regeln. Enligt 25 kap. 6 § OSL föreligger sek-

retess mot den enskilde om det med hänsyn till vårdens eller behandlingens ändamål är av 

synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till den enskilde. Den enskilde förfogar även till stor 

del själv över huruvida denne önskar upprätthålla sekretess kring uppgifter hänförliga till sig 

själv. Med ett giltigt samtycke från den berörde får uppgifterna således lämnas ut till utomstå-

ende enligt 10 kap. 1 § OSL.  

Flera sekretessbrytande bestämmelser återfinns i OSL:s individuella kapitel och är då hänför-

liga till uppgifter av det slag som behandlas i dessa kapitel. I 10 kap. OSL finns generella sek-

retessbrytande regler. Dessa är ofta tillämpliga då intresset för ett utlämnande av uppgifter 

anses större än det intresse som sekretessen är avsedd att skydda.
69

 Vid överväganden om 

tillämpningen av sekretessbrytande bestämmelser torde denna avvägning alltid behöva göras i 

det enskilda fallet. Merparten av grunderna i 10 kap. OSL är dock endast tillämpliga i de fall 

utlämnande av uppgifterna ska ske till andra myndigheter. Således är endast ett fåtal regler 

tillämpliga på de fall myndigheten önskar överföra uppgifter till enskilda. Med begreppet en-

skild avses enligt lagen både fysiska och juridiska personer.
70

 

3.3.1. Nödvändigt utlämnande 

Enligt 10 kap. 2 § OSL är det tillåtet för myndigheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i 

de fall förfarandet är nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Re-

geln motsvarar 1 kap. 5 § i den gamla SekrL. Enligt lagstiftningens motiv ska regeln tillämpas 

restriktivt och endast i de fall det utgör en nödvändig förutsättning för att myndigheten ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. Av detta följer att det endast är behoven vid den utlämnande 

myndigheten som kan ligga till grund för tillämpning av bestämmelsen. Myndigheten får inte 

heller enligt lagstiftningens motiv väga intresset av sekretesskyddets upprätthållande mot rena 

effektivitetsvinster i myndighetens verksamhet.
71

 Regeln medger således ett generellt utläm-

nande av sekretessreglerade uppgifter.
72

 Mot bakgrund av den praxis som tillkommit efter 

regelns införande framstår regeln dock som svårtillämpad.
73

 Exempel finns även på sådan 

tillämpning av stadgandet som inte kritiserats av JO där utlämnandet skett, dock till en annan 

myndighet, med hänsyn till liv och hälsa och därmed inte med hänsyn till nödvändighet i för-
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hållande till myndighetens egen verksamhet.
74

 Mot bakgrund av detta avgörande torde stad-

gandets tillämpningsområde vara oklart. De olika exempelsituationer som kommer till uttryck 

i lagstiftningens motiv är heller inte särskilt vägledande i frågan om, och i sådant fall vilka, 

möjligheter det finns för ett kommersiellt brukande av bestämmelsen. I förhållande till enskil-

da nämns istället endast möjligheten till delgivning i motivens specialmotivering.
75

 

Utifrån en granskning av JO:s praxis framkommer att regelns tillämpning i förhållande till 

enskilda är beroende av en bedömning in casu. Detta förhållande, till följd av dess otydlighet, 

kan knappast anses vara önskvärt för någon part. Med hänsyn till de motivuttalanden som 

finns i anslutning till regeln, torde denna i många fall främst vara att betrakta som en nödven-

til mot oförutsedda låsningar i regelverket.  

3.3.2. Utlämnande med förbehåll 

Det är vidare möjligt för myndigheten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskild med 

förbehåll enligt 10 kap. 14 § OSL. Denna regel motsvarar 14 kap. 9 § i den gamla SekrL. Vid 

tillämpningen av denna regel ska myndigheten först göra en bedömning över huruvida risken 

för skada eller liknande olägenhet kan undanröjas genom att utlämnandet särskilt villkoras. 

Vid denna bedömning bör myndigheten ta hänsyn till alla relevanta förhållanden.
76

 Myndig-

heten har sedan till uppgift att närmare utforma och precisera vilka uppgifter förebehållet av-

ser samt de närmare rättsverkningar begräsningen i mottagarens användning ska innebära för 

att säkerställa att skada inte uppkommer vid utlämnandet. Formkravet för dylika förbehåll är 

vidare att dess innehåll upptas i ett formellt beslut från myndigheten. Enbart tecknande av 

civilrättsliga avtal mellan myndigheten och mottagaren anses inte vara tillräckligt. Det anses 

vidare inte vara tillåtet att på förhand meddela generella opreciserade förbehåll. Förbehållet 

måste således bestämmas till att avse vissa specifika uppgifter.
77

  

Genom det meddelade förebehållet uppkommer en sådan tystnadsplikt som motsvarar den 

som myndighetens anställda har. Vid ett röjande av uppgiften av mottagaren är detta således 

straffbart enligt 20 kap. 3 § BrB.
78

 Regelns tillämpning är dock förenad med vissa begräns-

ningar som påverkar möjligheten till användning av denna. Det är inte möjligt att med förbe-

håll lämna ut sådana sekretessbelagda uppgifter som enligt sekretessreglering inte är förenad 

med en bedömning av ett skaderekvisit. Detta medför att sådana uppgifter med en absolut 

sekretessreglering aldrig kan lämnas ut med stöd av denna regel.
79

  

3.3.3. Regeringens allmänna dispensmöjligheter 

Regeringen har enlig 10 kap. 6-7 §§ OSL en allmän möjlighet att i särskilda fall meddela un-

dantag från sekretess om det anses motiverat av synnerliga skäl. Regeringen har vidare möj-

lighet att förena beslutet om utlämnande med särskilt förbehåll om uppgifternas användande, 
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något som motsvarar regeln i 10 kap. 14 § OSL. Redan av regelns ordalydelse framgår att det 

ska röra sig om speciella omständigheter för att regeln ska tillämpas.
80

 Enligt motivuttalanden 

till lagstiftningen bör dispens främst kunna meddelas vid forskningssyften. Regeringen tycks 

dessutom anammat en tämligen restriktiv inställning mot att tillämpa dispensinstitutet till 

förmån för enskilda.
81

  

3.4. Behandling av personuppgifter 

Samspelande med sekretessregleringen samt det ovan berörda grundlagsstadgade skyddet för 

den personliga integriteten finns regelverket om hantering av personuppgifter. Inom detta 

rättsområde är PuL och dess tillhörande förordning de författningar som är mest framträdan-

de. Samspelet mellan regleringarna kan beskrivas som att OSL reglerar de fall där uppgifter 

får utlämnas från myndigheter, medan PuL generellt reglerar frågan huruvida och på vilket 

sätt de uppgifter som kommer till myndigheter eller företag får behandlas hos dem. Lagstift-

ningen utgör således en rättighetslagstiftning som samspelar med 2 kap. 6 § 2 st. RF.   

Lagen tillkom för att uppfylla de krav beträffande minimiskydd samt harmonisering av rätts-

området som ställdes enligt ett direktiv från EU avseende enskildas behov av skydd för deras 

integritet då deras personuppgifter behandlades.
82

 För svensk räkning reglerades området tidi-

gare av den numera upphävda datalagen (1973:289) [Cit. DataL]. Den ursprungliga svenska 

lagstiftningen var ett resultat av en omfattande nationell debatt på 1960-talet kring enskildas 

integritetsskydd i samband med att svenska myndigheter i stor utsträckning utförde obligato-

riska uppgiftsinsamlingar riktade mot enskilda med ändamålet att upprätta olika typer av stati-

stik.
83

  

3.4.1. Personuppgiftsbehandling idag 

Regleringens syfte är att värna den personliga integriteten för enskilda i samband med att de-

ras personuppgifter behandlas. Lagstiftningen är enligt lagens 2 § subsidiär i förhållande till 

annan speciallagstiftning eller förordning på området. Exempel på områden där annan författ-

ning går före tillämpning av PuL är lagstiftningen om utlämnande av allmänna handlingar 

enligt 6 kap. 4-5 §§ OSL eller lagstiftningen om den officiella statistiken (2001:99). I 3 § PuL 

definieras de begrepp som används i lagen. Med personuppgifter avses enligt PuL information 

som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Uppgifter om juridiska 

personer omfattas således inte av regleringen. Inte heller omfattas avlidna eller personer som 

ännu inte fötts. För att en uppgift ska anses utgöra en personuppgift krävs att det är möjligt att 

utifrån uppgiften kunna identifiera vem personen bakom uppgiften är. En bedömning måste 

därför göras från fall till fall huruvida det är möjligt att hänföra uppgiften till en fysisk person 

eller inte. Det kan exempelvis vara tveksamt huruvida enbart en uppgift om en persons namn 

utgör en personuppgift. Istället kan namnet, tillsammans med andra uppgifter, medföra att det 

rör sig om personuppgifter.
84

 Med begreppet behandling av personuppgifter avses vidare en-
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ligt lagens 3 § i princip all form av hantering eller befattning med personuppgifterna. Begrep-

pet är så pass omfattande att undantag till det är svåra att finna.
85

 

Hur personuppgifterna finns upptagna och lagrade påverkar även i vilken mån stora delar av 

PuL måste tillämpas eller inte. Den hantering av personuppgifter som omfattas av lagen är 

enligt lagens 5 § sådan behandling som är helt eller delvis automatiserad samt då uppgifterna 

ingår eller är avsedda att ingå i särskild strukturerad registersamling där det är möjligt att söka 

och sammanställa dessa genom användande av särskilda kriterier. Med det förra avses digital 

behandling av personuppgifter. Exempel på vad som utgörs av uppgifter som behandlas au-

tomatiserat är då uppgifter publiceras på internet.
86

 Till exempel anses enkätinsamling utgöra 

delvis automatiserad behandling då resultatet av dessa senare ska registreras digitalt.
87

 Om 

personuppgifterna istället endast finns i formen av ett s.k. ostrukturerat material behöver PuL 

endast tillämpas i mycket begränsad omfattning enligt lagens 5 § a. Vad gäller begreppet 

ostrukturerat material avses med detta fristående uppgifter som inte ingår eller inte avsetts 

ingå i dokumenthanteringssystem eller annat system som gör det möjligt att enkelt söka och 

sammanställa personuppgifter. Avgörande är således den struktur som uppgifterna befinner 

sig i. Exempel på sådant ostrukturerat material är då uppgifter finns i löpande text och inte 

ingår i något ärendehanteringssystem. Ett annat exempel är ljud eller bildupptagningar från 

kameraövervakning. I de fall behandlingen av personuppgifter är i ostrukturerad form kan 

således ett förenklat regelverk tillämpas. Denna förenklade uppsättning regler kallas för miss-

bruksreglerna. I de fall personuppgifterna inte är ostrukturerade ska det normala regelverket, 

det som benämns hanteringsreglerna, tillämpas. Vid tillämpningen av det förenklade regel-

verket måste ändock säkerställas att ingen kränkning sker av den personliga integriteten för 

den person vars uppgifter behandlas. Denna prövning sker efter en helhetsbedömning i varje 

enskilt fall av uppgiftens innehåll samt hur uppgiften behandlats.
88

  

Den aktör som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och bestämmer både hur och till 

vilket ändamål uppgifterna behandlas är enligt 3 § PuL att benämna som personuppgiftsan-

svarig. Ansvaret kan bäras av en enskild aktör eller vara delat mellan flera aktörer beroende 

på hur verksamheten är organiserad. Ansvaret kan även utpekas direkt i lag eller förordning. 

Inom hälso- och sjukvården åligger exempelvis personuppgiftsansvaret enligt 2 kap. 6 § PdL 

vårdgivaren. Den personuppgiftsansvarige har sedan möjlighet att enligt 30 § PuL anlita ett 

personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet är någon som traditionellt sett befinner sig utan-

för den personuppgiftsansvarigas organisation men som enligt ett avtal mellan parterna be-

handlar personuppgifter för den ansvarigas räkning. Det straff- och skadeståndsrättsliga an-

svaret för felaktig behandling av personuppgifterna ligger dock alltid kvar hos den person-

uppgiftsansvariga.
89

 Vid en outsourcing från en myndighet av viss verksamhet som innebär 
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behandling av personuppgifter är underleverantören således att betrakta som ett personupp-

giftsbiträde enligt PuL. 

Omfattningen av den personuppgiftsansvarigas skyldigheter definieras i 9 § PuL. Här stadgas 

bland annat att behandlingen ska vara lagenlig, i enighet med god sed och med berättigade 

ändamål samt att uppgifterna inte får användas i annat sammanhang än det de samlades in för 

enligt den s.k. finalitetsprincipen etc.
90

 Av detta följer att behandling av personuppgifter som 

inte är förenlig med OSL eller annan speciallagstiftning inte heller kan anses förenlig med 

regleringen i PuL. Den personuppgiftsansvariga är vidare enligt 31 § PuL skyldig att vidta 

lämpliga skyddsåtgärder för att de behandlade personuppgifterna inte ska spridas samt därtill 

säkerställa att, i de fall personuppgiftsbiträde utnyttjas, biträdet tillämpar dessa säkerhetsåt-

gärder. Därav följer att den personuppgiftsansvarige även är förpliktigad att garantera samma 

skydd för uppgifterna då de behandlas av personuppgiftsbiträdet. Inom den speciella förvalt-

ningsrätten finns ofta speciallagstiftning som preciserar ansvarsförhållandena ytterligare. Re-

gleringen inom hälso- och sjukvården utpekar, som ovan nämnts, vårdgivaren som ansvarig. 

Dennes ansvar preciseras sedan enligt 3 kap. 1 § PsL till att leda och kontrollera att arbetet 

bedrivs på ett sätt som överensstämmer med sekretess- och personuppgiftsregleringen. De 

skyddsåtgärder som påkallas då vårdgivare överför uppgifter till personuppgiftsbiträde defini-

eras uttryckligen i 4 kap. 2-3 §§ PdL samt 2 kap. 5-6 och 11 §§ Socialstyrelsens föreskrift om 

informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Där 

stadgas att vårdgivaren ska styra tilldelning av behörigheter, kontrollera vilka som har faktisk 

åtkomst till uppgifterna samt följa upp dataloggningar som sker i systemet.  

Vilken behandling av personuppgifter som är tillåten stadgas i 10 § PuL. Här fastslås att för 

behandling av personuppgift behövs ett giltigt samtycke från den registrerade personen eller 

att behandlingen i övrigt anses vara nödvändig med hänsyn till vissa i paragrafen uppräknade 

omständigheter. Innebörden härav är att behandling i de fall där det anses nödvändigt är tillå-

ten, även om den som personuppgifterna avser motsätter sig det. När det kommer till person-

uppgifter av känslig natur råder ytterligare krav. 13 § PuL förbjuder exempelvis behandling 

av personuppgifter kopplade till den registrerade personens hälsa. Till detta undantag från den 

ursprungliga huvudregeln finns det dock ytterligare flertalet undantag. Exempelvis medger 15 

§ PuL undantag från förbudet när det finns ett uttryckligt samtycke från den som personupp-

giften avser. Samtidigt medger 18 § PuL att behandling av uppgifter hänförlig till personens 

hälso- och sjukvård är tillåten om behandlingen är nödvändig för att personens behov av om-

vårdnad. Det har i anslutning till detta undantag diskuterats hur ett uttryckligt samtycke skulle 

ta sig till uttryck för att behandling skulle vara tillåten av känsliga personuppgifter. I de fall 

behandlingen av personuppgifter inte omfattas av undantaget inom hälso- och sjukvården har 

det diskuterats i samband med motiven till PdL huruvida ett s.k. konkludent samtycke, ett 

samtycke som inte är manifesterat utåt, istället skulle kunna godtas inom ramen för tillämp-
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ning av 15 § PuL.
91

 Samtyckesformen är dock generellt diskuterad inom ramen för fler rätts-

områden, exempelvis inom straffrätten.
92

 Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beträf-

fande samtyckesformen samt att regleringen i PuL kräver att samtycket ska vara uttryckligt 

bör den konkludenta samtyckesformen inte kunna användas för att möjliggöra behandling av 

känsliga personuppgifter. Avslutningsvis kan även nämnas att lagstiftaren enligt 20 § PuL 

delegerat möjligheten till regeringen att genom förordning eller genom vidare delegation till 

förvaltningsmyndighet meddela ytterligare undantag från 13 § PuL med hänsyn till viktigare 

allmänna intressen.  

Det straff- och skadeståndsrättsliga ansvaret för felaktig behandling av personuppgifter ligger 

som ovan nämnt alltid kvar hos den personuppgiftsansvariga.
93

 I de fall det konstateras att 

otillbörlig behandling av personuppgifter skett och rättelse inte vidtas efter Datainspektionens 

erinran är sanktionen i första hand vite enligt 45 § PuL. I den mån personen vars uppgifter 

behandlats lidit skada eller kränkning kan det finnas rätt till ersättning i form av skadestånd. I 

fall som inte är att bedöma som ringa kan dessutom den personuppgiftsansvariga enligt 49 § 

PuL dömas till fängelsestraff i högst två år vid uppsåtligt eller grovt oaktsamt handlande. 

3.4.2. Personuppgiftsbehandling imorgon 

Avslutningsvis bör även uppmärksammas att en översyn av den nuvarande regleringen i PuL 

har skett under de senaste åren och förslag till en ny och gemensam myndighetsdatalag har 

presenterats.
94

 Dessa planer kommer dock behöva anpassas till följd av den stundande antag-

ningen av en ny förordning från EU. Denna förordning, som hitintills endast benämnts data-

skyddsreformen, antas således ersätta den nuvarande regleringen i PuL när den träder i kraft 

2018. Nyheter i denna förväntas bl.a. vara ett stärkt rättighetsskydd för enskilda och ett utökat 

informationsansvar för den som samlar in personuppgifter.
95

  

3.5. Avtalsreglerade tystnadsplikter 

Det är inte på förhand möjligt att genom överenskommelse begära sekretess för handlingar 

som insänds från enskilda eller företag till myndigheter. Det är sekretesslagstiftningen som 

avgör huruvida uppgifterna kommer förenas med sekretess samt huruvida ett utlämnande av 

dessa innebär straffansvar hos den ansvarige.
96

 På omvänt sätt finns dock inte några hinder 

mot att myndigheter kan begära tystnadsplikt genom avtal då uppgifterna är reglerade med 

sekretess hos myndigheten och ska lämnas ut till enskild. Detta följer exempelvis av möjlig-

heten att lämna ut sådana sekretessreglerade uppgifter med förbehåll enligt 10 kap. 14 § OSL. 

Som ovan anförts uppställer 2 kap. 1 § OSL den personkrets som omfattas av tystnadsplikt 

enligt den generella sekretesslagstiftningen. De personer som faller utanför lagens tillämp-

ningsområde är således i regel inte bundna av sekretessregleringen. Som ovan nämnt anförs 
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dock i motivuttalanden till SekrL att myndigheten genom avtal om tystnadsplikt ska kunna 

involvera och integrera privaträttsliga aktörer i verksamhet som är sekretessreglerad.
97

 I tidi-

gare beslut meddelade av JO har förfarandesättet ansetts tillräckligt för att möjliggöra outso-

urcing av sekretessreglerade verksamheter.
98

 Den tystnadsplikt som här avses är sådan som 

ofta regleras hos privata företag redan i deras anställningsavtal. I den mån en underleverantörs 

anställda kan inordnas inom någon lagreglerad tystnadsplikt blir sanktionen vid en överträdel-

se av den avtalsreglerade tystnadsplikten istället civilrättslig och antingen den som bestäms 

genom parternas avtal eller allmänna principer om skadestånd. Som allmän princip inom ar-

betsrätten råder även en lojalitetsplikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna plikt kan 

sammanfattas i att arbetstagaren inte får vidta sådana åtgärder som är avsedda att skada ar-

betsgivaren eller dennes verksamhet. Generellt kan även sägas att desto högre förtroendeställ-

ning en anställd har inom ett företag, beträffande arbetsuppgifter och ansvar, desto mer omfat-

tande är den anställdes lojalitetsplikt.
99

  

Den avtalsreglerade tystnadsplikten är således i regel inte förenad med någon straffrättslig 

sanktion. Undantag till detta förhållande finns dock i de fall lagreglerad tystnadsplikt existe-

rar. I exempelvis lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) [Cit. FHL] stadgas ett 

visst skydd för viss typ av information som, i de fall uppgifterna röjs, innebär skada för före-

taget ur ett konkurrensperspektiv. Denna tystnadsplikt är således sanktionerad med både 

straff- och skadeståndsansvar enligt 3-8 §§ FHL. 

En viss form av tystnadsplikt kan även sägas uppstå genom de instruktioner som en person-

uppgiftsansvarig ger till personuppgiftsbiträdet beträffande den behandling som får ske av 

personuppgifterna enligt 30 § PuL samt den begränsning som följer av finalitetsprincipen i 9 § 

PuL.
100

 Även om det straffrättsliga ansvaret fortfarande åligger den personuppgiftsansvarige 

då personuppgiftsbiträdet behandlar uppgifterna felaktigt kvarstår dock möjligheten att söka 

ersättning på civilrättslig grund genom parternas avtal.
101
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4. Analys och jämförelse av ombudsmännens praxis 

I det beslut JO meddelade den 9 september 2014 i granskningsärendet dnr. 3032-2011 uttala-

des allvarlig kritik mot två vårdgivare för att de i det aktuella fallet dels saknat rättsligt stöd 

för outsourcing av delar av sin faktiska verksamhet, dels för att de på ett anmärkningsvärt sätt 

hanterat frågan om sekretess vid ingående av avtal om outsourcing. Mot bakgrund av de käns-

liga uppgifter som hanteras inom verksamheten påtalade JO även vikten av att allmänhetens 

förtroende inte rubbas för vårdgivares hantering av frågor om sekretess och den personliga 

integriteten. 

4.1. Outsourcing av journalföring inom vården
102

 

Bakgrunden till granskningsärendet var att vårdgivare i Västra Götalands region hade svårig-

heter att inom ramen för sina ordinarie resurser uppnå de krav som ställs enligt 3 kap. 9 § PdL 

att vårdgivaren ska journalföra uppgifter om patienter inom viss tid. För att uppfylla kravet 

beslutade vårdgivaren att anlita en underleverantör för att bistå i detta arbete. Den efterföljan-

de mediala uppmärksamhet denna outsourcing fick ledde till att vårdgivaren anmäldes till JO 

för granskning av de rättsliga förutsättningarna för en sådan outsourcing. Efter remissvar 

framkom att även andra vårdgivare använt sig av samma lösning hos den berörda underleve-

rantören. 

Arbetet hos underleverantören utfördes genom användning av en teknisk lösning som under-

leverantören själv utvecklat för kommunikation med vårdgivarens system. Underleverantö-

rens anställda utförde sedan arbetet, i många fall, i de anställdas egna bostäder. De arbetsupp-

gifter som outsourcingen innebar utgjordes av avlyssning och transkribering av inspelade dik-

tat i vårdgivarens patientjournaler. Den tekniska lösningen som användes innebar att underle-

verantören anslöt till vårdgivarens nätverk, att vårdgivarens uppgifter aldrig lagrades på några 

datorer utanför vårdgivarens eget IT-system samt att det inte heller fanns någon möjlighet att 

spara uppgifterna genom exempelvis en utskrift. 

De uppgifter som behandlades av underleverantören var sekretessreglerade med ett omvänt 

skaderekvisit enligt 25 kap. 1 § OSL. Av de remissvar som inkommit till JO i gransknings-

ärendet kan även utläsas att vårdgivarna inte identifierat underleverantören som utomstående 

aktör enligt OSL. Därmed hade vårdgivarna tillsynes inte utfört någon reell sekretessprövning 

inför utlämnandet av uppgifterna. Istället hade stort fokus lagts kring ansvarsförhållandet mel-

lan den personuppgiftsansvariga och dess personuppgiftsbiträde enligt regleringen i PuL. Det 

var inte heller känt för vårdgivarna att underleverantörens anställda till stor del utförde arbets-

uppgifterna i sina respektive bostäder.  

4.2. JO:s bedömning 

Beträffande frågan huruvida förfarandet hos underleverantören utgjorde myndighetsutövning 

eller del av sådan (se ovan i avsnitt 2.3.) förde JO inget resonemang kring. Istället konstatera-

de JO inledningsvis att en bärande förutsättning för att uppgifterna ska vara möjliga att föra 

över till en utomstående aktör är att förfarandet är förenligt med regelverket om sekretess. JO 
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fann i denna del att vårdgivarna förbisett att utföra någon reell sekretessprövning vid uteläm-

nandet av uppgifterna till underleverantören samt att vårdgivarna, i deras remissvar, inte an-

fört någon sekretessbrytande bestämmelse till stöd för sitt beslut att bedriva verksamheten 

genom outsourcing.  

JO fastslog även att underleverantörens anställda varken omfattades av samma form av straff-

sanktionerad tystnadsplikt som åligger vårdpersonal inom den allmänna hälso- och sjukvården 

enligt 2 kap. 1 § OSL eller inom den tystnadsplikt som avser verksamheten i den privata häl-

so- och sjukvården enligt 1 kap. 4 § och 6 kap. 12 § PsL. Den tystnadsplikt underleverantö-

rens anställda var bundna av hade endast sin grund i ett civilrättsligt avtalsförhållande. Under-

leverantörens personal var anställda av ett privaträttsligt subjekt och kunde därför som ut-

gångspunkt inte jämställas till någon av de personkategorier som uppräknas i 2 kap. 1 § OSL. 

Detta innebar enligt JO:s mening att uppgifterna inte hade ett lika omfattande skydd då de 

tillgängliggjordes för underleverantören. Den omständigheten att underleverantören var ut-

sedd till personuppgiftsbiträde till vårdgivarna enligt PuL samt att garantier funnits för att 

endast anställda som var namngivna och godkända av vårdgivaren befattade sig med uppgif-

terna utgjorde, enligt JO, inte någon omständighet som medförde en annan bedömning. JO 

övergick sedan till att generellt granska de sekretessbrytande bestämmelserna i OSL för att 

utreda huruvida det finns en generell möjlighet till utlämnande i sådana liknande situationer 

som i granskningsärendet. 

Beträffande den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL om myndighetens möjlig-

het till nödvändigt utlämnande i de fall det fordras för att myndigheten ska kunna fullgöra sin 

funktion anförde JO följande. Lagstiftningens motiv manar till en restriktiv tillämpning av 

regeln samt till att denna inte ska användas för att uppnå rena effektivitetsvinster i verksamhe-

ten. I anslutning till detta påtalade JO vårdgivarens ansvar att organisera och anpassa sin verk-

samhet för att uppnå de krav den tillämpliga lagstiftningen ställer på både dess effektivitet 

samt sekretesskydd. Eftersom vårdgivaren inte anfört några skäl till att journalföringen inte 

kunnat utföras inom ramen för den egna verksamheten ansåg JO att utlämnande inte heller 

kunnat motiveras av att det varit nödvändigt för vårdgivaren för att fullgöra sina åtaganden. 

Den andra generella möjligheten till utlämnande i dylika fall som JO identifierade var då ut-

lämnandet sker med förbehåll för dess användning enligt 10 kap. 14 § OSL. Ett utlämnande i 

dessa fall förutsätter att myndigheten fattat ett formellt beslut om vilka förbehåll som ställts 

upp för mottagaren av uppgifterna. Det ansågs inte heller möjligt enligt JO:s mening att på 

förhand meddela generella förbehåll. Eftersom ett sådant beslut kunnat uppvisas av vårdgiva-

ren kunde grunden inte tillämpas för att rättfärdiga förfarandet i det konkreta fallet. 

JO avslutade sitt beslut med att konstatera att även om underleverantörens personal varit un-

derkastade en viss tystnadsplikt kring de uppgifter dessa tagit del av finns ändå en stor princi-

piell skillnad beträffande det ansvar som kan utkrävas av underleverantörens anställda jämfört 

med vårdgivarens anställda. Risken för spridning av uppgifterna är därför större, enligt JO, 

när vidarespridning inte är sanktionerad med straffrättsligt ansvar. Mot denna bakgrund ansåg 
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JO att den outsourcing som vårdgivarna bedrivit saknat stöd i OSL eller annan författning och 

att vårdgivarna i ärendet därmed förtjänat allvarlig kritik för hanteringen av sekretessfrågan. 

4.3. E-delegationens utredning
103

 

Med anledning av JO:s kritik mot vårdgivarnas förfarande och det potentiella hinder som kri-

tiken innebar mot både existerande och framtida outsourcinguppdrag tillsattes en utredning 

under E-delegationen med uppdrag att granska vilka hinder mot outsourcing som sekretessre-

gleringen utgjorde.  

E-delegationen föreslog inledningsvis att det enligt 1 kap. 4 § PsL var möjligt, i det aktuella 

fallet, att underleverantörens anställda faktiskt omfattats av tystnadsplikt på den grunden att 

de biträtt en legitimerad yrkesutövare. Den personkrets som omfattas av tystnadsplikt inom 

hälso- och sjukvården är således vidare än de personkategorier som uppräknas i 2 kap. 1 § 

OSL. Samtidigt medges dock att frågan om tillämpligheten av PsL i det konkreta fallet inte 

kunde fastslås. Vid beaktandet av sekretessregleringen ansåg E-delegationen inte heller att det 

råder något förenklat förfarandet för sekretessprövningen då underleverantören utgör person-

uppgiftsbiträde till myndigheten enligt PuL. Beträffande myndigheternas sekretessprövning 

bör denna ske genom en bedömning av huruvida mottagaren kan anförtros uppgifterna med 

hänsyn till risken för spridning.  

Avseende risken för att uppgifterna kan spridas från underleverantören då dennes anställda 

endast är bundna av en avtalsreglerad tystnadsplikt anförde E-delegationen att en sådan tyst-

nadsplikt i normalfallet måste anses ge tillräckligt skydd för uppgifterna. Detta ställningsta-

gande avsåg dock endast hantering av uppgifter som inte anses särskilt integritetskänsliga. 

Beträffande uppgifter av mer känslig art torde istället den avtalsreglerade tystnadsplikten en-

skilt inte vara tillräcklig för att grantera skyddet för uppgifterna. E-delegationen anförde dock 

att vid bedömningen ska även beaktas huruvida underleverantören är bunden av andra straff-

rättsliga bestämmelser än 20 kap. 3 § BrB som medför att tystnadsplikten ändå är förenad 

med straffansvar. Sådana alternativa straffsanktioner som föreslogs, i tillämpliga fall, var brott 

mot rikets säkerhet enligt 19 kap. BrB, trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § BrB, data-

intrång enligt 4 kap. 9 § c BrB, brott mot personuppgiftslagen enligt 49 § PuL samt brott mot 

FHL enligt lagens 3 §. 

Utöver den möjlighet som finns till utlämnande enligt ovan finns även de sekretessbrytande 

bestämmelserna som primärt återfinns i 10 kap. OSL. Av dessa ansåg E-delegationen att 

främst regeln i 10 kap. 2 § OSL om nödvändigt utlämnande kan vara generellt lämplig att 

tillämpa vid myndigheters outsourcing. Möjligheten till nödvändigt utlämnande bör exempel-

vis kunna användas för att möjliggöra utnyttjande av särskild expertkompetens för vissa spe-

cialuppdrag. De kategorier av sådan expertkompetens som nämns i utredningen var hänförlig 

exempelvis helpdesk och annan supportverksamhet. Denna uppräkning torde dock endast vara 

exemplifierande.  
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E-delegationen anförde avslutningsvis att outsourcing av myndigheters verksamhet kan se ut 

på många olika sätt. I de flesta fall torde det vara möjligt att anpassa en outsourcing till sekre-

tessregleringens krav. I flera fall torde dock detta inte vara möjligt. Myndigheter får i dessa 

fall istället se till andra lösningar än outsourcing i begreppets ursprungliga betydelse, exem-

pelvis genom att använda sig av särskilda uppdragsanställningar för att knyta till sig den efter-

strävade kompetensen som då kommer att omfattas av regleringen i OSL. 

4.4. Konsekvensanalys 

De slutsatser som JO nådde i sitt beslut torde leda till den följden att förvaltningsmyndigheter 

i många fall saknar möjlighet att bedriva liknande typer av verksamheter genom en traditio-

nellt utformad outsourcing. Detta gäller i vart fall då de uppgifter som kommer att behandlas 

är reglerad med starkare former av sekretess. Beslutet torde stärka såväl skyddet för enskildas 

personliga integritet som rättssäkerheten beträffande hanteringen av uppgifterna inom hela 

den offentliga verksamheten. Positivt är även att frågan om myndigheternas hantering av sek-

retessregleringen uppmärksammats av JO eftersom den, att döma av de remissvar som in-

kommit till JO, inte tycks ha observerats i tillräcklig utsträckning. 

Följden av JO:s beslut är dock även att det uppkommer frågetecken avseende den fortsatta 

möjligheten att använda outsourcing inom den offentliga verksamheten. Den innebär även att 

det kan uppstå svårigheter för myndigheter att uppnå konkreta målsättningar, såsom de ovan 

berörda kraven på effektiv användning av myndighetens resurser och snabb handläggning. 

Detta eftersom beslutet med stor sannolikhet begränsar möjligheten för myndigheterna att 

anlita olika kompetenser för specifika uppdrag. Beslutet innebär vidare att myndigheterna kan 

få svårare att uppnå de allmänna målen inom den offentliga förvaltningen med utvecklingen 

av den existerande e-förvaltning då ytterligare tillväxt och förbättring av denna hindras.  

I det ärende JO hade att bedöma i granskningsärendet torde beslutet innebära att vårdgivarna 

bör vidta åtgärder för att bemöta den kritik som riktats mot dem. Det är i sammanhanget dock 

värt att påminna om att JO:s beslut saknar samma rättsliga tyngd som de traditionella rättskäl-

lorna. Även om dessa kan anses vägledande är JO:s beslut inte bindande att följa för varken 

parterna i det aktuella fallet eller andra. JO:s granskning är endast en bedömning in casu. Nå-

gon generell målsättning att helt och hållet klargöra förutsättningarna för myndigheter att be-

driva sådan faktisk verksamhet som är sekretessreglerad genom outsourcing har heller inte 

JO. Verksamheten hos underleverantören har dock efter JO:s kritik fortskridit och tycks dess-

utom utökats sedan JO meddelade beslutet i granskningsärendet.
104

 En av vårdgivarna har 

efter JO:s kritik sagt upp tjänsteavtalet med underleverantören. Den andra vårdgivaren har 

efter JO:s beslut valt att ändra villkoren i sin upphandling till att numer skriva individuella 

uppdragsavtal med underleverantörens anställda. Detta förfarande ska medföra att underleve-

rantörens anställda ska omfattas av personkretsen i 2 kap. 1 § OSL. Enligt underleverantörens 

egna uppgifter sparas idag sammanlagt 1 479 600 kr samt frigörs 1 826 timmar för faktisk 

vård varje dygn för de vårdgivare som upphandlat underleverantörens tjänst.
105
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4.5. Analys av JO:s beslut i ljuset av ombudsmännens tidigare praxis 

Att sekretess utgör ett möjligt hinder mot att bedriva viss verksamhet genom outsourcing är 

inte någon ny slutsats. Liknande ärenden har tidigare varit föremål för bedömning hos både 

JO samt JK. Sett till ombudsmännens tidigare praxis avviker dock det för studien aktuella 

beslutet från ombudsmännens tidigare slutsatser. I tidigare granskningsärenden, där uppgifter-

na som behandlades av underleverantören varit reglerade med ett rakt skaderekvisit samt ab-

solut sekretess, intog både JO och JK en betydligt mer tillåtande inställning till förfarandet. 

Endast det tidigare beslutet från JO berördes kort av JO i det senare beslutet och E-

delegationen i deras respektive utredningar.  

Det första granskningsärendets bakgrund hos JO var att skattemyndigheterna under tidigt 

1980-tal lämnat ut uppgifter reglerade med absolut sekretess enligt 9 kap. 1 § SekrL till s.k. 

servicebyråer.
106

 Någon generell möjlighet fanns således inte att utlämna uppgifterna till en-

skilda efter sekretessprövning. Sekretessregleringen kompletterades i detta fall även av 13 § 

DataL. I överensstämmelse med rådande uttalanden i lagstiftningens motiv hade tystnadsplik-

ter undertecknats med underleverantörens anställda för att uppväga det bristande sekretess-

skyddet för uppgifterna i samband med dess utlämnade från myndigheten. I beslutet resonera-

de JO kring 1 kap. 5 § SekrL (motsvarande 10 kap. 2 § OSL) som medger utlämnande då det 

är nödvändigt för myndigheten att fullgöra sin verksamhet. Myndigheten anförde i remissytt-

randet att underleverantörer med avtalsreglerad tystnadsplikt endast använts för att klara av att 

registrera inkommande deklarationsuppgifter. Under utredningen anfördes av andra remissin-

stanser att även andra myndigheter tidigare agerat på liknande sätt. Skattemyndigheterna hade 

därmed enligt JO haft legal möjlighet till utlämnande för att klara av att hantera omfattande 

arbetstoppar. Beträffande förfarandets lämplighet anförde JO vidare att myndigheterna bör 

sträva efter att den verksamhet som utlämnas till underleverantör även ska omfattas av annan 

tystnadsplikt än den som fastslås genom avtalen, exempelvis sådan tystnadsplikt som fram-

kom för vissa typer av uppgifter genom tillämpning av DataL.  

Det andra ärendet, som inte togs upp i varken JO:s eller E-delegationens utredning, uppkom 

till JK för bedömning 2009. I ärendet hade Migrationsverket anlitat ett privat företag för han-

tering av myndighetens utskrifts- och posthantering.
107

 Uppgifterna var reglerade med ett rakt 

skaderekvisit enligt 21 kap. 5 § samt 37 kap. 1 § OSL. JK konstaterade att den behandling 

underleverantören utförde innebar att denne fick tillgång till uppgifter som var sekretessregle-

rade. Myndigheten hade dock identifierat denna problematik och hade med anledning av detta 

vidtagit åtgärder som innebar att möjligheten till faktisk befattning med uppgifterna minime-

rades. JK hänvisade även till det tidigare beslutet som JO meddelat beträffande möjligheten 

att överlämna förvaltningsuppgifter till privata rättssubjekt under vissa omständigheter. Mot 

bakgrund av de säkerhetsåtgärder som vidtagits samt JO:s tidigare utlåtande ansåg JK att för-

farandet var i överensstämmelse med regleringen i OSL och PuL. Avslutningsvis angående 

JK:s slutsats försvåras tolkningen av denna genom att det hänvisas till det tidigare avgörandet 
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från JO där utlämnandet motiveras av nödvändighet, medan att något resonemang om utläm-

nandets nödvändighet för myndighetens egen verksamhet inte förs i JK:s ärende. 

Situationen i de båda ärendena som var föremål för bedömning hos JO torde i stort kunna 

bedömas vara snarlika eftersom behandlingen av uppgifterna i båda fallen bestod av registre-

ring av uppgifter. Förfarandet motiverades även av att myndigheten hade svårigheter att hinna 

med verksamheten inom ramen för deras ordinarie resurser. Flera av slutsatserna som om-

budsmännen når i de tre besluten är dock oförenliga med varandra. Mot bakgrund av dessa 

avgöranden är det högst relevant att jämföra och analysera på vilka grunder JO intagit en be-

tydligt mer restriktiv hållning i det senare beslutet än i de tidigare ärendena.  

I samtliga ärenden nådde ombudsmännen slutsatsen att uppgifterna lämnats ut från myndighe-

ten till ett utomstående subjekt som inte omfattades av lagstadgad tystnadsplikt. I JK:s 

granskningsärende var denna slutsats förmodligen felaktig. Underleverantörens anställda an-

sågs därför inte omfattas av den sekretess myndighetens anställda verkade under.  

En faktor som bör uppmärksammas initialt i jämförelsen är att de tidigare besluten hos JO och 

JK är betydligt mer kortfattat utformade än det senare beslutet hos JO. På förhand framstår det 

därför som att ett betydligt mer omfattande utredningsarbete ligger bakom beslutet i det sena-

re ärendet hos JO. Omfattningen av JO:s utredning i det senaste ärendet talar därmed för att 

det senare beslutet varit bättre underbyggt. En annan aspekt är den tid som det tog för JO att 

meddela ett beslut i frågan. Från det att anmälan inkom till JO den 8 juni 2011 till dess att 

beslutet meddelades den 9 september 2014 förflöt drygt tre år. En tredje aspekt att beakta är 

att ingen av JO:s remissinstanser uttalade sig kritiskt till vårdgivarnas tillämpning av sekre-

tessregleringen. Omständigheterna i sig är ur ett juridiskt perspektiv betydelselösa, men de 

kan ändå sägas tala för områdets komplexitet. 

I det tidigare granskningsärendet hos JO bygger dennes bedömning på slutsatsen att utläm-

nandet varit nödvändigt för att myndigheten skulle kunnat fullgöra sin verksamhet. Något 

resonemang kring de uttalandena i lagstiftningens motiv om att förfarandet ska tillämpas re-

striktivt samt att bestämmelsen inte bör användas för att effektivisera verksamheten fördes 

inte av JO i det ärendet. Inte heller fördes något resonemang i något av JO:s granskningsären-

den huruvida ett kontinuerligt och kommersiellt utlämnande av uppgifter kunde ske med stöd 

av regeln. Som anförts ovan (avsnitt 3.3.1.) har JO:s slutsats i det tidigare ärendet även kritise-

rats i doktrinen. Det har här bl.a. anförts att JO inte ställt tillräckliga krav på myndighetens 

kapacitet att hantera registreringen av inkommande handlingar och att det därmed varit tvek-

samt huruvida utlämnandet i reell mening var att betrakta som absolut nödvändigt för fullgö-

randet av myndighetens uppgifter.
108

 JO:s beslut i det tidigare ärendet kan därför ha varit ett 

resultat av undermåliga tekniska resurser som fanns tillgängliga för myndigheterna vid den 

tidpunkten i förhållande till det behov som hanteringen av uppgiften faktiskt krävde. Utifrån 

de tekniska resurser som myndigheterna förfogar över idag hade bedömningen troligen varit 

en annan beträffande den faktiska nödvändigheten i outsourcingen.
109

 Vid en jämförelse mel-
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lan de två besluten från JO kan den tekniska utvecklingen spela in i bedömningarna. En 

omständighet som talar för att en annan bedömning troligen skulle gällt idag än äldre beslutet 

från JO är att hanteringen av uppgifterna idag ofta sker digitalt. Den möjliga spridningsrisken 

då uppgifterna hanteras digitalt har således ökat dramatiskt både genom att myndigheternas 

arbetssätt förändrats samt den tekniska utvecklingen i samhället i stort. Samtidigt har även 

myndigheternas förmåga att digitalt hantera stora mängder information förbättrats.  

Vid en jämförelse av JO:s senare beslut med JK:s beslut försvåras detta på grund av att det i 

JK:s beslut inte tydligt framgår genom vilken grund myndighetens outsourcing varit att anse 

som tillåten. De grunder som berörs i JK:s beslut är utlämnande till följd av nödvändighet och 

utlämnande efter generell sekretessprövning. Det fördes inte någon diskussion i JK:s beslut 

kring den straffsanktionerade tystnadsplikt som underleverantörens personal faktiskt omfatta-

des av. Underleverantörens personal torde ha omfattats av straffsanktionerad tystnadsplikt 

enligt den då gällande postlagen (1993:1684).
110

 Antingen måste JK i ärendet ansett att denna 

omständighet varit irrelevant i sammanhanget eller glömt att beakta denna vid bedömningen 

av Migrationsverkets förfarande. JK fann i ärendet att de säkerhetsåtgärder som Migrations-

verket samt underleverantören vidtagit varit tillräckliga för att säkerställa att förfarandet över-

ensstämde med regleringen i OSL samt PuL. Skillnaden i bedömningarna tycks ligga i att JK 

ansåg att förvaltningsmyndigheter har möjligheten att lämna ut uppgifter för behandling under 

förutsättning att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas för att garantera att uppgifterna inte 

sprids till underleverantörens anställda och andra. Samtidigt medger JK att underleverantören 

får direkt tillgång till de sekretessreglerade uppgifterna genom den elektroniska fil som över-

förs från myndigheten. Denna bedömning kan grunda sig i förhållandet att uppgifterna i ären-

det endast var sekretessreglerade med ett rakt skaderekvisit.  

JK:s beslut är dock så pass bristfälligt motiverat att det är svårt att utläsa vilka grunder som 

faktiskt tillämpats samt hur omständigheterna egentligen värderats. Exempelvis diskuterades 

JO:s tidigare slutsatser om möjligheten till nödvändigt utlämnande men JK tillämpade inte 

JO:s tidigare slutsatser på det faktiska ärende som JK hade att granska. På grund av denna 

svårighet blir förutsättningarna till en reell jämförelse små. En möjlig förklaring till varför 

bedömningarna i slutändan skiljer sig avseende de åtgärder parterna vidtagit för att skydda 

uppgifterna är att uppgifterna i JK:s ärende endast varit reglerade med ett rakt skaderekvisit, 

medan de i JO:s senare ärende var reglerade med omvänt skaderekvisit. JO konstaterar i sitt 

senare beslut att uppgifterna har ett svagare skydd då de befinner sig hos underleverantörer på 

grund av att den tystnadsplikt som underleverantörens anställda verkar under inte är straff-

sanktionerad och till följd av detta är förförandet inte tillräckligt för att garantera att uppgif-

terna inte sprids. Någon motsvarande bedömning finns inte i JK:s ärende. Beträffande JO:s 

slutsats i denna del tycks den dock vara svår att förena med uttalanden i motiven till SekrL. 

Här stadgas att bristande sekretesskydd ofta kan avhjälpas genom att underleverantören skri-

ver på förbindelser om tystnadsplikt. I lagstiftningens motiv tyder ingenting på att förfarandet 

endast skulle vara tillämpligt vid svagare former av sekretess.
111

 Mot resonemanget kan in-
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vändas att det just är vid en tillämpning av det omvända skaderekvisitet som det ska ske en 

strängare bedömning av den spridningsrisk som finns för uppgifterna. Även om bedömningen 

av spridningsrisken för uppgifterna kan skilja sig åt då uppgifterna befinner sig i olika nivåer 

av sekretess torde det dock finnas andra omständigheter som är relevanta att beakta vid sekre-

tessprövningen. Dessa omständigheter torde även därför kunna väga upp den brist JO identifi-

erat som avgörande. En annan omständighet som kan beaktas rörande spridningsrisken är att 

behandlingen just är digital. Huruvida spridningsrisken för digitala uppgifter är generellt hög-

re än då uppgifterna är knutna till fysiska handlingar torde vara avhängigt den tekniska lös-

ning som används. I den mån den tekniska lösning som tillämpas bedöms vara säker torde 

detta inte medföra ett behov av en striktare bedömning av spridningsrisken.  

Varje outsourcinguppdrag torde ha olika förutsättningar. Exempel på sådana generella rele-

vanta åtgärder, vid sidan av avtalsreglerade tystnadsplikter, skulle kunna vara att myndigheten 

ges stora granskningsmöjligheter för hur verksamheten bedrivs hos underleverantören, att 

tekniska funktioner som försvårar ett spridande tillämpas samt att det uppställs krav på redlig-

het och straffrihet från jämförbara brott mot tystnadsplikt hos underleverantörens anställda. 

Avslutningsvis kan även nämnas att en annan tänkbar anledning till JO:s slutsats i det senare 

ärendet, som i beslutet inte diskuteras i någon utförligare utläggning, är att den omkringlig-

gande miljön inte kunde säkerställas då underleverantörens personal utförde sina åtaganden i 

deras bostäder. Även om den tekniska lösningen som använts vid förfarandet bedömts vara 

mycket säker framstår det dock som möjligt för underleverantörens anställda, eller andra i 

närområdet, att exempelvis fotografera skärmen under arbetet. Det torde vara relevant att frå-

ga huruvida JO:s slutsats i det senare beslutet hade varit annorlunda om det arbete som utför-

des hos underleverantören istället utförts i en sluten miljö som innebar fysisk och teknisk kon-

trollmöjlighet för både underleverantören samt myndigheten utöver den elektroniska logg-

ningen av behandlingen. Något resonemang kring denna fråga för inte JO. I JK:s beslut anför-

des, som ovan nämnts, att parterna i ärendet både uppmärksammat frågan kring sekretess och 

hur uppgifterna behandlades rent faktiskt. Att parterna i enlighet med detta vidtagit säkerhets-

åtgärder för att uppgifterna inte skulle spridas var en omständighet som enligt JK talade mot 

att förfarandet skulle kritiseras.   
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5.  Sekretess vid outsourcing - möjlighet eller omöjlighet?  

Mot bakgrund av redogörelsen ovan kan konstateras att vid välmenande försök att förverkliga 

olika typer av effektiviserings- och samverksansprojekt mellan offentliga och privata aktörer 

kan sekretessregleringen utgöra ett reellt hinder.  

Studiens syfte är att utreda de rättsliga förutsättningarna för de fall myndigheter önskar bedri-

va sekretessreglerade delar av sin faktiska verksamhet hänförlig till olika former av e-

förvaltning genom outsourcing. Nedan följer en analys av de rättsliga hinder som identifierats 

efter en genomgång av ombudsmännens praxis, E-delegationens utredning samt övrigt rele-

vant material. På grund av att outsourcinguppdragen kan vara utformade på många olika sätt 

och att rättsläget är osäkert vid många av de aktuella frågorna är redogörelsen disponerad på 

ett logiskt och fakultativt sätt. Detta innebär att i den mån en acceptabel lösning kan erhållas 

för en tilltänkt outsourcing redan i kapitlets inledande delar kvarstår således inte något behov 

av att fortsätta längre ner i kapitlet.  

5.1. Röjandebegreppet 

Den första frågan som bör utredas är huruvida myndighetens uppgifter överförs till underleve-

rantören genom den tilltänkta outsourcingen på ett sådant sätt att en uppgift är att betrakta 

som röjd enligt OSL vid överlämnandet. Att underleverantörens anställda i regel anses stå 

utanför förvaltningsmyndighetens ordinarie organisation står enligt JO:s senare beslut klart. 

Nås denna slutsats torde uppgifterna således inte omfattas av motsvarande sekretesskydd när 

de befinner sig hos underleverantören som de hade hos myndigheten, såtillvida det inte råder 

sekretess hos underleverantören enligt någon annan bestämmelse.
112

  

Enligt motiven till SekrL bör det avgörande rekvisitet för bedömningen av huruvida myndig-

hetens uppgifter anses röjda vara om någon obehörig tar del av uppgiften.
113

 Röjandebegrep-

pets närmare innebörd har även behandlats av Högsta domstolen (HD) i ett mål rörande 

straffansvar för vårdslöshet med hemlig uppgift enligt 19 kap. 9 § BrB.
114

 Enligt HD:s be-

dömning utgör det inte ett nödvändigt krav att den mottagande parten fått kännedom om upp-

giften genom förfarandet. Bedömningen bör, enligt HD, istället delas upp i två led. Det första 

ledet utgörs av en bedömning av huruvida uppgiften gjorts tillgänglig för den obehörige. Vid 

nästa led ska bedömas huruvida uppgifterna gjorts tillgänglig för den obehörige på ett sådant 

sätt och under sådana omständigheter som innebär att det är sannolikt att denne kommer ta del 

av uppgiften. HD ansåg att en mer extensiv tolkning av röjandebegreppet än det som följde av 

stadgandets ordalydelse skulle innebära en kränkning av legalitetsprincipen.  

Att HD:s slutsats i stor utsträckning borde vara vägledande för bedömningen av huruvida en 

uppgift är att anses röjd enligt OSL vinner även stöd i doktrinen.
115

 Hur dessa bedömningar 

ska göras avseende elektroniska uppgifter är dock inte helt klart. När det kommer till elektro-
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niska uppgifter kan det vara svårt att avgöra i det första ledet huruvida dessa gjorts tillgängli-

ga för någon. Mot bakgrund av svårigheterna att fastställa innehållet av tillgängliggörande-

rekvisitet torde istället, i enlighet med HD:s avgörande samt till viss del även JK:s avgörande 

(se ovan i avsnitt 4.5.), sannolikhetsbedömningen av huruvida myndigheten eller någon annan 

kommer att ta del av uppgifterna vara det huvudsakligen vägledande kriteriet vid bedömning-

en av elektroniska uppgifter.  

Mot bakgrund av denna diskussion rörande definitionen av röjandebegreppet och dess kriteri-

er är det av värde att utreda hur denna tillgänglighets- och sannolikhetsbedömningen bör gö-

ras vid de vanligare typfallen av outsourcing hänförlig till den faktiska e-förvaltningen såsom 

E-delegationen hänvisade till i deras utredning och som berörts ovan (avsnitt 2.3.).  

– Första formen för outsourcing består av IT-drift. Denna typ av outsourcing kan se olika ut 

beroende av hur omfattande myndighetens outsourcingen är. I de fall outsourcing består av 

basala former av IT-drift där underleverantören endast upplåter förvaringsutrymme, elektrici-

tet, ventilation samt liknande praktiska tjänster för att hysa myndighetens servrar och annan 

teknisk utrustning torde något direkt tillgängliggörande inte ske. Med användning av särskilda 

tekniska kontrollmekanismer och skyddsanordningar bör myndigheten kunna styra åtkomsten 

på ett sådant sätt som medför att några uppgifter inte görs tillgängliga för underleverantören. 

Genom att vidta både tekniska och faktiska åtgärder mot intrång torde således sannolikheten 

för att underleverantören eller annan tar del av uppgifterna vara tämligen låg. I de fall myn-

digheten använder sig av underleverantörens servrar för att hysa sin verksamhet måste uppgif-

terna anses gjorts tillgängliga för underleverantören. Beträffande sannolikheten för att under-

leverantören sedan tar del av uppgifterna vid ett sådant förfarande blir det i dessa fall en be-

dömning av den faktiska behörighet och möjlighet underleverantören har till att ansluta till 

servrarna samt vilka arbetsuppgifter underleverantören har att ombesörja enligt parternas avtal 

om outsourcing. Återigen torde erforderliga säkerhetsåtgärder kunna minimera denna risk. 

Avslutningsvis beträffande typfallet IT-drift kan även nämnas olika typer av outsourcing av 

förvaltande funktioner av myndighetens nätverk och IT-drift. I dessa fall har underleverantö-

ren en mycket hög behörighet till myndighetens system och därigenom även dess uppgifter. 

Avseende denna form torde det vara svårt att styra en förvaltares behörighet på ett sådant sätt 

som medför att myndighetens uppgifter inte görs tillgängliga för denne. Inte heller är det 

osannolikt att förvaltaren inte kommer att befatta sig med myndighetens uppgifter.  

– Då myndigheten använder en underleverantör till stödtjänster i form av s.k. helpdesk-

funktion till olika mjukvaror sker som utgångspunkt inget tillgängliggörande av uppgifter. 

Har dock underleverantören behörighet att ansluta till myndighetens nätverk eller kan tilldelas 

fjärranslutning av myndighetens egna anställda, exempelvis för att utföra felsökningar, måste 

dock uppgifterna anses gjorda tillgängliga för underleverantören på ett sätt som medför att det 

är sannolikt att denne tar del av uppgifterna. Andra typer av stödtjänster som innebär faktisk 

befattning av uppgifterna medför även att uppgifterna är att anse som röjda enligt OSL:s me-

ning. 
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– Vid utveckling av myndighetens verksamhet samt utveckling av nya IT-lösningar och E-

tjänster torde det inte ske någon befattning med konkreta uppgifter hos myndigheten. Denna 

form av hantering torde därför i regel inte medföra att sekretessreglerade uppgifter tillgäng-

liggörs för underleverantören. Avgörande blir dock underleverantörens behörigheter att kom-

ma åt systemen vid den tidpunkt systemen integrerats i myndighetens verksamhet och fyllts 

med myndighetens uppgifter. 

– Kommunikation mellan myndighetens anställda samt mellan olika myndigheter kräver upp-

byggnad av en infrastruktur som är snarlik den för stödtjänster och ärendehaneringssystem. På 

samma sätt måste dock behörigheter och möjligheter till avlyssning kunna styras av myndig-

heten för att säkerställa att inga uppgifter röjs.  

– Vid sådan faktisk behandling av myndighetens uppgifter och handlingar som består av ex-

empelvis inscanning av fysiska dokument, registrering eller transkribering av uppgifter samt 

tryck- och utskickstjänster måste innebära att uppgifterna anses röjda enligt OSL genom un-

derleverantörens befattning med uppgifterna. I enlighet med HD:s avgörande i NJA 1991 s. 

103 torde det dock finnas utrymme för undantag från denna huvudregel. Det gäller i de fall 

det på grund av outsourcingens utformning framstår som mycket osannolikt att underleveran-

tören faktiskt tar del av uppgifterna. Ett exempel på en sådan situation är det ovan nämnda 

ärendet hos JK (avsnitt 4.5), där det på grund av verksamhetens art och den använda tekniska 

utrustningen framstod som osannolikt att någon kunde tillgodogöra sig uppgifterna.  

Som framgår ovan är bedömningen väldigt beroende av hur situationen ser ut i det aktuella 

fallet. Listan kan därmed heller inte anses vara uttömmande, utan snarare exemplifierande. I 

många fall torde underleverantörens behörigheter kunna styras av den upphandlande myndig-

heten för att undvika att sekretessreglerade uppgifter tillgängliggörs. Av detta följer att myn-

digheten måste vara mycket noga dels då de utformar sin upphandling, dels då de utreder möj-

ligheterna för att verksamheten ska kunna utföras av en underleverantör utan att uppgifterna 

görs tillgängliga för denne. 

I de fall en outsourcing består av att delta i myndighetens faktiska verksamhet och därigenom 

faktiskt behandlar de uppgifter som är föremål för sekretess enligt OSL, såsom läkarsekrete-

rarna gjort i det aktuella ärendet hos JO, torde det inte finnas utrymme att anse att behandling-

en av uppgifterna inte är att anse som tillgängliggjorda för underleverantören i OSL:s mening 

och enligt de kriterier HD uppställt. Ett alternativt tillvägagångssätt, hänförligt till detta inle-

dande led i bedömningen av dylik verksamhets överensstämmelse med OSL, torde kunna vara 

att den upphandlande myndigheten använder sig av en teknisk lösning som krypterar eller på 

annat sätt anonymiserar de aktuella uppgifterna på ett sätt som avidentifierar dem för underle-

verantören.
116

  

5.2. Olika nivåer av sekretess och sekretessprövning 

Nås den slutsats att de sekretessreglerade uppgifterna tillgängliggörs på ett sätt som gör att de 
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kan betraktas som röjda vid ett utlämnande utgör nästa steg för den upphandlande myndighe-

ten att kontrollera huruvida uppgifterna kan lämnas ut till en underleverantör vid outsourcing 

efter att myndigheten företagit en sekretessprövning.  

Beträffande denna sekretessprövning är mottagarens identitet av betydelse för bedömningen. 

Sekretessprövningen tar formen av en allsidig bedömning av hur uppgifterna kommer behand-

las hos mottagaren samt vilka risker som finns i anslutning till ett utlämnande. Genom att ut-

forma tydliga förutsättningar för underleverantörens behandling av uppgifterna samt genom 

att tillförsäkra att underleverantören använder sig av en avancerad och säker teknisk lösning 

för uppgiftshanteringen torde en stor tillförlitlighet kunna uppnås avseende uppgifternas han-

tering. Detta ställer emellertid krav på kvalitet vid myndighetens upphandling och avtals-

skrivning eftersom många aspekter finns att beakta. Underleverantörens kommersiella intresse 

av att leverera en tjänst med hög kvalitet och med hög tillförlitlighet är, tillsammans med 

myndighetens möjlighet till granskning och kraftiga skadestånd vid felbehandling, omstän-

digheter som talar för att uppgifterna kommer behandlas på ett korrekt sätt. Ur ett konkur-

renshänseende finns således kraftiga incitament för underleverantören att säkerställa att upp-

gifterna behandlas i enlighet med gällande författningar samt instruktioner från den upphand-

lande myndigheten. Angående den behandling som utförs av underleverantörens anställda kan 

även anföras att underleverantörens personal befinner sig i en lojalitetsförpliktigande ställning 

i förhållande till sin arbetsgivare. Enligt allmänna arbetsrättsliga principer är de anställda så-

ledes förbundna att agera lojalt och i enlighet med arbetsgivarens instruktioner samt att inte 

skada sin arbetsgivares intressen.
117

 

Vid sekretessprövningen torde olika nivåer av sekretess kunna leda till olika slutsatser. Det 

blir därför relevant att betrakta dessa nivåer var för sig. I de fall outsourcingen rör uppgifter 

som är sekretessreglerade med ett rakt skaderekvisit, alltså den svagare formen av sekretess, 

torde utlämnande till underleverantör kunna ske i de flesta fallen efter den upphandlande 

myndigheten genomfört en sekretessprövning. Eventuella hinder och osäkerheter vid sekre-

tessprövningen bör kunna undanröjas genom att de anställda hos underleverantören under-

tecknar förbindelser om tystnadsplikt och andra tekniska förebyggande åtgärder vidtas mot 

uppgifternas spridande. Denna slutsats delas även av E-delegationen och befinner sig i över-

ensstämmelse med de relevanta uttalandena i lagstiftningens motiv, uttalanden i doktrinen 

samt den ovan (avsnitt 4.3) berörda tidigare praxis från ombudsmännen.
118

 Denna nivå av 

sekretess torde därför i regel vara oproblematisk vid outsourcing. 

I de fall det rör sig om uppgifter som är sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit eller 

då det saknas skaderekvisit, alltså vid de starkare formerna av sekretess, blir det emellertid 

svårare att enbart tillämpa denna lösning. Enligt JO:s bedömning i det senare ärendet måste 

det krävas ytterligare garantier för uppgifternas behandling hos underleverantören än de som 

kan erhållas endast genom en civilrättsligt avtalad tystnadsplikt.
119

 En möjlig lösning är att 

undersöka huruvida underleverantören även kan omfattas av annan lagreglerad tystnadsplikt 
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(se nedan i avsnitt 5.2.1.). En annan lösning vid dessa former av outsourcing är att utforma 

den aktuella outsourcingen på ett sätt som möjliggör att otillåten behandling av uppgifterna 

kan leda till straffansvar (se nedan i avsnitt 5.2.2.). Genom att sådan otillåten behandling för-

enas med ansvar enligt ett straffbud torde risken minimeras för att uppgifterna felbehandlas. 

Detta förfarandesätt torde dock inte gå att tillämpa i samtliga fall där outsourcing kan aktuali-

seras. Det alternativ som kvarstår i de fall sekretess inte gäller hos den mottagande underleve-

rantören eller något alternativt straffbud inte kan frambringas är att se till själva behandlingen 

av uppgifterna och andra alternativa åtgärder som parterna kan vidta. Det torde i många fall 

vara fullt möjligt att, i enlighet med resonemanget ovan (avsnitt 5.1) avidentifiera uppgifterna 

genom att använda en programvara eller liknande teknisk lösning vid den behandling som 

sker hos underleverantören. Någon sekretessprövning behöver således inte ske vid ett sådant 

förfarande annat än att granska att avidentifieringen utförts på ett fullgott sätt. 

Vid sekretessformen som saknar skaderekvisit, den starkaste formen av sekretess, saknas möj-

lighet till utlämnande efter en sekretessprövning. Det alternativ som kvarstår för att bedriva 

outsourcing i dessa fall är att istället tillämpa någon av de sekretessbrytande bestämmelserna.  

Det kan även argumenteras att formen för uppgiftsbehandlingen, den omfattning denna be-

drivs i samt var den utövas kan vara av relevans för sekretessprövningen. Vid outsourcing av 

det slag som kan anses hänförligt till myndigheternas e-förvaltning, och i vart fall även avsågs 

i det senare ärende JO hade att ta ställning till, torde utlämningen av uppgifter vara av sådant 

slag som innebär ett s.k. massutlämnande. Något reellt intresse för enskilda uppgifter torde 

därför i regel inte finnas hos den mottagande underleverantören. Vid sekretessprövningen 

torde även hänsyn kunna tas till den tekniska lösningen som underleverantören använder. 

Brukas en lösning som medför att inga uppgifter kan lagras lokalt hos underleverantören och 

om parterna vidtar åtgärder för att kontrollera dels åtkomsten till uppgifterna samt den omk-

ringvarande miljön där arbetet bedrivs kan risken för att uppgifterna sprids minskas. En annan 

omständighet som skulle kunna beaktas är på vilken plats behandlingen av uppgifter sker. Om 

behandling av exempelvis personuppgifter sker på en ort långt ifrån den ort där den person 

uppgiften avser torde intresset för uppgiften inte vara lika stort. Mot det senare resonemanget 

kan anföras att det genom digitaliseringen numera även är betydligt enklare att uppsöka och 

anskaffa information om enskilda. Det bör även vid sekretessprövningen beaktas att det socia-

la digitala livet har ökat människors tillgång till varandra, även i fall där detta är oönskat.  

Mot bakgrund av resonemanget ovan är en berättigad följdfråga huruvida det ställs eller bör 

ställas mer långtgående krav på myndigheternas hantering av elektroniska uppgifter än i de 

fall dessa är knutna till fysiska handlingar hos myndigheten. Den risk som finns till massprid-

ning av uppgifterna som är förknippad med att dessa digitaliseras är en omständighet som 

torde tala för att en striktare bedömning bör göras av dessa typer av handlingar. Mot detta kan 

invändas att det med hänsyn till det enorma digitala informationsutbudet inte torde vara sär-

skilt sannolikt att någon kommer att ta del av enskilda uppgifter. Mot detta resonemang torde 

i sin tur kunna anföras att uppgifterna skulle kunna vara enkla att finna för den som vet att de 

är tillgängliga samt var denne ska leta. I de fall uppgifter lämnas ut vid olika former av outso-

urcing torde det ofta finnas utrymme för att tillämpa olika typer av teknisk styrning av hur 
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åtkomsten till elektroniska uppgifter ser ut samt att utföra efterhandskontroll av vilken åt-

komst som faktiskt skett. Särskilt i de fall då åtkomsten till uppgifterna sker genom olika ty-

per av säkerhetsprogram. Vid medvetenhet om detta förhållande torde sannolikheten för att 

anställda hos underleverantören aktivt skulle söka att obehörigen ta del av uppgifter inte kun-

na anses vara särskilt hög. På grund av detta torde det kunna argumenteras för att det inte kan 

anses ändamålsenligt att betrakta uppgifterna som röjda i OSL:s mening i de fall uppgifterna 

lämnas ut vid många typer av outsourcing hänförlig till dessa typer av e-förvaltning som ex-

empelvis utgjordes av JO:s senare granskningsärende.  

5.2.1. Sekretess hos underleverantören? 

Avgörande för sekretessprövningens utfall hos den upphandlande myndigheten kan vara hu-

ruvida uppgifterna kommer att vara reglerade med någon form av sekretess hos mottagaren. I 

den mån en sekretessreglering är tillämplig hos mottagaren finns en större möjlighet till ut-

lämnande än i de fall en sådan reglering saknas. Detta eftersom spridning av uppgifterna i 

dessa fall är straffsanktionerad hos underleverantören enligt 20 kap. 3 § BrB. Ett spörsmål 

som dock bör beaktas, i de fall sekretess gäller hos mottagaren, är den nivå sekretessre-

gleringen har hos mottagaren. Är uppgifterna reglerade med en lägre nivå av sekretess hos 

mottagaren än hos ursprungsmyndigheten är detta en omständighet som talar mot utlämnande 

av uppgiften.  

Första steget i bedömningen av sekretesskyddet är att avgöra huruvida underleverantören ge-

nom outsourcingen kan anses integrerad i myndigheten, kan likställas vid en självständig en-

het inom den upphandlande myndigheten enligt 8 kap. 2 § OSL eller ska anses utgöra ett ut-

omstående organ. Gällande denna bedömning torde det vara avgörande vilken verksamhet 

som berörs av den tilltänkta outsourcingen, i vilken utsträckning som underleverantören är 

integrerad i myndighetens verksamhet samt hur beslutsprocessen ser ut parterna emellan. Nås 

den slutsats att underleverantören är att likställas vid en integrerad enhet hos myndigheten 

torde det inte råda några allmänna hinder mot överlämnande av uppgifterna eftersom samma 

sekretess då kommer gälla för uppgifterna. Detta gäller dock endast såtillvida uppgifterna inte 

är föremål för s.k. inre sekretess hos myndigheten. Nås istället slutsatsen att underleverantö-

ren åtminstone utgör en självständig enhet, eller i de fall inre sekretess råder, måste en sekre-

tessprövning göras med anledning av utlämnandet.  

Nästa steg i bedömningen utgörs av en kontroll över huruvida uppgifterna kommer vara regle-

rade med sekretess hos den utomstående mottagaren enligt 2 kap. 1 § OSL eller någon annan 

författning. Den personkrets som fastställs i 2 kap. 1 § OSL har redovisats ovan (se avsnitt 

3.2.). Vissa krav ställs dock på den verksamhet som bedrivs av underleverantören och som 

enligt stadgandet i 2 kap. 1 § OSL kan utgöra tillräcklig anknytning till den upphandlande-

myndigheten. Exempel på ett sådant krav är att verksamheten vanligtvis utförs av myndighe-

tens egna tjänstemän och utgör en naturlig del av myndighetens verksamhet. Vid outsourcing 

av myndighetens faktiska verksamhet torde detta kriterium inte vara svårt att uppfylla. Beträf-

fande de personer stadgandet ursprungligen avsett omfatta utgörs dessa dock i regel av själv-

ständiga uppdragstagare. De uppdragstagare som inbegrips enligt lagstiftningens motiv, och 

som därmed kan jämställas med myndighetens arbetstagare enligt OSL, är dock endast de 
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som uppträder i egenskap av fysiska personer. Juridiska personer och dess anställda faller 

således utanför det primärt tilltänkta tillämpningsområdet för stadgandet enligt motiven. Som 

berörts ovan (se avsnitt 3.2.) tillåter motiven även att andra personkategorier inkluderas i till-

lämpningen av 2 kap. 1 § OSL. Det rör sig här om särskilda arbetstagare hos underleverantö-

ren som ställs till myndighetens förfogande på ett sätt som medför att dessa kan jämställas 

med myndighetens egna anställda.
120

  

Det kan dock ifrågasättas huruvida dessa ovan behandlade motivuttalanden, i vart fall i denna 

del, kan bedömas vara föråldrade i den bemärkelsen att även andra kategorier anställda hos 

underleverantören skulle kunna omfattas av personkretsen i 2 kap. 1 § OSL. Vid en sådan 

slutsats skulle eventuellt även arbetstagare som underleverantören inte särskilt ställt till myn-

dighetens förfogande kunna omfattas av sekretesslagstiftningens tillämpningsområde. Om-

ständigheter som kan anses tala för att motivuttalanden blivit obsoleta är att nyare lagstiftning 

i närliggande områden tillkommit med antingen konkreta lagregler eller motivuttalanden som 

ger uttryck för principer och ställningstaganden som står i klar kontrast mot motivuttalandena 

till den äldre författningen.
121

 Att lagstiftningsmotiv finnes obsoleta torde dock vara ovanligt 

och beträffande denna fråga förs inget resonemang hos varken någon av ombudsmännen eller 

E-delegationen. Någon ny lagstiftning har heller inte tillkommit som väsentligt förändrat 

rättsläget. Däremot har det tillkommit uttalanden i flertalet offentliga utredningar, allmänna 

politiska målsättningsförklaringar i anslutning till förverkligandet av e-förvaltningen samt i 

doktrin som skulle kunna anses tala för en utvidgad tillämpning av personkretsen i OSL.  

Utvecklingen efter 1980 då SekrL och dess motiv ursprungligen antogs har medfört betydan-

de förändringar i hur förvaltningsmyndigheterna bedriver sina verksamheter. Det är numera 

exempelvis vanligt att myndigheterna i stor utsträckning anlitar bemanningsföretag för att 

bedriva vissa delar av sin verksamhet som är i större behov av flexibilitet. Dessa konsulter är 

inte att anse som arbetstagare hos myndigheten, utan är istället anställda av det uthyrande be-

manningsföretaget.
122

 Beträffande dessa personkategorier anses det som huvudregel föreligga 

sådant samband mellan dessa arbetstagare och myndighetens verksamhet som motiverar att 

dessa arbetstagare omfattas av regleringen i OSL.
123

 En jämförelse mellan anställda hos ett 

bemanningsföretag och anställda hos en underleverantör vid outsourcing torde vara beaktan-

svärd i den situation som var föremål för JO:s senare granskningsärende. Någon sådan jämfö-

relse sker dock varken i ombudsmännens beslut eller i E-delegationens utredning. Den tydli-

gaste skillnaden mellan inhyrd personal från bemanningsföretag och anställda hos en underle-

verantör vid outsourcing torde vara var arbetet bedrivs och hur arbetsledningen fördelats. 

Även i dessa avseenden torde det finnas många undantag. Vid anlitande av bemanningsföre-

tag arbetar dessa anställda i regel i myndighetens lokaler och under myndighetens direkta ar-

betsledning. Hur underleverantörer organiserar sin verksamhet torde variera i hög grad. I 

många fall kan verksamheten bedrivas i underleverantörens egna lokaler. Andra gånger kan 

det istället ske i de anställdas bostäder då det finns förutsättningar för det. I övrigt torde både 
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det juridiska anställningsförhållandet samt den faktiska behandlingen av uppgifterna vara pre-

cis densamma. Avgörande för jämförelsen torde vara den arbetsuppgift som utförs av arbets-

tagaren samt under vilken arbetsledning detta sker. 

I det fall de relevanta motivuttalanden i SekrL faktiskt är att anse som föråldrade bör nästa 

fråga vara huruvida sekretessregleringen till följd av detta blivit mer rigid eller mjukats upp i 

den bemärkelsen att flera personkategorier kan omfattas av stadgandet i 2 kap. 1 § OSL. Det 

torde vara sannolikt att fler skulle kunna omfattas av sekretesslagstiftningen både tillföljd av 

den allmänna utvecklingen kring myndigheters organisation samt den allmänna utformningen 

av 2 kap. 1 § OSL. Mot denna argumentation kan dock invändas att det idag även läggs stort 

fokus kring frågan om den personliga integriteten samt att det inom en snar framtid kommer 

ställas ytterligare krav på personuppgiftshantering.
124

 En extensiv tolkning av personkretsen i 

OSL leder dock i första hand till att fler omfattas av lagstiftningens tystnadsplikt. Förfarandet 

möjliggör visserligen ytterligare spridning av uppgifterna, men mot bakgrund av jämförelsen 

med en myndighets brukande av bemanningsföretag torde inte heller detta ansetts utgöra nå-

got avgörande hinder. 

Mot en extensiv tolkning av personkretsen i OSL kan invändas att tillämpningsområdet för 

straffstadgandet 20 kap. 3 § BrB indirekt utökas på ett sådant sätt som riskerar medföra en 

viss rättsosäkerhet för underleverantörens anställda. Det torde dock inte utgöra någon större 

skillnad för underleverantörens anställda i deras dagliga verksamhet än i de fall de endast un-

dertecknat förbindelser om tystnadsplikt. Underleverantörens anställda är redan informerade 

om att röjande av uppgifter kan resultera i skadestånd. Någon reell ändring torde inte uppstå i 

verksamheten med anledning av detta. Konstruktionen med outsourcing bygger dessutom på 

frivillighet från både underleverantören och dess anställda. Det innebär att underleverantören 

lämnar anbud till myndigheten under en upphandling för att bedriva verksamheten. Därige-

nom kan även sägas att underleverantören förbundit sig att agera i enlighet med den upphand-

lande myndighetens instruktioner såväl som den tillämpliga lagstiftningen för verksamheten. 

Beträffande information om underleverantörens verksamhet och vad denna innebär torde även 

finnas en medvetenhet kring denna hos både dess existerande samt deras presumtiva arbetsta-

gare. I dessa fall åligger det i första hand underleverantören att upplysa och utbilda sina an-

ställda om vad verksamheten innebär. En annan invändning mot en extensiv tolkning av 2 

kap. 1 § OSL är att spridningsrisken av de sekretessreglerade uppgifterna ökar då dessa tillåts 

behandlas av fler aktörer än myndighetens egen personal. Argumentet är tungt och ligger 

bakom ställningstagandet att sekretess även ska råda mellan olika myndigheter. Detta spör-

smål torde dock i många fall kunna tillgodoses på ett tillfredställande sätt inom ramen för dels 

de villkor myndigheten ställer upp vid dess upphandling, dels genom den tekniska lösning 

som tillämpas vid den faktiska outsourcingen.  

Enligt ombudsmännens mening i de ovan redovisade ärendena saknar underleverantörens 

anställda i regel en sådan anställning eller självständigt uppdragsförhållande till myndigheten 

att de därigenom kan anses omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten enligt 2 kap. 1 § OSL. 
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JO:s slutsats i det senare ärendet att underleverantören ska anses utgöra tredje man i förhål-

lande till den upphandlande myndigheten är dock inte oemotsagd i de fall behandlingen hos 

underleverantören utgör hantering av personuppgifter. Uttalanden i doktrinen förespråkar att 

ett personuppgiftsbiträde enligt PuL inte bör anses utgöra en utomstående vid en bedömning 

av OSL.
125

 Uttalandet, som dock inte utvecklas i någon betydande grad, leder närmast till 

slutsatsen att det i vart fall svårligen kan uteslutas att underleverantörens personal, i egenskap 

av personuppgiftsbiträde, är att hänföra till den personkategori som uppställs i 2 kap. 1 § 

OSL. Slutsatsen är även förenlig med en tolkning av ordalydelsen i stadgandet. Att person-

uppgiftsbiträdets anställda vidare omfattas av tystnadsplikt vid denna hantering följer även av 

30-31 §§ PuL eftersom det uppställs krav på tydliga instruktioner och säkerhetsåtgärder för 

behandlingen från den personuppgiftsansvarige. Även om det inte framgår uttryckligen leder 

en närmare analys av vårdgivarnas remissvar till JO i det senare ärendet till slutsatsen att det 

förefaller vara på detta sätt vårdgivarna resonerat i denna fråga. Tillämpligheten av PuL är 

dock, som ovan påpekats, beroende av att de uppgifter personuppgiftsbiträdet behandlar just 

är personuppgifter. Behandling av andra uppgifter faller således utanför denna möjliga till-

lämpning. Mot resonemanget ovan kan anföras att ett personuppgiftsbiträde till sin karaktär är 

någon som traditionellt sett befinner sig utanför den personuppgiftsansvarigas organisation 

samt att behandlingen av personuppgifter enligt 9 § PuL fortfarande alltid måste vara lagenlig. 

En tillämpning av regleringen i PuL bör därför inte kunna användas för att rättfärdiga sådan 

behandling av uppgifter som saknar stöd i andra författningar. Konsekvensen av denna tolk-

ning innebär en påtaglig begränsning av personuppgiftsbiträdets rättsliga status och hand-

lingsutrymme. Myndigheternas användningsområde för personuppgiftsbiträden torde således 

förminskas drastiskt. Vid en mer tillåtande bedömning skulle dock ett personuppgiftsbiträde 

kunna tolkas in i den persongrupp som stadgas i 2 kap. 1 § OSL genom att underleverantören 

deltar i myndighetens verksamhet på grund av uppdrag eller annan liknande grund. Mot bak-

grund av den allmänna utformningen av bestämmelsen i 2 kap. 1 § OSL torde denna tolkning 

därför inte gå att utesluta. Även rättssystematiska argument torde således kunna användas för 

att rättfärdiga en sådan tolkning.
126

 

Till det senare granskningsärendet JO hade att bedöma framförde E-delegationen föreslag på 

att de berörda läkarsekreterarna kunde omfattas av annan lagstadgad tystnadsplikt än bestäm-

melsen i 2 kap. 1 § OSL. I detta ärende föreslogs att 1 kap. 4 § PsL kunde vara tillämplig på 

den grund att underleverantörens anställda kunde jämställas med hälso- och sjukvårdspersonal 

eftersom de biträtt legitimerad yrkesutövare på ett sådant sätt som kunde avses i paragrafens 3 

p. Enligt lagstiftningens motiv ska sådan anställd som biträder vid behandling, vård eller un-

dersökning omfattas av lagens tillämpningsområde.
127

 Hur nära sambandet mellan biträdet 

och den som faktiskt utför vården bör vara framgår inte i lagstiftningens motiv. Sådan tran-

skribering som var fallet i det aktuella ärendet hos JO kan måhända inte sägas utgöra ett direkt 

assisterande vid vård eller behandling. Det torde dock kunna anses utgöra en tillräckligt es-

sentiell del av patientens vård och behandling hos vårdgivaren att det första svårligen kan 
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särskiljas från det andra. I lagstiftningens motiv nämns även att sådan personal som utför s.k. 

indirekta patientuppgifter borde omfattas av regleringen i PsL.
128

 Den personalgrupp tillhör 

inte den vanliga medicinska personalen, men den utför sådana arbetsuppgifter som till stor 

utsträckning hänger samman med den medicinska behandling som vårdgivaren erbjuder. Mot 

bakgrund av dessa uttalanden leder en tolkning av stadgandets ordalydelse i 1 kap. 4 § PsL till 

slutsatsen att det i vart fall inte kan uteslutas att underleverantörens anställda omfattas av lag-

stiftningens tystnadsplikt.  

5.2.2. Alternativa sanktionsmöjligheter? 

I sekretessprövningen bör även vägas in huruvida underleverantörens anställda omfattas av 

något alternativt straffbud än det som uppställs i 20 kap. 3 § BrB. Klart är att en stor del av 

JO:s ställningstagande i det senare ärendet ligger i att det föreligger en större risk för sprid-

ning av sekretessreglerade uppgifter vid outsourcing i de fall underleverantörens anställda inte 

är bunden av ett straffrättsligt ansvar vid ett brott mot tystnadsplikten. I den mån något alter-

nativt straffbud kan tillämpas torde detta förhållande, i kombination med parternas avtal om 

tystnadsplikt, ofta kunna väga upp den brist som JO identifierat som avgörande vid starkare 

former av sekretess. 

Som berörts ovan (avsnitt 3.2) återfinns både uttalanden i motiven till SekrL samt i doktrinen 

som talar för att avtalsreglerade tystnadsplikter ofta kan väga upp för bristande möjligheter att 

utkräva ett straffrättsligt ansvar. Oaktat detta ansåg JO i det senare ärendet att det straffrättsli-

ga ansvaret ska vara vägledande vid sekretessprövningen. För brott mot tystnadsplikt kan 

straffansvar endast utdömas till den som enligt författning, förordnande eller särskilt förbehåll 

har en plikt att inte offentliggöra uppgift. Bedömningen av personkategorin enligt 2 kap. 1 § 

OSL samt de kategorier som uppställs genom speciallagstiftningen blir således avgörande för 

straffstadgandets tillämpbarhet (se ovan avsnitt 5.2.1.). Beträffande vissa typer av behandling 

samt röjande av uppgifter faller dessa inom tillämpningsområdet för de brott som E-

delegationen framfört som förslag till alternativ till 20 kap. 3 § BrB.
129

 I flera fall tar dessa 

alternativa rubriceringar dessutom över tillämpningen av brott mot tystnadsplikt eftersom 

detta brott är subsidiärt i förhållande till andra brottsrubriceringar.
130

   

I fallet om myndighetens användning av outsourcing avseende IT-drift eller faktisk behand-

ling då underleverantören har viss åtkomstmöjlighet till uppgifterna genom exempelvis under-

leverantörens servrar eller ärendehanteringssystem kan en möjlig straffsanktion till otillåtna 

anslutningar vara dataintrång enligt 4 kap. 9 § c BrB. Denna regel är tillämplig då någon olov-

ligen bereder sig tillgång till uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling eller stör 

sådana register. I de fall en underleverantör utan myndighetens tillåtelse ansluter till ärende-

hanteringssystem, till uppgifter som inte omfattas av uppdraget eller liknande kan denne såle-

des straffas i enlighet med stadgandet. Den omständigheten att underleverantören genom för-

farandet inte tar del av några uppgifter hos myndigheten är dock av mindre betydelse. Stad-

gandet torde således vara möjligt att tillämpa i det senare granskningsärendet hos JO. Beträf-
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fande myndigheters tele-kommunikation kan även anföras att brotten mot brytande av post- 

och telehemlighet enligt 4 kap. 8 § BrB är tillämpliga. Redan av rekvisitet ”olovlig” i dessa 

straffbud följer att myndigheten på ett tydligt sätt noga bör definiera underleverantörens behö-

righeter och möjligheter till förvaltning av system och program. Av allmänna straffrättsliga 

principer följer dessutom att i de fall myndigheten samtycker till underleverantörens tillträde 

är dennes agerade inte straffbart.
131

  

I de fall underleverantören handhar uppdrag för myndighetens IT-drift av programvaror eller 

system i egenskap av självständig förvaltare kan resoneras huruvida underleverantören inne-

har en sådan särskild förtroendeställning mot myndigheten som medför att förvaltaren faller 

inom tillämpningsområdet för brottet trolöshet mot huvudman enligt 10 kap. 5 § BrB. 

Straffansvar kan utkrävas av anlitade självständiga konsulter enligt lagstiftningens motiv.
132

 

Att någon anförtros behandla tekniska uppgifter hos myndigheten och ombesörja underhåll 

och service av myndighetens system är ytterligare omständigheter som talar för att personen 

befinner sig i en särskild förtroendeställning i förhållande till myndigheten. Därigenom upp-

kommer även en slags avtalsrättslig lojalitetsplikt.
133

 Den personkrets som skulle kunna om-

fattas av stadgandets tillämpningsområde vid denna typ av outsourcing är således de som fallit 

utanför personkretsen för sådana uppdragstagare och liknande som avses i 2 kap. 1 § OSL. 

Den gärning som skulle kunna innebära straffrättsligt ansvar utgörs av någon form av miss-

brukande eller vårdslöshet i dennes ställning som förtroendeman. I förhållande till outsour-

cing torde utformningen och innehållet av det mellan parterna skrivna outsourcingavtalet vara 

vägledande för huruvida ansvar kan göras gällande mot underleverantören. Exempel på såda-

na ageranden skulle kunna utgöra olika typer av befogenhetsöverskridanden beträffande den 

behandling som uppdraget avser eller röjande av sekretessreglerat material till obehörig. Re-

dan av straffbudets ordalydelse kan dock utläsas att vid sådan hantering som inte kan anses 

vara tekniskt kvalificerad torde dessa typer av outsourcing inte kunna omfattas av straffbudets 

tillämpningsområde. Exempel på sådana typer av verksamhet är sådan manuell dokumenthan-

tering, registrering av uppgifter, transkribering etc.  

I de fall uppgifterna som underleverantören kommer behandla är reglerade med sekretess en-

ligt särskilda bestämmelser aktualiseras även andra typer av brott som är förknippade med 

uppgifternas karaktär. Om uppgifterna exempelvis är sekretessreglerade av hänsyn till att 

skydda rikets säkerhet eller intressen råder sådan tystnadsplikt för dessa uppgifter som är 

straffsanktionerad enligt 19 kap. BrB såsom obehörig befattning eller vårdslöshet med hemlig 

uppgift. Det senare straffbudet kan dock endast aktualiseras vid grov vårdslöshet samt inte då 

någon anskaffar sig sådana uppgifter. Exempel på en sådan situation där stadgandet kan till-

lämpas vid e-förvaltningen är då en myndighet genom outsourcing av IT-drift i dess mer basa-

la former, möjliggör för en obehörig att kunna ta del av uppgiften.
134

 Beträffande liknande 

typer av uppgifter torde således straffrättsligt ansvar kunna göras gällande för bristande sä-

kerhetsåtgärder hos underleverantören. I de fall någon anställd eller annan skadar eller förstör 
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sådan utrustning som används för att hysa stora delar av myndighetens uppgifter på ett sådant 

sätt att den offentliga förvaltningen kring dessa uppgifter allvarligt störs finns även möjlighe-

ten att tillämpa 13 kap. 4 § BrB om sabotage. 

En hel del förfaranden torde dock falla utanför tillämpningsområdet för dessa anförda alterna-

tiva brottsrubriceringar. Det kan i vissa fall vara lämpligt att se över tillämpningsområdet för 

vissa brott, exempelvis trolöshet mot huvudman och dataintrång. Mot bakgrund av det straff-

rättsliga förbudet mot direkt analog tillämpning av straffbuden, liksom ovan nämnt, torde det 

dock finnas mycket begränsade möjligheter till allt för extensiva tolkningar av alternativa 

brottsrubriceringar som exempelvis brott mot LFH.
135

 Att anföra dessa brott som en generell 

lösning mot att underleverantörens personal saknar straffrättsligt ansvar enligt 20 kap. 3 § 

BrB torde därför inte kunna utgöra en generell lösning.  

5.3. Tillämpning av sekretessbrytande bestämmelser 

I de fall uppgifterna kommer att röjas vid ett utlämnande samt att uppgifterna inte kan utläm-

nas efter sekretessprövning enligt ovan kvarstår endast alternativet för den upphandlande 

myndigheten att försöka tillämpa någon av de sekretessbrytande bestämmelserna i OSL. 

I de fall outsourcing innebär behandling av uppgifter om enskilda är en första möjlighet att 

begära samtycke från den berörde för behandlingen hos underleverantören i enlighet med 10 

kap. 1 § OSL. Att erhålla samtycke från varje enskild individ vars uppgifter kommer att bli 

föremål för en massbehandling hos en underleverantör torde dock vara förenat med sådana 

praktiska olägenheter att alternativet i många fall endast svårligen kan tillämpas. Det är ex-

empelvis varken önskvärt eller förtroendeingivande att patienter inom hälso- och sjukvården 

ska skriva under avtal om samtycke innan de kan erhålla vård hos en vårdgivare som tillämpar 

outsourcing på ett sätt som var föremål för JO:s granskning i det senare fallet.  

5.3.1. Nödvändigt utlämnande 

Som redovisats ovan (avsnitt 4.5.) har denna bestämmelse tidigare kunnat användas för att 

rättfärdiga utlämnande vid outsourcing av sådana uppgifter som är reglerade med absolut sek-

retess.
136

 Förutsättningen för möjligheten att tillämpa bestämmelsen är att förfarandet utgör en 

nödvändighet för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Den upphandlande 

myndigheten torde ha bevisbördan vid en prövning att visa att förutsättningar för en tillämp-

ning av stadgandet föreligger. Detta kriterium kan dock tolkas på olika sätt. Ovan har även 

redovisats att stadgandet resulterat i svårigheter vid dess tillämpning (avsnitt 3.3.1.).
137

 En 

tolkning av kriteriet är att det på grund av oförutsedda låsningar i myndigheternas regelverk 

uppkommit oöverkomliga hinder att fullgöra verksamheten. En annan tolkning är att det på 

grund av oförutsedda omständigheter uppkommit en överväldigande arbetsbörda på verksam-

heten, på kortare eller längre sikt, och att myndigheten därför inte kan fullgöra sin verksam-

het. En tredje tolkning av stadgandet har anförts i doktrinen. Enligt denna tolkning ligger det i 
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ordalydelsens natur att det måste röra sig om förhållanden som fullständigt omöjliggör att 

myndighetens verksamhet fullgörs.
138

 

I det fall som aktualiserade JO:s utredning i det tidigare fallet var utlämnandet av uppgifterna 

hänförligt till den andra redovisade tolkningen (se ovan avsnitt 4.5.). Vidare måste det anses 

oklart huruvida den omständighet som orsakat detta förhållande kan motivera ett kontinuerligt 

kommersiellt utlämnande eller om utlämnande endast kan motiveras i specifika undantagssi-

tuationer och under kortare tid. Sett till stadgandets karaktär som undantagsbestämmelse samt 

de relevanta motivuttalandena som berörts ovan (avsnitt 3.3.1.) om att bestämmelsen inte får 

användas för att uppnå rena effektivitetsvinster inom myndighetens verksamhet talar detta 

mot att bestämmelsen kan ligga till grund för ett kontinuerligt användande med, åtminstone 

delvis, kommersiellt syfte. Den hårdare tolkningen som anförts både i det senare beslutet från 

JO samt doktrinen medför istället att möjligheten till utlämnande till enskilda är ytterst liten. 

Mot denna tolkning står även det redovisade avgörandet från JK (avsnitt 4.5.). Förvisso var de 

uppgifter i ärendet hos JK inte reglerade med samma nivå av sekretess som de övriga fallen, 

detta förhållande torde dock inte vara relevant för bedömningen enligt 10 kap. 2 § OSL. I JK:s 

beslut förekommer dock inget djupare resonemang kring tillämpligheten av stadgandet i det 

aktuella fallet eller någon bedömning av myndighetens nödvändighet i outsourcingen, något 

som framstår som högst anmärkningsvärt med hänsyn till att det är den grund som JK tillsy-

nes faktiskt tillämpar. JK:s avgörande torde därför inte kunna tillmätas något egentligt värde 

för vägledningen rörande stadgandets tillämpning. Mot bakgrund av detta torde det således 

inte finnas förutsättningar att motivera ett långvarigt och kommersiellt utlämnande av sekre-

tessreglerade uppgifter till underleverantör för behandling med stöd av denna grund.  

Däremot kvarstår frågan huruvida utlämnanden med hänvisning till stadgandet ska kunna ske 

under kortvariga arbetstoppar hos myndigheten. Liknande förfaranden har undkommit kritik 

från JO (se avsnitt 3.3.1. samt 4.5.). Av betydelse här torde vara huruvida det exempelvis 

finns författningsstadgade krav eller liknande på att viss handläggning ska ske inom en speci-

ficerad tidsram eller att myndigheten har ett specifikt arbetsmoment som kräver omfattande 

resurser. I den mån det utgör en absolut nödvändighet för myndigheten att fullgöra sin verk-

samhet torde således ett kortvarigt utlämnande kunna falla inom ramen för både lagstiftning-

ens motiv samt stadgandets ordalydelse. Vid mer bestående behov hos myndigheten, exem-

pelvis av särskild expertkompetens rörande vissa frågor, torde det dock finnas bättre lösningar 

än att tillämpa denna bestämmelse. Som ovan påpekats torde dock bedömningen vara beroen-

de av vilka faktiska omständigheter som råder. På förhand får det därför anses svårt att ge 

någon uttömmande exemplifiering.  

5.3.2. Utlämnande med förbehåll  

Denna grund har varken varit föremål för ombudsmännens eller någon högre domstolsinstans 

prövning i förhållande till outsourcing. Genom ett förbehåll om uppgifternas användning om-

fattas mottagaren av en sådan tystnadsplikt som vid överträdelse medför straffansvar enligt 20 

kap. 3 § BrB. Inledningsvis kan även konstateras att denna form av sekretessbrytande be-
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stämmelser inte är tillämplig då myndighetens uppgifter är reglerade med absolut sekretess.
139

 

Denna möjlighet finns således endast då uppgifterna är reglerade med ett skaderekvisit.  

Beträffande förbehållens närmare utformning ska även klargöras att enligt JO:s tidigare praxis 

utgör generella och ospecificerade förbehåll inte ett tillåtet tillvägagångssätt för myndigheter 

att tillämpa bestämmelsen.
140

 Detta förhållande kan utgöra ett hinder mot brukande av be-

stämmelsen i ett större och kommersiella sammanhang. Vid outsourcing ställer förfarandet 

krav på utformningen av myndigheten beslut. Dessa måste vara utformade på ett sätt som pre-

ciserar förbehållens faktiska innebörd samt vilka uppgifter som omfattas av begränsningen i 

förbehållet. Frågan är dock huruvida det kan finnas sätt att formulera myndighetens beslut om 

förbehåll på ett sådant sätt att ett större, kontinuerligt och kommersiellt utlämnande är möjligt. 

Enligt tidigare praxis från JO måste varje förbehåll myndigheten meddelar föregås av en indi-

viduell prövning. De formkrav som JO ställt upp avseende förbehållen är att det måste anges 

vilka uppgifter som omfattas av förbehållet, vem förbehållet riktar sig till samt vad konse-

kvenserna av behandling i strid med förbehållet innebär.
141

 Av dessa kriterier framgår dock 

inte vilka lämplighetsöverväganden som bör göras i de fall underleverantören utgör en juri-

disk person med flera anställda som deltar i dennes verksamhet. Inte heller framgår huruvida 

förbehållet bör rikta sig mot den mottagande underleverantören i egenskap av juridisk person 

eller underleverantörens anställda.   

Mot bakgrund av dessa ovan nämnda kriterier borde det dock vara möjligt för myndigheter att 

fatta automatiserade mallbeslut beträffande dessa förbehåll på ett sätt som möjliggör outsour-

cing, exempelvis outsourcing av sådant slag som var fallet som föranledde JO:s senare 

granskningsärende. Det torde därför även vara möjligt att utforma sådana förbehåll som kan 

tillämpas vid olika typer av outsourcing av verksamheter inom e-förvaltningen då uppgifterna 

är sekretessreglerade med antingen ett rakt eller ett omvänt skaderekvisit. 

5.3.3. Regeringens allmänna dispensbefogenhet  

Som berörts ovan (avsnitt 3.3.3) torde möjligheterna till brukande av regeringens dispensbe-

fogenhet vara begränsade till särskilda fall där det kan motiveras av synnerliga skäl. Bestäm-

melsen är således av sådan undantagskaraktär att den endast med stor svårighet torde kunna 

användas löpande för att möjliggöra outsourcingavtal. Dylika upphandlingar och förfarandet 

kring dessa torde dessutom kunna bli en oönskad och känslig politisk fråga för en regering att 

behöva hantera. Även om förverkligande av e-förvaltningen genom outsourcing i många fall 

tycks utgöra en politisk ambition får möjligheterna till att tillämpa stadgandet därför anses 

mycket begränsade.  
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6. Slutreflektion och förslag till kravspecifikation vid upphandling 

6.1. Slutreflektion och sammanfattning av relevanta frågor 

Klart är att det finns många olika variationer av outsourcing av myndigheternas faktiska verk-

samhet där sekretessregleringen kan utgöra ett kvalificerat hinder. Förverkligandet av en ut-

vecklad och samordnad e-förvaltning utgör en uttalad politisk ambition. Genom detta har lag-

stiftaren även ett att ansvar för att möjliggöra ett legalt genomdrivande av en effektiv, välfun-

gerande och säker e-förvaltning.  

Som framgått ovan utgör frågan om sekretess vid outsourcing inte heller någon nyhet. Starka 

argument finns för och emot huruvida privata rättssubjekt bör anförtros att utföra delar av 

myndigheternas verksamhet. Rättspolitiskt kan argumenteras att positiva effekter uppnås ge-

nom tillämpning av en viss lösning. Bärkraften i en sådan argumentationsteknik kräver dock 

att slutsatsen dels är underbyggd av empiriskt fakta, dels att de anförda fördelarna faktiskt 

överväger de negativa konsekvenserna som kan uppkomma genom att förfarandet tillämpas. I 

detta fall innebär möjliggörandet av outsourcing av sekretessreglerade uppgifter även att 

skyddet för enskildas personliga integritet inskränks samt att uppgifter hänförliga till vissa 

offentliga intressen riskerar att spridas. I dagsläget aktualiseras även frågan om e-

förvaltningens generella sårbarhet. SÄPO har identifierat outsourcing av olika typer av IT-

drift som ett troligt mål för spionage eller andra attacker.
142

 Detta föranleder fortsatt diskus-

sion om lämpligheten kring outsourcing i de fall de uppgifter som berörs av ett sådant förfa-

rande är av omfattande storlek eller av känslig natur. Denna diskussion, beaktansvärd som den 

är, faller dock utanför studiens tilltänkta granskningsområde. 

Mot bakgrund av studiens utredning kan konstateras att den oklarhet som råder kring många 

frågor exempelvis beträffande tillämpningsområdet för OSL och personuppgiftsbiträdets roll i 

förhållande till den personuppgiftsansvariges verksamhet inte kan anses vara tillfredställande. 

Verksamheterna som berörs av dessa spörsmål är dessutom sådana att frågan har stor ekono-

misk betydelse för parterna. Förutsebarhet för parterna och tydlighet i regelverket är därför 

något som i högsta grad måste eftersträvas. Den enklaste lösningen på det problem som är 

hänförligt till sekretesslagstiftningen vid outsourcing torde vara att inom ramen för OSL lägga 

till en regel som innebär överföring av sekretess till privata rättssubjekt vid dylika förfaran-

den. I anslutning till detta förslag och e-förvaltningens fortsatta utveckling skulle även kunna 

föreslås att ett särskilt tillsynsorgan inrättas med uppdrag att särskilt granska myndigheters 

användning av outsourcing hänförlig till e-förvaltningen. 

Inom ramen för den nu tillämpliga lagstiftningen finns dock förutsättningar att tillämpa out-

sourcing i vissa fall. Andra fall, exempelvis okvalificerad hantering av uppgifter reglerade 

med omvänt skaderekvisit och där förbehåll inte kan meddelas, torde dock denna möjlighet 

vara svårare. Flödesschemat nedan sammanfattar och förenklar de relevanta frågeställningar-

na som berörts i studien: 
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1) Är den tilltänkta outsourcingen hänförlig till den upphandlande myndighetens myndighets-

utövning, en del av denna eller myndighets faktiska verksamhet? 

– Finns det stöd i lagstiftning för outsourcing av verksamheten? 

– Ställer det berörda rättsområdet krav på hur verksamheten ska vara utformad? 

– Vilka lämplighetsaspekter finnas att beakta vid outsourcing av verksamheten? 

2) Kan outsourcing genomföras utan att sekretessreglerade uppgifter tillgängliggörs för under-

leverantören? 

– Är det sannolikt att underleverantören kommer ta del av uppgiften då den tillgängliggörs? 

– Kan uppgiften avidentifieras eller krypteras inför underleverantörens behandling? 

3) Kan uppgiften överföras efter sekretessprövning? 

– Vilken nivå av sekretessreglering råder för uppgifterna? 

– Kan den kringliggande miljön säkras? Hur ser den tekniska lösningen som används ut? Vil-

ken typ av utlämnande rör det sig om? Var sker uppgiftsbehandlingen? 

– Kan underleverantörens anställda rymmas in under någon av de personkategorier som avses 

i 2 kap. 1 § OSL? Om inte, omfattas uppgiften av annan sekretessreglering än 2 kap. 1 § OSL 

hos underleverantören? 

– Utgör de berörda uppgifterna personuppgifter? 

– Omfattas mottagaren genom outsourcingen av någon annan sanktionsmöjlighet än 20 kap. 3 

§ BrB? Om inte, är det istället möjligt att utforma outsourcingen på ett sådant sätt att någon 

straffsanktion kan tillämpas vid underleverantörens missbruk ut? 

4) Finns det någon möjlighet att tillämpa någon sekretessbrytande bestämmelse?   

– Är utlämnandet nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet? 

– Är det möjligt att lämna ut uppgifter genom att uppställa förbehåll för dess användande?  

– Kan synnerliga skäl motivera att uppgifterna lämnas ut? 

6.2. Förslag till kravspecifikation vid upphandling 

Regelverket kring den offentliga verksamheten ställer således höga krav på de tjänster som 

upphandlas. Det är därför av vikt att stort fokus läggs kring dessa frågor vid utformningen av 

myndighetens upphandling. Bristande kvalitet i detta skede kan leda till allvarliga konsekven-

ser för både den upphandlande myndigheten samt berörda enskilda som riskerar drabbas då 

deras sekretesskydd kränks. För myndighetens räkning finns även fler överväganden att ta 

hänsyn till vid upphandlingen. Exempelvis måste upphandlingens ekonomiska, tekniska samt 

juridiska konsekvenser granskas av för uppgiften särskilt kompetent personal. I dessa fall kan 

det vara ofrånkomligt att myndighetens ekonomiska intressen och krav på effektivitet måste 

vägas mot rättssäkerheten i hanteringen av uppgifterna.  

De former av sekretess som bedömts utgöra hinder vid outsourcing är främst de starkare for-

merna av sekretess reglerade med ett omvänt skaderekvisit där underleverantören inte kan 

inordnas under någon lagstadgad kategori som tystnadsplikt råder för. Det är i dessa fall tvek-

samt huruvida endast en avtalad tystnadsplikt utgör tillräckliga garantier för behandlingen av 

uppgifterna. Det är även i de fall där outsourcing består av behandling av tekniskt okvalifice-

rade uppgifter som det torde vara svårast att anföra en alternativ sanktion till stadgandet i 20 
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kap. 3 § BrB. Mot bakgrund av de slutsatser författaren kommit fram till i studien kan re-

kommenderas ett antal allmänt hållna upphandlingskriterier, som dock inte avser vara uttöm-

mande, för dylika förfaranden.  

– Den tekniska lösning som tillämpas mellan myndigheten och underleverantören för överfö-

rig av uppgifter, kommunikation etc. ska hålla hög kvalitet och teknisk säkerhet. 

– Den verksamhet som myndigheten upplåter ska vara preciserad och tydligt avgränsad. Någ-

ra frågetecken kring underleverantörens behörighet bör inte finnas. 

– Från både den upphandlande myndigheten och underleverantören bör utses en person med 

ansvar för samordning och verksamhetens utförande.  

– Verksamhetens organisation och ledning bör samordnas mellan den upphandlande myndig-

hetens och underleverantörens ansvariga. 

– Om möjligt ska samtliga uppgifter avidentifieras innan de överlämnas till underleverantören 

för behandling. 

– Om möjligt bör de anställda hos underleverantören ställas till den upphandlande myndighe-

tens förfogande på det sätt som avses i 2 kap. 1 § OSL.  

– Om möjligt bör den tekniska lösningen som används för behandling av uppgifter innebära 

att underleverantörens anställda sker genom inloggning med personliga inloggnings- och au-

tentiseringsuppgifter.  

– Samtliga anställda hos underleverantören, även sådan som endast tar indirekt befattning 

med uppgifterna, bör underteckna förbindelser om tystnadsplikt. 

– Underleverantörens anställdas befattning med sekretessreglerade uppgifter får endast ske i 

den omfattning som verksamheten kräver. Faktisk befattning med uppgifterna utöver detta bör 

vara förbjuden.   

– Samtliga anställda hos underleverantören bör genomgå utförlig utbildning om uppdragets 

innebörd, vilka uppgifter som kommer behandlas samt vilket ansvar som åligger dem. 

– De anställda hos underleverantören som utför verksamheten bör inte ha straffats för brott 

mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB eller något jämförbart brott. 

– Underleverantörens anställda får inte röja de uppgifter som de tagit del av under sitt uppdrag 

och inte heller efter att anställningen avslutats hos underleverantören.  

– Den uppgiftsbehandling som underleverantörens anställda utför bör ske i utrymmen där 

både den faktiska behandlingen och omgivningen kan kontrolleras. Detta utrymme bör inte 

vara tillgängligt för obehöriga. 

– Den upphandlande myndigheten bör ha fritt tillträde till underleverantörens arbetsplats för 

verksamhetsinspektion. 

– All behandling av uppgifter som underleverantören utför ska registreras automatiskt i sär-

skilda dataloggar som myndigheten kan granska.  

– Tydliga rutiner ska finnas för uppgiftshanteringen samt för in- och utloggning i de ärende-

system som brukas hos underleverantören.  

– Använt arbetsmaterial ska samlas i särskilda förslutna behållare och ska sedan förstöras.  
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