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Abstract 
The present thesis examines the legal situation as of May 25th, 2019, regarding Swedish 
government authorities outsourcing of classified personal data processing to Swedish 
cloud service companies.  

Cloud computing exhibit great promises as a model to increase administrative 
efficiency at reduced costs. However, this procedure is made possible only at the cost 
of entrusting cloud service companies with large amounts of personal data which 
frequently is classified. Our objective is to evaluate what possible legal obstacles prevail 
in such circumstances by utilizing the method of Legal Dogma.  

In our investigation, we determine that the classified information is legally to be 
perceived as having been exposed to the employees of the cloud service company. 
Consequently, governmental agencies may possibly only utilize cloud services for 
classified data by invoking the provision for breaching of confidentiality to a private 
entity, furnished by chapter 10, article 2 of the Public Access to Information and Secrecy 
Act (2009:400). 

We employ special consideration to the opportunities of invoking this provision. In 
light of the findings presented within, we conclude that in the most common forms of 
cloud service scenarios, invoking this provision will be challenging to justify for the 
intended purpose, especially for reasons of financial measures.   
Last year, in 2018, the government of Swedish proposed a new piece of legislation with 
the intention of extending the range of situations in which classified information may 
be transmitted from governmental agencies to private entities. 

By our way of arguing, it stands to reason that the aforementioned act currently 
operates as an overall impediment against utilization of cloud services in the public 
sector for classified information. Having said that, all cloud service scenarios are 
unique. There are ways for governmental agencies to lawfully utilize the services, but 
minute attention still needs to be exercised to ensure that no other legal obstruction 
applies, as there is a myriad of such possible obstacles.  

The present thesis constitutes 12 803 words and 215 references to 101 sources. 
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Sammanfattning 
Föreliggande uppsats granskar rådande rättsläge (2019-05-25) beträffande 
myndigheters utkontraktering av personuppgiftsbehandling av klassificerade 
uppgifter till nationella molntjänstleverantörer.  

Målet med uppsatsen är att undersöka om juridiska hinder föreligger mot sådan 
utkontraktering, mot bakgrund av att förfarandet förutsätter att privata 
molntjänstleverantörer därmed tillhandahålls stora mängder information som 
företrädelsevis är sekretessreglerad. Molntjänster som koncept anses utgör 
effektivitetshöjande verktyg i svensk statsförvaltning och är därför av stort intresse.  
I vår rättsdogmatiska undersökning fästs extra stor vikt vid bestämmelserna om 
“nödvändigt utlämnande” till enskild (10 kap. 2 § OSL), likväl om de sekretessreglerade 
uppgifterna är att anse som röjda med anledning av deras överförande till 
molntjänstleverantören. 

Mot bakgrund av våra upptäckter, anser vi att ett typiskt molntjänstscenario medför att 
de sekretessreglerade uppgifterna är att anse som röjda för molntjänstleverantören. 
Vårt ställningstagande aktualiserar behovet av att försöka åberopa undantags-
bestämmelser i OSL för överföring av sekretessreglerad information till enskild. Vi 
konstaterar dock att det för de flesta scenarierna är svårt för myndigheter att åberopa 
dessa bestämmelser, i synnerhet som ett led i en besparingsåtgärd. Ett lagförslag ligger 
vilande till ändring i OSL. Avsikten med lagförslaget är att möjliggöra för denna typ av 
överföring av sekretessreglerade uppgifter i en högre grad än vad som i dagsläget kan 
anses som tillåtet.  

Vi argumenterar för att OSL i dagsläget uppställer generella hinder mot ett typiskt 
molntjänstscenario involverande sekretessreglerade uppgifter. Även i fall där det 
bedöms som juridiskt genomförbart måste stor noggrannhet vidtas för att säkerställa 
att varken OSL eller annan lagstiftning ställer upp hinder. 

Uppsatsen omfattar 12 803 ord och 215 referenser till 101 källor. 
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1. Inledning 
Med informationsteknologins framväxt aktualiseras nya rättsfrågor. Det är genom 
förändringar i de digitala miljöerna som nya rättsfrågor aktualiseras, inte med 
anledning av förändringar i det juridiska landskapet.  
Denna omständighet medför behov av att se över rättstillämpning i digitala miljöer. 
Juridiken ligger vanligtvis minst ett steg efter förändringarna i de digitala miljöerna, 
men tack vare juridikens långsamma förändringstakt minskar risken för ad hoc-
lösningar som annars tenderar att snabbt bli obsoleta. Inom rättsordningen finns olika 
grader av anpassning till informationssamhället. AvtL saknar exempelvis helt 
anpassning till digitala miljöer, medan lagstiftning som tar ursprung i att skydda och 
bevara integritet har sin utgångspunkt i digitala miljöer1. 

Frågeställningen kring molntjänsters rättsliga status har aktualiserats i omgångar av 
olika skäl. Den typ av handlingar som myndigheter överlåter till molntjänstaktörerna 
och de syftena för detta, tillsammans med molntjänstaktörernas (ibland) globala 
struktur medför ett juridiskt oprövat tekniskt paradigm på ibland global nivå. 
Väldigt förenklat kan molntjänster beskrivas som “IT på kran”. Kunden får on demand 
tillgång till IT-tjänster, utan att behöva den fysiska utrustningen med drift och det som 
hör till. Molntjänster bygger inte sällan på att flera underentreprenörer anlitas, vilka i 
sin tur kan lyda under olika jurisdiktioner. Riskerna för att personuppgifter behandlas 
på sätt som inte var avsedda hos myndigheten får anses stor när underentreprenörer 
anlitas2. 

Den digitala utvecklingstakten har gjort att rättsliga regleringar inte längre på ett 
adekvat sätt anses reglera området3. Den frågeställning kring vilken denna 
rättsvetenskapliga utredning kretsar har debatterats på Dagens juridik med flera 
replikskiften som följd4,5. Vid årsskiftet 2013–2014 använde sig över hälften av svenska 
myndigheter av molntjänster6 och idag kan antas att siffran är avsevärt högre.  

EU-kommissionen har utarbetat en strategi för att främja användningen av molntjänster 
i Europa7 och har beräknat att den europeiska molntjänstmarknaden kommer att vara 
värd ca 470 miljarder kr år 20208.  

                                                           
1 Här kan Dataskyddsförordningen anges som det mest kända exemplet, även om det finns äldre sådana 
som Datalag (1973:289). 
2 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing), s. 11. 
3 Schéele, Kontrollansvar i molnet - integritetsskyddets förenlighet med molntjänster., s. 5. 
4 Larsson, Jodå, doktoranden - sekretess utgör visst ett generellt hinder för molntjänster hos myndigheter, 
Dagens juridik. 
5 Westman, Nej, advokaten - sekretess utgör inget generellt hinder för molntjänster hos myndigheter, 
Dagens juridik. 
6 Regeringens skrivelse 2013/14:155 s. 27. 
7 Kroes, Communication from the commission to the European parliament, the council, the European 
economic and social committee and the committee of the regions unleashing the potential of cloud 
computing in Europe. 
8 European Commission, Uptake of Cloud in Europe - Follow-up of IDC Study on Quantitative estimates of 
the demand for Cloud Computing in Europe and the likely barriers to take-up. 
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“Molntjänsternas snabba utveckling utgör en frontlinje i den 
digitalisering vi nu upplever”9. 

Så uttryckte sig Pensionsmyndigheten i en rapport där de på Regeringens uppdrag 
utredde juridiska förutsättningar kring myndigheters användning av molntjänster10. 
Citatet sätter tonläget och stora samhällsekonomiska potentialer har beskrivits med 
molntjänster. Sverige intog tidigare ställning som världsledande nation inom e-
förvaltning11, men har förlorat denna position sedan några år tillbaka12.  
Regeringen har uttalat målet med dess digitaliseringspolitik är att bli bäst i världen på 
att använda digitaliseringens möjligheter13. 

I dagsläget råder ett oklart rättsläge i flera avseenden vad gäller molntjänsternas 
juridiska förutsättningar14. Statens digitalisering har därför bromsats upp15 och 
rättsläget behöver utredas16,17  Som en följd av detta upplever många myndigheter 
osäkerhet kring hur regelverket bör tolkas och tillämpas i praktiken18. 

Med 1766 års tryckfrihetsförordning stiftades de rättsliga principerna om den offentliga 
förvaltningens transparens gentemot allmänheten. Vissa delar av rättsordningen lever 
fortfarande kvar i en tidsepok där fysiska pappershandlingar är den givna 
utgångspunkten19. Med digital förvaltning öppnas nya dörrar för den offentliga sektorn 
att tillgodose allmänhetens behov på sätt som inte tidigare varit möjliga. Här anses 
molntjänster utgöra en viktig komponent20. 

1.1 Bakgrund 
Många jurister faller in i ett skråtänk och undviker därmed renodlade 
informationsteknologiska verksamhetsgrenar i föreställningen att dessa lämpligast bör 
överlåtas till sakkunniga såsom IT-ingenjörer eller motsvarande21. Juristers behov av 
utvidgad IT-kompetens har påtalats22. För att som jurist kunna avge en juridisk 
bedömning, krävs en förståelse för de rent tekniska aspekterna. Utan en teknisk 
förståelse löper den juridiska bedömningen risk att bli inkorrekt eller ofullständig.  

                                                           
9 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten - en ny generation av outsourcing, s. 19. 
10 Regeringen, Uppdrag att analysera potentialen för användning av molntjänster i staten. 
11 SOU 2009:86 s. 34 
12 Prop. 2016/17:198 s. 5 
13 Regeringskansliet, För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi. 
14 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 8. 
15 Thorslund, Molntjänster nödvändiga för fortsatt digitalisering, Sveriges kommuner och Landsting. 
16 Sveriges Kommuner och Landsting, ställningstagande 19/00087, sid 2 
17 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 11. 
18 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten - en ny generation av outsourcing, s. 37. 
19 Sjöberg, Digital informationshantering i offentlig verksamhet, s. 313. 
20 Pålsson & Hedberg, En gemensam statlig molntjänst - Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och 
omlokalisering av myndighetsfunktioner, s. 20 f. 
21 SOU 2015:23 s. 274. 
22 Ibid. 
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Genom juridiken kan definitioner fastlås och olika lösningar förklaras som lämpliga 
utifrån rådande regelverk. Det innebär att juridiken utgör ett mycket effektivt verktyg 
i informationsteknologiska sammanhang. 

I början av 2000-talet föddes insikten hos IT-företag om möjligheten att nyttja oanvända 
datorresurser, vilket blev startskottet på utvecklingen av vad som skulle komma att bli 
molntjänster. Molntjänster har revolutionerat IT-världen genom de fördelar som 
erbjuds i form av flexibilitet, låga kostnader och minskat behov av egen IT-infrastruktur 
och teknisk kompetens.  
Vad en molntjänst är, råder det delade meningar kring. En enhetlig beskrivning 
försvåras då molntjänsternas karaktär kan skilja sig mycket beroende på sammanhang. 
En leverantör av molntjänster kan vara allt från ett mindre sverigebaserat företag utan 
underentreprenörer, till ett multinationellt företag med flera underleverantörer23 - av 
vilka kanske alla inte ens är kända för kunderna.   
I sammanhanget är det också viktigt att poängtera att filhanteringen sällan sker i ett 
bestämt moln, då informationen ofta är distribuerad på flera olika servrar för att 
optimera effektiviteten. 

Någon legaldefinition för molntjänster har inte fastställts. För tekniska definitioner, 
finns däremot auktoritativa källor på området. US National Institute for Standards and 
Technology (NIST) beskriver dem som en modell, vilken möjliggör: 

“convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable 
computing resources [---] that can be rapidly provisioned and released with 
minimal effort or service provider interaction"24. 

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) beskriver dem som: 

“ett koncept som möjliggör nätverksåtkomst till en skalbar och elastisk pool av 
delade fysiska eller virtuella resurser som via självbetjäning levereras och 
administreras på begäran”25. 

Enkelt förklarat rör det som om:  

“tjänster som tillhandahålls med nätverksåtkomst och där resursdelning, 
möjlighet till snabb skalbarhet, självbetjäning och betalning efter användning 
eller volym är några av de centrala kännetecknen. Begreppet inkluderar 
infrastrukturella tjänster, plattformstjänster och mjukvarutjänster som kan 
tillhandahållas på olika sätt: från publika tjänster med okänd (global) lagring, 
till tjänster som dedikeras åt endast en användare och där infrastrukturen kan 
hanteras av användaren själv eller annan aktör på bestämd plats”26. 
 

                                                           
23 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 10. 
24 Mell & Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, s. 2. 
25 Swedish Standards Institute, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Översikt och terminologi 
(ISO/IEC 17788:2014), s. 9. 
26 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten - en ny generation av outsourcing, s. 9. 
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Begreppet ”utkontraktering” återkommer vi till. Vi använder det synonymt 
till ”outsourcing” vilket definierats som: 

“att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som tidigare har 
skötts i egen regi, är en viktig del i myndigheternas strategier för att utveckla 
e-förvaltningen. Många myndigheter har t.ex. utkontrakterat drift och 
förvaltning av myndighetens informationssystem”27. 

Vilken etikettering vi tillämpar på molntjänster saknar dock rättslig betydelse. Av 
betydelse är istället de tekniska informationsflöden som bildas och som utvärderas av 
juristen i hens sökande efter förståelse för de juridiska sakförutsättningarna28. 

Inledningsvis diskuterade vi den påtagliga teknikoptimism som ibland framträder, och 
som kan äventyra en korrekt rättstillämpning på området. Stora risker föreligger om 
den exklusiva kontrollen förloras över (känsliga) personuppgifter med potentiell 
förlust av sekretess, tillgänglighet och insyn som följd29. Att väga in rådande risker är 
därför viktigt när offentliga organ står i begrepp att upphandla molntjänstaktör30. 

Sammanfattningsvis medför molntjänsternas karaktär att flera juridiska problem 
uppstår genom myndigheternas bristande kontroll och insikt i behandlingen av deras 
data. Molntjänster utgör dock inte ett “nytt juridiskt fenomen”, det handlar istället om 
att tolka in nyanser i befintliga juridiska regelkomplex.  

1.2 Syfte 
Denna uppsats avser att utforska svenska myndigheters möjlighet att genomföra 
överlämnande av icke-krypterade, sekretessreglerade uppgifter till privata 
molntjänstaktörer i Sverige med hänvisning till 10 kap. 2 § OSL. Vårt fokus ligger främst 
på sekretessreglerade uppgifter av personlig karaktär31. Bestämmelsen 10 kap. 2 § OSL 
är en undantagsbestämmelse för “nödvändigt utlämnande” för att en myndighet på ett 
tillfredsställande vis ska kunna utföra sina lagstadgade skyldigheter.  

Vårt syfte är att utreda om denna undantagsbestämmelse kan åberopas vid det scenario 
vi fortsättningsvis benämner som ”typiskt molntjänstscenario”. Vi kommer även att 
granska rekvisit för röjandebegreppet i samma lag och dess närmare innebörd, som också 
intar en central status i vår juridiska bedömning.  

Även om regelverket för överföringen av sekretessreglerade uppgifter står i centrum 
för vår juridiska utredning, har ett typiskt “molntjänstscenario” bäring på flera 
rättsområden. Vi har därför företagit en generell utvärdering av dessa områden.  

                                                           
27 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 3. 
28 Sjöberg, Om rättsinformatik, s. 201. 
29 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing), s. 5. 
30 Ibid., s. 2. 
31 Uppgifter av denna art regleras företrädesvis i OSL kap 21 till 40. 
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1.3 Metod och material 
Under avsnitt 2 struktureras och systematiseras aktuella regelkomplex, utifrån vilka vi 
utvecklar både analyser och slutsatser. Vår metod är därmed rättsdogmatisk, som 
karaktäriseras av att just eftersöka gällande rätt genom att tolka och systematisera olika 
former av rättskällor32.  
I vår rättsvetenskapliga undersökning bedömer vi både doktrin och rättspraxis. I vår 
process fäster vi vikt vid tidsperioden som rättskällorna i doktrinen uppstått ur, i ljuset 
av den då rådande IT-utvecklingen. I det avslutande diskussionskapitlet diskuteras det 
rådande rättsläget och eventuellt även kritiseras, i den mån det bedöms befogat av oss. 
Detta ligger inom ramen för vad den rättsvetenskapliga metoden medger33.  

Rättskällor som vi använder i vår juridiska undersökning inkluderar förordningar, 
direktiv, propositioner, uttalanden, författningar och myndigheters utredningar. 
Prejudikat-torka råder på området, vilket skapat det osäkra rättsläget och medför att 
myndigheternas beslut är desto mer intressanta för oss. Vår bedömning av rättsläget 
sker dock med utgångspunkt i auktoritativa rättskällor. 

OSL:s bestämmelser kommer att utgöra självklar utgångspunkt i vår rättsdogmatiska 
analys. Utgångspunkten i de lege lata är främst lagtextens ordalydelse. Lagtext inordnas 
överst i den juridiska normhierarkin. Lagtext är dock inte ett detaljreglerat regelverk, 
varför vi är hänvisade till att beakta även förarbeten som visserligen inte är bindande, 
men som i svensk rättsvetenskap av hävd intar en mycket stark ställning. Vår 
användning av förarbeten syftar främst att skapa en förståelse för lagstiftarens 
underliggande motiv till lagstiftningen34.  
Varken JO:s beslut eller eSams rättsliga utlåtanden demonstrerar en teoretiskt 
normerande verkan i den svenska rättskälleläran. Däremot har de en påtagligt praktiskt 
normerande verkan35. Statliga offentliga utredningar, Pensionsmyndighetens analyser 
och utlåtanden från Göteborgs stad tillämpas främst som informationskällor i vår 
utredning eftersom vi tillmäter dessa utlåtanden en viss praktiskt normerande verkan, 
men utan teoretiskt normerande verkan. 

Rättspraxis som mer ingående berör de aktuella bestämmelserna är tyvärr mycket 
tunnsådda. Vi har genomfört systematiska sökningar36 efter rättspraxis och bedömt 
rättsfallens tillämplighet för oss. I denna processen har vi valt att avgränsat oss ifrån ett 

                                                           
32 Korling, Juridisk metodlära, s. 21. 
33 Ibid., s. 24. 
34 Strömholm, Allmän rättslära, s. 358 ff. 
35 Pettersson, Myndigheters outsourcing av personuppgiftsbehandling i molntjänster - Särskilt om 
legalitetsprincipen och personlig integritet, s. 53. 
36 Vår litteratursökning har skett genom att systematiskt eftersöka alla förekomster av rättsfall kring OSL 
10:2 och Sekretesslag 1:5 i juridiska databaser samt doktrin i digital form. 
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JO-uttalande37 och en dom i dåvarande Regeringsrätten38 som båda behandlar 
bestämmelser om överföring av sekretessreglerade uppgifter till enskild.   
Datainspektionen är myndighet med ansvaret för att skydda enskildas personliga 
integritet mot obefogade intrång vid behandling av deras personuppgifter. Utöver att 
arbeta med rådgivning och information, inryms även tillsynsverksamhet i DI:s 
myndighetsuppdrag. Vi kommer att använda oss av DI:s tillämpliga tillsynsbeslut i vårt 
arbete. Flera av DI:s tillsynsärenden har behandlat just kommuner och deras 
användning av molntjänster. I fokus har i huvudsak stått bristande regelefterlevnad 
vad avser den nu obsoleta PuL. DI:s tillsynsbeslut bedömer vi har praktiskt normerande 
verkan, och en betydande teoretisk verkan. 

1.4 Avgränsningar 
Som nämnt råder generellt ett oklart rättsläge gällande myndigheters användning av 
molntjänster. Vi kommer inte att utreda det generella juridiska rättsläget eftersom en 
sådan frågeställning inte inryms inom ramen för en juridisk undersökning av avsedd 
omfattning. Vi avgränsar oss helt från att utröna vad som är gällande rätt på det 
ständigt föränderliga juridiska området på en internationell nivå39. Däremot kommer 
uppsatsen i tillämpliga fall att belysa aspekter från internationell juridik som kan ha 
bäring på vårt molntjänstscenario.  
I doktrin finns mycket skrivet kring själva införskaffandet av molntjänsterna, då detta 
är en ofrånkomlig aspekt. Vi avgränsar oss dock helt från bestämmelser kring gällande 
rätt vid myndigheters upphandling av denna typ av tjänster. Vi avgränsar oss också 
helt ifrån immaterialrättsliga frågor40.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen adresserar en uppsättning med juridiska frågor enligt följande tematiska 
uppdelning: 

                                                           
37 JO ansåg att Försäkringskassan brustit i tillämpningen av sekretessbestämmelser efter att de överlämnade 
en sjukjournal till en privat arbetskonsult. I fallet åberopades bestämmelsen 7 kap. § 7 i dåvarande 
Sekretesslag (1980:100). Den nu obsoleta bestämmelsen stipulerade sekretessbestämmelser specifikt hos 
Försäkringskassan. Fallet saknade beröringspunkt till IT-miljöer och de sekretessbrytande bestämmelserna 
nämndes enbart förbigående av JO. 
Se JO-beslut 1984/85 s. 265 
38 Ett ärende rörande offentlig upphandling behandlade närvaron av en utsedd person på en anbudsgivares 
begäran i samband med anbudsöppnande enligt bestämmelser i 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528). 
Frågan gällde om förfarandet innebar att sekretessreglerade uppgifter röjdes för enskild (den utsedda 
personen). Bestämmelsen var inte av avgörande betydelse för målets avgörande och är mycket svår att 
omsätta till vår frågeställning. Målet saknar också beröringspunkter till digitala miljöer. Se RÅ 1996 ref. 85 
39 Exempel på dessa områden är cloud act, Privacy Shield och tredjelandsöverföring. Det sistnämnda reglerar 
generellt överföring och/eller behandling av personuppgifter utanför EU/EES. Tredjelandsöverföringar är 
ett svåröverskådligt och invecklat område som tyvärr inte kan inrymmas i denna rättsvetenskapliga 
utredning. Kortfattat är utgångspunkten att tredjelandsöverföringar inte är tillåtet till länder som inte 
erbjuder en adekvat nivå av skydd för datainformationen.  
Se Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49 enligt förordning 2016/679 Antagna den 25 maj 2018. Sid 3 
40 Immaterialrättsliga frågor i sammanhang av molntjänster aktualiseras främst genom de 
programvarulicenser som används. 
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 I uppsatsens inledning (avsnitt 1), ges läsaren en översiktlig introduktion till 
användningen av molntjänster i offentlig sektor och ämnesområdets relevans. 

 I avsnitt 1.1, “Bakgrund” bereds läsaren en förståelse för vad molntjänster rent 
teknologiskt är, genom att vi lyfter auktoritativa definitioner. 

 I avsnitt 1.2, “Syfte”, redogörs närmare för vilka uppsatsens mer centrala 
frågeställningar är. Vi redogör även här för parallella rättsområden, som 
uppsatsen täcker in. Dessa ligger inte i uppsatsens fokus, men vi kommer ändå 
kommer att redogöra för dem och förklara varför. 

 I avsnitt 1.3, “Metod och material” beskriver vi mer ingående vilka typer av 
material vi kommer att använda oss av i vår rättsvetenskapliga utredning, vilka 
metoder vi använder och hur vi tillämpar den. 

 I avsnitt 1.4, “Avgränsningar” redogör vi för vilka avgränsningar vi har funnit 
nödvändiga att vidta och varför vi valt att göra dessa avgränsningar i 
uppsatsens frågeställningar.  

 Uppsatsens juridiska analys sker i avsnitt 2. Här presenteras de olika delarna 
av vår juridiska analys, varefter vi under rubriken “Rättspraxis” presentera 
rättsfallsreferat av de viktigaste fallen för vår rättsvetenskapliga undersökning. 

 I avsnitt 3 “Slutsatser” sammanfattar vi på ett strukturerat vis våra slutsatser 
från den juridiska analysens underkapitel. 
Den tydliga uppdelning mellan de olika områden som ingår i uppsatsen, 
kommer att tillämpas även här, vilket resulterar i ett sammantaget 
ställningstagande. 

 Avslutningsvis, i avsnitt 4 ”Diskussioner”, kommer vi att självständigt resonera 
kring det rådande rättsläget och föreslå förändringar av rättsläget, i den mån 
det bedöms aktuellt.  

2. Rättsvetenskaplig analys 
2.1 Handlingsbegreppet 

Svensk rätt på området regleras främst genom Tryckfrihetsförordningen41, vilken 
fastlades år 1949. Även om TF har reviderats i omgångar sedan dess kan den framstå 
som anakronistisk i informationsteknologiska sammanhang. När molntjänster som 
företeelse studeras ur svensk lagstiftning är det dock just TF som bland annat tolkas. 

En handling är allmän i TF:s mening, “om den förvaras hos en myndighet och är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos myndigheten”42.  

Ett annat rekvisit för att en handling i TF:s mening blir allmän är när den har: 

“upprättats hos en myndighet [eller] expedierats. En handling som inte har 
expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har 
slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett 

                                                           
41 SFS 1949:105 
42 2 kap. 3 § TF 
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visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat 
sätt.”43.  

Svensk lagstiftnings goda offentlighetsstruktur garanterar allmänhetens insyn i 
myndigheter, och fungerar därmed som ett korruptionsstävjande instrument. Denna 
struktur måste givetvis även säkras fungera fullt ut när myndigheter använder 
molntjänster för sin informationshantering44.  

Även elektroniska handlingar är handlingar i tryckfrihetsförordningens mening45.  
De elektroniska handlingarnas status förändras inte med anledning av att de överförs 
från myndigheten till molntjänstleverantören. Detta framgår av 2 kap. 9 § TF: 

“En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till 
myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om en 
upptagning som avses i 3 § gäller i stället att den anses ha kommit in till 
myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på 
det sätt som anges i 6 §. [---]  
En åtgärd som någon vidtar endast som ett led i en teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring av en handling som en myndighet har tillhandahållit ska inte 
anses leda till att handlingen har kommit in till den myndigheten.” 

Utifrån andra stycket ovan förstås att handling som återkommer till myndigheten efter 
att ha varit föremål för teknisk behandling eller lagring inte är att betrakta som en 
inkommen handling. En logisk följd av detta är det exemplar av den elektroniska 
handlingen som ursprungligen skickades iväg för teknisk behandling eller lagring 
därmed inte heller intar ställning som allmän handling vid myndigheten46. 

Mot bakgrund härav följer att om molntjänstleverantören vidtar andra åtgärder än 
enbart avtalad teknisk lagring eller bearbetning av informationen, kommer 
informationen eventuellt inta status som allmän handling47. Detta kan ske om 
molntjänstleverantören behandlar informationen för egna syften. Följden härav är att 
den kan begäras ut (från myndigheten) enligt TF:s bestämmelser om allmänna 
handlingar. Myndigheten måste således iaktta försiktighet och vara medveten om att 
handlingarnas status kan förändras då de överlämnas till en molntjänstaktör48. Det kan 
givetvis finnas situationer där de handlingar som myndigheten överlämnar redan har 
en sådan status och i dessa fall saknar det givetvis konsekvenser för handlingarnas 
status. 
Myndigheter som “överlåter teknisk framställning, bearbetning eller bevarande av elektroniska 
handlingar till [---] enskild”49, åläggs att upprätta en skriftlig överenskommelse gällande 
uppfyllanden av Riksarkivets bestämmelser50.   
                                                           
43 2 kap. 7 § TF 
44 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 38. 
45 Prop. 1975/76:160, sid 119 
46 Om andra tolkningar i detta avseendet skulle göras, medför det att undantaget i  
2 kap. 6 § 3 stycket TF skulle vara utan praktisk tillämpning Se Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 13. 
47 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 14. 
48 Ibid., s. 45. 
49 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 39. 
50 1 kap. 10 §. RA-FS 2009:1 
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Syftet härav är att säkra myndighetens kontroll över sina handlingar. Riksarkivet 
stipulerar vilka elektroniska format myndigheten ska tillämpa för sin digitala 
informationshantering51. Hantering av elektroniska handlingar i molnet ställer krav på 
myndigheten att garantera handlingarnas autenticitet. Dessa krav gäller emellertid inte 
enbart när myndigheter nyttjar molntjänster, utan är även generellt tillämpliga inom 
myndigheters elektroniska informationshantering. 

Just med molntjänster tenderar detta krav dock att bli mer komplicerat eftersom en rad 
helt nya scenarion kan aktualiseras. Som exempel kan här nämnas att 
molntjänstaktören försätts i konkurs eller anlitar (nya) underentreprenörer. 
Myndigheter har inte tidigare stått inför denna typ av risker, men när dessa situationer 
uppstår, föreligger risker för informationsförlust och/eller att handlingar sprids till 
obehöriga. Myndighetens avtal med molntjänstleverantören skall därför säkerställa att 
arkivlagens regler uppfylls på ett tillfredsställande vis52.  
Arkivlagstiftningen kräver att det föreligger gallringsföreskrift i förordning eller lag, 
alternativt att gallringshemställan gjorts hos Riksarkivet för att gallring av 
myndigheters allmänna handlingar ska komma ifråga. Utgångspunkten är alltså att 
allmänna handlingar skall bevaras53. 

Lejonparten av statsmaktens handlingar upprättas idag och bevaras i digital form, 
varför det traditionella incitamentet till att avhända sig handlingar inte längre har 
samma aktualitet. Oro över arkivlokalernas storleksbegränsningar är givetvis inget att 
bekymra sig över när handlingarna lagras i elektronisk form. Vid gallring av 
personuppgifter i molntjänster, ska myndigheten även beakta risker för att 
personuppgifter inte utraderas på ett adekvat sätt.  

På grund av den tekniska struktur med vilka molntjänster är uppbyggda på föreligger 
exempelvis risk att avsiktlig radering av personuppgifter inte verkställs då uppgifterna 
förvaras på flera platser och/eller i olika versioner54. Åtgärd måste genomföras 
fullständigt, annars har inte lagkravet uppfyllts tillfredsställande55. 

 
2.2 Sekretess 

Behovet av att skydda vissa personuppgifter med sekretess härleds till nödvändigheten 
av att upprätthålla ett effektivt integritetsskydd. Att definiera begreppet integritet har 
beskrivits som komplicerat56. Genom åren har flera ansatser gjorts att etablera en 
legaldefinition av begreppet integritet (främst inom ramen för rättsvetenskaplig 
forskning57). Även om integritetsskyddslagstiftningen är omfångsrik har dock ingen 

                                                           
51 1 kap. 4 §. RA-FS 2009:2  
52 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 40. 
53 Klamberg & Sjöberg, Skydd av personlig integritet och informationsfrihet, s. 214. 
54 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing), s. 12. 
55 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 38. 
56 Prop. 2009:10/80 s. 175. 
57 Strömholm, Svensk Juristtidning 1971. 
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sådan legaldefinition utfärdats av svensk lagstiftning eller annat normgivande organ58. 
Vanligtvis brukar emellertid begreppet definieras med: “rätt att få sin personliga egenart 
och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”59. 

Tidigt i informationssamhället har just integritetsskydd vid automatiserad 
personuppgiftsbehandling uppfattats som högprioriterat från lagstiftarens sida, och det 
skedde redan under tidigt 1970-tal. Respekten för privatlivet och enskildes personliga 
integritet åtnjuter idag stor vikt i svensk rättsordning. 

Som exempel på instrument i detta regelkomplex bör närmast nämnas: 

➢ Artikel 8 (1), Europakonventionen:  
“var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem, och sin 
korrespondens”60. 

➢ 2 kap. 6 § regeringsformen (RF):  
“var och en gentemot det allmänna [är] skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden”61. 

➢ EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna62.  
➢ Europadomstolens praxis visar på behov av långtgående skydd för den 

enskildes sekretesskydd63.  

Som diskuterat i avsnitt 2.1 råder i Sverige en långtgående handlingsoffentlighet, men 
denna princip kan inte alltid upprätthållas utan vissa inskränkningar. I flera scenarion 
kräver antingen allmänna eller enskilda intressen att offentlighetens insyn begränsas 
och det är (enbart) i dessa situationer som sekretess kan aktualiseras.  

Bestämmelserna om sekretess är noga reglerade i OSL, och enbart med åberopande till 
dessa bestämmelser är det möjligt för myndigheter att hemlighålla allmänna 
handlingar från allmänheten64. I OSL listats olika s.k. skaderekvisit, vilka måste vara 
uppfyllda för att en uppgift ska kunna sekretessregleras. Sekretessbestämmelserna i 
OSL är typiskt förbundna med två former av skaderekvisit; rakt och omvänt 
skaderekvisit. Rekvisit betyder ungefär “förutsättningar för bestämmelsens tillämplighet” 
och anger sekretessens föremål, dess räckvidd och styrka65. För omvänt skaderekvisit 
gäller sekretess som huvudregel för uppgift. Offentlighet blir här endast möjlig om ett 
röjande inte leder till men eller skada. Typexempel på uppgifter av denna art är sådana 
som innefattar uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden66. 
Uppsatsens molntjänstscenario tar sin utgångspunkt i just denna typ av uppgifter. 

                                                           
58 Dir. 2014:65 s. 2. 
59 Nationalencyklopedins ordbok 
60 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR) 
61 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 18. 
62 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).  
63 Höök, Sekretess mellan myndigheter, s. 62. 
64 TF 2 kap. § 2. 
65 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 37. 
66 Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap. 1§ 
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För rakt skaderekvisit gäller däremot offentlighet som utgångspunkt. Sekretess blir här 
endast tillämpligt om ett röjande bedöms kan leda till skada eller men. För 
sekretessbestämmelser som saknar angivet skaderekvisit gäller absolut sekretess, vilket 
betyder att det är irrelevant om ett röjande av uppgiften medför skada eller inte.  

När myndighet lämnar ut uppgifter som typiskt är förbundna med sekretess skall en 
skadeprövning företas vid myndigheten, där en bedömning sker vad beträffar vilket 
sekretesskydd som uppgifterna erhåller hos mottagaren67. 

Med utgångspunkt i dessa omständigheter, tillsammans med den skaderisk som 
typiskt sett är förknippat med informationen ifråga, är det ett tillräckligt underlag för 
att avgöra om sekretessregleringen förhindrar ett utlämnande eller inte68. Ett typfall av 
uppgifter som är föremål för sekretess inom myndighetssfären är uppgifter om enskilds 
hälsotillstånd (så kallade ”patientdata”).  

Sekretess gäller inom den allmänna hälso- och sjukvården för sådana uppgifter, i den 
mån det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till vederbörande lider skada69. Inom hälso- och sjukvården är sekretess av fundamental 
betydelse eftersom patienternas förtroende till systemet bygger på att inte känsliga 
patientdata röjs för obehöriga. Om patientdata sprids till obehöriga, skulle patienternas 
förtroende dala för sjukvården. Detta skulle riskera att göra dem mindre benägna att 
delge sjukvården sina sjukvårdsuppgifter. En hotad patientsäkerhet kan bli följden av 
det70. 

Sekretessbestämmelserna gäller som utgångspunkt mot andra myndigheter likväl som 
enskilda71,72. För patientdata krävs i princip alltid patientens samtycke för att den ska 
kunna lämnas ut73,74,75. För att möjliggöra överföring av patientdata till molntjänster 
krävs alltså att hänsyn tagits till regelverket beträffande sekretess och funnit stöd för 
förfarandet76. En form av stöd för ett sådant förfarande kan ske genom att åberopa 
sekretessbrytande bestämmelser, vilka vi diskuterar i avsnitt 2.2.2. 

Vid överföring av patientuppgifter till molntjänstleverantör skall både autentisering 
och kryptering tillämpas i den mån sådana uppgifter överförs i ett öppet nät77. Vi                                                                                                                                       
diskuterar i avsnitt 2.2.1 om just krypteringen av informationen som överförs till 
molntjänstleverantören. I detta sammanhang skall dock påpekas att det rör sig om 
själva överföringsförfarandet, inte nödvändigtvis uppgifternas eventuella kryptering hos 
den mottagande parten. Uppsatsen har tidigare behandlat ett JO-beslut i vilket JO 
riktade allvarlig kritik mot vårdgivare som utan lagstöd anlitat ett privat företag för 

                                                           
67 SOU 2006:82 s. 323. 
68 Prop. 1979/80:2 s. 81. 
69 25 kap. 1 § OSL 
70 JO-beslut 2015/16 s. 606 
71 8 kap. 1 § OSL 
72 Med ”enskild” avses ett företag, vilket exempelvis kan vara en molntjänstleverantör. 
73 25 kap. 1 § OSL 
74 10 kap. 1 § OSL 
75 8 kap. 1 § OSL 
76 JO-beslut 2015/16 s. 606 
77 2 kap. 5 § första stycket i SOSFS 2011:8 
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hantering av patientdata78.  
Med sekretessreglering följer av OSL 3 kap 1 § ett förbud mot att avslöja (“röja”) uppgift 
muntligen eller genom att utlämna handling med sådan uppgift79.   
Begreppet “röja” är av central relevans i vår rättsvetenskapliga utredning, varför vi 
återkommer till det i avsnitt 2.2.1.   
OSL 10 kap 2 § möjliggör myndighet för utlämnande av uppgift till enskild och vi 
återkommer till denna bestämmelsen i avsnitt 2.2.2.1. 

Vid lagring av uppgift som är föremål för sekretess i molntjänster, uppställs krav på 
särskilda avvägningar inför implementeringen. Om informationen som myndigheten 
avser överföra till molntjänstaktören inte innehåller sekretessreglerade uppgifter, kan 
myndigheten lämna ut informationen80 (förutsatt att övriga lagkrav uppfylls).  

Vid sekretessprövningen ska myndigheten utreda om sekretess gäller mot 
molntjänstaktören. Om molntjänstaktören anlitar underleverantörer, måste 
myndigheten också företa sekretessprövningar mot dessa. Sammantaget kan detta 
beskrivas som en svår uppgift, om ens alls möjlig. Myndighetens kontroll gentemot 
molntjänstaktörers hantering av myndighetens uppgifter är ofta mycket begränsad81. 

Om överföring av personuppgifter för vilka sekretess gäller, planeras till molntjänst och 
detta bedöms medföra att uppgifterna röjs för molntjänstleverantören, krävs stöd 
genom OSL:s sekretessbrytande bestämmelser för att implementeringen med lagstöd 
ska kunna genomföras. 

2.2.1 Röjande av uppgift 

Vi har tidigare i avsnitt 2.2 berört förbudet mot röjande av uppgift (sekretess). I 
kommande underkapitel (avsnitt 2.2.1.1) redogör vi för vilka som omfattas av dessa 
bestämmelser. Med sekretess följer en begränsning av allmänhetens rätt till insyn i 
handling i vilken sådana uppgifter förekommer. De som är behöriga att hantera 
sekretessreglerade uppgifterna är genom lag förhindrade att förmedla uppgifterna 
vidare på något vis82, om så sker, är uppgifter att anse som “röjda”. Endast för 
sekretessreglerade uppgifter gäller rent systematiskt ett röjandeförbud83. 

Den myndighet som står i begrepp att anlita en molntjänstleverantör, måste således ta 
ställning till om det planerade molntjänstscenariot riskerar medföra ett 
tillgängliggörande av uppgifter till obehöriga i lagens mening och att uppgifterna 
därmed är att anse som röjda84. Även om ingen legaldefinition av begreppet röjda har 
utarbetats85, framgår av förarbeten till äldre sekretesslagen att med röja avses att låta 
någon ta del av hemlig uppgift.  
                                                           
78 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 11. 
79 Ibid., s. 34. 
80 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten - en ny generation av outsourcing, s. 39. 
81 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 9. 
82 Göteborgs stadsledningskontor, Promemoria avseende Office 365, s. 2. 
83 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 16. 
84 Göteborgs stadsledningskontor, Promemoria avseende Office 365, s. 2 f. 
85 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 16. 
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Att röja sekretessreglerad uppgift är en form av sekretessbrott. Detta regleras i 20 kap. 
3 § BrB, med “tjänstefel” som brottsrubricering. Rekvisit för att göra sig skyldig till 
sekretessbrott, förutsätter givetvis att ett röjande av uppgifterna har skett, men även att 
den som sprider uppgifterna omfattas av sekretessbestämmelserna (se avsnitt 2.2). 

Att vara ålagd tystnadsplikt enbart genom kontrakt är inte tillräckligt för att kunna 
dömas för brott mot röjande av hemlig uppgift genom 20 kap. 3 § BrB86.  
Brott mot tystnadsplikt förutsätter alltså att den som sprider uppgiften ingår i 
personkretsen i OSL:s mening (se avsnitt 2.2.1.1). 

Typiskt sett vid utkontraktering av IT-funktioner till molntjänstleverantörer är inte 
avsikten att dess personal skall tillgodogöra sig den faktiska informationen, utan enbart 
utföra tekniska åtgärder såsom att lagra, eller bearbeta informationen enligt 
överenskommelse (eller vad i övrig stipuleras av tjänsteavtalet).  

I ett rättsligt uttalande av eSam framkommer att deras expertgrupp inte anser att 
molntjänstleverantören automatiskt skall anses ha tillgodogjort sig 
informationsinnehållet87. Därmed anses inte den sekretessreglerade informationen röjd 
i lagens bemärkelse och förhinder mot överföring av sekretessreglerade uppgifter till 
molntjänstleverantör föreligger således inte utifrån detta sätt att resonera88. 

I eSams rättsliga uttalande framträder att det finns skäl att nyansera hur OSL bör tolkas 
i ljuset av de förändringar som skett under de senaste 35 åren, vad beträffar 
myndigheternas informationshantering89.  

eSam stödjer sin tolkning på förarbeten till äldre OSL som anger att: 

“befattningshavaren inte får låta någon ta del av hemlig uppgift vare sig 
detta sker genom att allmän handling företes eller att någon får ta del av 
handling som inte är allmän eller att uppgiften meddelas i brev. Också 
andra former av röjande av en uppgift kan tänkas, t.ex. att någon förevisar 
ett hemligt föremål för annan.”90, 91. 

Utifrån detta resonerar eSam att ett röjande av hemlig uppgift i lagens mening 
förutsätter dels att befattningshavaren har gjort sådan uppgift tillgänglig för annan, och 
även att tredje part faktiskt har tagit del av den.   
Genom att omsätta detta resonemang till en elektronisk kontext, anför eSam att 
röjanderekvisitet inte enbart förutsätter att informationen gjorts tekniskt tillgänglig för 

                                                           
86 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 48. 
87 eSam, Röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen, s. 1. 
88 I ett senare rättsligt uttalande betonade eSam att deras tidigare juridiska ställningstagande är avhängigt 
att molntjänstleverantören inte har sitt geografiska säte i ett land där “mänskliga rättigheter eller nationens 
intressen inte skulle säkerställas om svenska myndigheters data hade tillgängliggjorts”. Konsekvensen härav är att 
uppgifterna skall betraktas som röjda inom sådan jurisdiktion. Se eSam. Rättsligt uttalande. Dnr. VER 
2018:57, sid 2 
89 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 17. 
90 Prop. 1979/80:2 s. 119 f. 
91 Fetmarkeringen skett i enlighet med eSams kursiveringar av texten med ursprung i den hänvisade i 
fotnot 119. Se Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 17.  
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molntjänstleverantören, utan även att denna har tagit del av informationen eller har 
uttrycklig rätt till att göra det92.   
eSam anför att uppgifterna inte är att betrakta som röjda för molntjänstleverantören 
om93: 

I. Molntjänstleverantören har ingått tjänsteavtal med myndigheten, vilket tydligt 
stipulerar ett förbud mot att dess personal förfogar rätt att del av informationen 
som de blott har till uppgift att lagra och vårda och, 

II. Tekniska kontrollmekanismer har implementerats hos molntjänstleverantören 
i form av registrering av tydliga dataloggar som redovisas och, 

III. Civilrättsliga straffsanktioner vid molntjänstleverantörens eventuella brott mot 
tjänsteavtalets bestämmelser.  

Mot eSams tolkning står viss doktrin, där det argumenteras för att sekretessreglerad 
information är att betrakta som röjd då den lämnas ut, oavsett om någon faktiskt tar del 
av (läser) denna94. Även i förarbeten går det att finna stöd för tolkningen95. 

Sammantaget ger brottsbalken uttryck för att ett röjande av sekretessreglerad 
information är straffbart, även om utomstående inte tagit del av uppgiften. Göteborgs 
stadsledningskontor får här representera den argumentation som förekommer i doktrin 
till stöd för tolkningen att uppgifterna röjs automatiskt: 

“Enligt förarbetena tycks således ‘att röja’ kunna översättas med att låta 
någon ta del av en hemlig uppgift, oavsett orsak, metod eller uppgiftens 
form. Det torde inte spela någon roll om mottagaren faktiskt har tagit eller 
kommer att ta del av uppgiften. Det väsentliga är istället själva tillåtandet 
eller tillgängliggörandet.”96. 

Tillvägagångssättet argumenteras således här inte vara av avgörande betydelse. I fokus 
står istället tillåtandet och/eller tillgängliggörandet vid den juridiska bedömningen.  

Till stöd för eSams bedömning kan ett rättsfall från HD åberopas, där frågan att ta 
ställning till var den närmare innebörden av begreppet röjande. Målet gällde misstänkt 
vårdslöshet med hemlig uppgift97 där pappershandlingar med sekretessreglerade 
uppgifter förvarades i ett säkert och låsbart skåp. Nyckeln till skåpet förvarades 
däremot i ett jalusiskåp av trä, vilket inbrottstjuvar bröt sig in i och därifrån tog sig de 
in i det låsbara skåpet med handlingarna.  

I sitt avgörande konstaterade HD att det faktum att en uppgift var tillgängliggjord (för 
inbrottstjuvarna) inte var nog för att det skulle medföra straffansvar för tjänstemannen 
som där förvarande handlingarna.   
 

                                                           
92 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 17. 
93 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 6 f. 
94 Brottsbalken. Författare: Nils-Olof Berggren m.fl. Publicerad i Zeteo: 2017-11-10. Lagkommentar till 20 
kap. 3 § brottsbalken 
95 Prop. 1979/80:2 s. 402 f. och s. 488. 
96 Göteborgs stadsledningskontor, Promemoria avseende Office 365, s. 4. 
97 19 kap 9 § brottsbalken 
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HD resonerade med åberopande till ovan angiven bestämmelse att rekvisit även 
föreligger för att det kan förväntas att den obehöriga (inbrottstjuven) kommer att ta del 
av uppgiften: 

“Däremot kan inte varje möjlighet att ta del av en uppgift, som har 
beretts någon obehörig, medföra att uppgiften skall anses ha röjts; 
en sådan ordning skulle i realiteten innebära att det oaktsamma handlandet 
i sig ofta skulle medföra straffansvar. Avgörande för straffansvar bör främst 
vara om uppgiften har blivit tillgänglig för någon obehörig under sådana 
omständigheter, att man måste räkna med att den obehörige kommer att ta 
del av uppgiften.”98 

Rättsfallet gällde emellertid gränsdragning för straffansvar vid vårdslöshet med hemlig 
uppgift och inte frågan om röjande av sekretessreglerade uppgifter, varför försiktighet 
måste intas vid tolkning av utfallet. 

När myndighet genom kryptering förhindrar molntjänstleverantörs tillgång till den 
informationen är det i juridisk mening däremot inte ens ett utlämnande av 
sekretessreglerade uppgifter. Detta förutsätter dock att inte lösenordet till krypteringen 
också överlämnas. Eftersom de krypterade uppgifterna inte är läsbara eller kan göras 
läsbara (utan krypteringsnyckel), är det inte att betrakta som överföring av 
sekretessreglerad information. 

Typfallet med myndigheters överlämnande av information till molntjänstaktörer 
inkluderar vanligtvis betydligt fler åtaganden än ren förvaring99, varför kryptering 
sällan är praktiskt tillämpbar. Ett annat problem som kan uppstå vid kryptering av 
information hos molntjänst är att myndighetens möjlighet att kontrollera informationen 
försvåras betänkligt100. Om överföringen av sekretessreglerade uppgifter inte medför 
att uppgifterna bedöms som röjda i lagens bemärkelse, är det möjligt för en myndighet 
att uppdra en svensk nationell molntjänstleverantör att i avtalsvillkor reglera 
kontrollmekanismerna för avtalets efterlevnad genom att bland annat inte aktörens 
personal har möjlighet att ta del av myndighetens information på tjänsten101. 

Sammantaget vittnar de diametralt skilda juridiska tolkningarna om det oklara 
rättsläge som råder, vilket beror på att saken ännu inte prövats av domstol med en 
digital miljö som utgångspunkt102.   

Den sammantagna bilden får beskrivas vara något oklar. Eftersom det inte går att 
garantera att uppgifterna inte juridiskt är att betrakta som oröjda, får de därför 
betraktas som röjda103. 

                                                           
98 NJA 1991 s. 103 
99 Larsson, Jodå, doktoranden - sekretess utgör visst ett generellt hinder för molntjänster hos myndigheter, 
Dagens juridik. 
100 Hellström, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, s. 47 f. 
101 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 11. 
102 SOU 2018:25 s. 358. 
103 Ibid., s. 350 ff 
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2.2.1.1 Personkretsen i OSL:s mening 

Vi har föregående kapitel resonerat och redogjort för röjandebegreppet. Vilka som 
omfattas av förbud mot att röja uppgift framgår av 2 kap. 1 § OSL, nämligen personer 
som “på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten”, eller “på grund av tjänsteplikt, 
eller på annan liknande grund.”. Att överföra sekretessreglerade uppgifter till personer 
inom dessa kategorier medför inte ett röjande av sekretess i OSL:s mening. Om den 
tilltänkta molntjänstleverantören med lagstöd kan infogas i en sådan kategori, är frågan 
om överföring av sekretessreglerade uppgifter löst eftersom sekretess då inte råder 
mellan myndighet och molntjänstleverantör. 

När är aktör anses som uppdragstagare vid myndigheten eller anses delta i 
myndighetens verksamhet? Frågan låter sig inte besvaras lätt, men i förarbeten till den 
nu obsoleta Sekretesslagen (1980:100) finner vi vissa ledtrådar. Här förklaras att graden 
av självständighet hos den externa aktören, men även uppdragets samband med 
myndighetens egentliga verksamhet är avgörande vid bedömningen104. 

 Självständiga uppdragstagare som är verksamma under sitt eget namn och 
“utåt framstår som utrustade med egen kompetens”105 , anses inte falla under OSL 
2:1106. 

 Osjälvständiga uppdragstagare är dem med ett uppdrag hos myndigheten, 
vars karaktär kan sägas vara att de deltar i myndighetens kärnverksamhet i den 
bemärkelsen att deras arbete normalt kan tänkas utföras av befattningshavare 
vid myndigheten. De osjälvständiga uppdragstagarna faller förvisso under 2 
kap. 1 § OSL, men molntjänstleverantörernas typiska arbete medför att de inte 
faller under bestämmelsen107. 

 Vad bestämmelsens sista rekvisit beträffar “annan liknande grund”, tar den sikte 
på de fall då myndigheten har träffat avtal med ett enskilt företag, vars 
anställda “deltar i dess verksamhet på samma sätt som om myndigheten hade ingått 
uppdragsavtal med vederbörande själv.” Förarbeten förklarar att den endast 
undantagsvis är tillämplig och den anses inte vara tillämplig att åberopa vid 
molntjänstförfarandenen108. OSL gäller normalt inte hos anställda vid privata 
rättssubjekt. Förarbeten till äldre sekretesslagen nämner dock vissa 
undantagsfall, då myndigheten stiftat avtal med enskilt företag109. I dessa 
situationer kan deras anställda omfattas av sekretess. Detta rör sig dock om 
rena undantagsfall110. Bestämmelsen aktualiseras dock inte alls då det rör sig 
om rena leverantörsförhållanden111. 

                                                           
104 Prop. 1979/80:2 s. 127 f. 
105 JO-beslut 2001/02 s. 250 
106 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 14. 
107 Ibid. 
108 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 15. 
109 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 8. 
110 Prop. 1979/80:2 s. 128. 
111 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 37. 
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 För personuppgiftsbiträden följer att de alltid skall finnas utanför 
myndighetsorganisationen, varför de inte kan anses tillhöra myndigheten 
såsom avses i 2 kap. 1 § OSL112. 

 
Förarbetena till tidigare sekretesslagen (1980:100) förklarar emellertid att myndighet 
bör sluta avtal om tystnadsplikt vid utkontraktering av uppgiftshantering till enskilt 
företag, vars anställda inte omfattas av OSL: 

”Sekretesslagen gäller i princip inte den som är anställd hos ett privat 
rättssubjekt. Om en myndighet har träffat avtal om t. ex. viss experthjälp med 
ett enskilt företag, kan det emellertid te sig naturligt att arbetstagarna hos 
företaget får lyda under bestämmelserna i sekretesslagen. [---] oftast är [det] 
möjligt att undvika olägenheter som kan uppkomma till följd härav antingen 
genom att det enskilda företaget sluter avtal med sina anställda om 
tystnadsplikt [---]”113  

Utifrån detta kan det tolkas som att överföring av sekretessreglerade uppgifter till 
molntjänstleverantör är möjlig, förutsatt att avtal om tystnadsplikt har tecknats med 
företagets anställda. Ett JO-uttalande har dock kommit att utmana en sådan lagtolkning 
(avsnitt 2.4.2). 

Den nu allmänt rådande uppfattningen är att sekretess typiskt gäller mot 
molntjänstleverantörer då dessa inte ingår i myndighetens personkrets i OSL:s mening. 
Att diskutera om sekretessreglerade uppgifter ändå med lagstöd kan överföras till 
molntjänstleverantör med OSL:s undantagsbestämmelser är således nästa 
frågeställning, vilken vi behandlar senare i avsnitt 2.2.2. 

Som tidigare framkommit föreligger straffansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 20 
kap. 3 § BrB, endast för de som omfattas av bestämmelsen enligt lag, annan författning 
eller förordnande. Bestämmelsen är subsidiär i förhållande till 10 kap. 5 § BrB om 
trolöshet mot huvudman. Av förarbeten framgår att bestämmelsen medför straffansvar 
för dem som genom sin förtroendeställning har till uppgift att självständigt övervaka 
skötseln av kvalificerade tekniska uppgifter och missbrukar sin förtroendeställning, 
vilket orsakar skada för huvudman114. 

Med IT-miljöernas utveckling, har gruppen som på ett självständigt vis övervakar IT-
system och/eller administrerar kvalificerade tekniska uppgifter utökats på ett sådant 
vis att personal generellt hos molntjänstleverantören omfattas av bestämmelsen 10 kap. 
5 § BrB115. Att som IT-tekniker på en molntjänstleverantör sprida sekretess-reglerade 
uppgifter vidare till utomstående part, kan således utgöra brott enligt 10 kap. 5 § BrB 
genom aktualiseringen av brottsrubriceringen missbruk av förtroendeställning, med 
eventuell skada för huvudmannen som följd.  

                                                           
112 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 15. 
113 Prop. 1981/82:186 s. 41 f.   
114 Prop. 1985/86:65 s. 24. 
115 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 50 f. 
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Om egentlig skada för huvudmannen kan sägas föreligga i ett sådant scenario är dock 
inte helt givet116, vilket givetvis är helt avgörande för förutsättningarna till straffbarhet. 

2.2.2 Sekretessbrytande bestämmelser 

Sekretessregler är inte utan undantag. För att kunna fullgöra sina uppdrag måste 
myndigheter ibland lämna ut sekretessreglerade uppgifter till myndigheter eller 
enskilda, eftersom systemet annars skulle bli allt för stelbent och ineffektivt. OSL 8 kap. 
1 § OSL öppnar upp för att uppgift som omfattas av sekretess får röjas för enskilda i de 
fall OSL lämnar utrymme för detta genom de så kallade sekretessbrytande 
bestämmelserna117. Sekretessbrytande bestämmelser som bryter alla eller väldigt 
många sekretessbestämmelser återfinns i 10 kap OSL118. 

Bestämmelserna i detta kapitel i OSL möjliggör för myndigheter att överföra sådan 
information, trots övriga sekretessbestämmelser och risk för men eller skada på de 
intressen som sekretessbestämmelserna tar sikte på att skydda. De sekretessbrytande 
bestämmelserna regleras som beskrivet främst i OSL, men även på andra håll119. 

De sekretessbrytande bestämmelserna har utformats genom intresseavvägningar 
mellan bland annat: 

➢ Enskildas behov av att inte uppgifter är allmänt tillgängliga. 
➢ Allmänhetens behov av insyn.  
➢ Myndigheternas behov av att utföra sin verksamhet.  

Om utkontraktering av molntjänster sker till en enskild aktör, måste myndigheten 
bedöma om förfarandet riskerar medföra att de sekretessbelagda uppgifterna röjs för 
aktören. Om myndigheten bedömer att uppgifterna inte kommer att röjas, uppställer 
inte OSL några förhinder mot förfarandet. Om myndigheten bedömer att uppgifterna 
röjs i och med att de överlämnas till molntjänstaktören, måste myndigheten i så fall 
studera om undantag till förfarandet lämnas med stöd av de sekretessbrytande 
bestämmelserna120.  
För analys kring begreppet “röjande”, se avsnitt 2.2.1.  

2.2.2.1 10 kap. § 2 OSL 

I vår rättsvetenskapliga utredning är det främst denna paragraf som står i fokus för 
tolkning vad beträffar möjligheterna till överlämnande av sekretessreglerade uppgifter 
till enskilda (moln)tjänstleverantörer. Bestämmelsen lyder: 

“Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan 
myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska 
kunna fullgöra sin verksamhet”.   

                                                           
116 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 51. 
117 Ibid., s. 51. 
118 Ibid., s. 38. 
119 BrB 1962:700, 24 kap gällande nöd och nödvärn. 
120 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 57. 
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JO förklarar bestämmelsens syfte med att: 

“förhindra att sekretessregleringen gör det omöjligt för en myndighet och dess 
personal att sköta de uppgifter som myndigheten har ansvar för. Sekretessen 
får efterges bara i sådana fall då ett utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
är en nödvändig förutsättning för att myndigheten ska kunna fullgöra ett visst 
åtagande”121. 

Vi har i avsnitt 2.4 refererat rättsfall som aktualiserar tillämpligheten av den 
sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL122. Emellertid råder alltjämt ett 
osäkert rättsläge vad beträffar den sekretessbrytande bestämmelsens möjliga 
tillämpning vid myndighets överföring av sekretessreglerade uppgifter till enskild123. 
Varken rättsfall eller uttalanden i förarbeten besvarar närmare i vilka situationer det 
skulle vara möjligt att göra detta. I doktrin har sekretesslagens förarbeten generellt 
utmålats som oklara124. 

Svårigheterna i att tolka bestämmelsen kan å ena sidan medföra att myndigheter avstår 
från att tillämpa bestämmelsen, även i situationer som faktiskt öppnar upp för detta125. 
Å andra sidan föreligger även risk att myndigheter tillämpar undantagsbestämmelsen 
alltför generöst genom att den åberopas som generellt stöd för att överföra 
sekretessreglerad information till enskilda då det i någon utsträckning anses gynna 
myndigheten själv126. Att 10 kap. § 2 OSL skall tolkas restriktivt framgår dock i 
förarbeten, lagtext och genom JO-beslut.  

Vad förarbeten beträffar, lämnar dessa väldigt få ledtrådar i bestämmelsens faktiska 
tillämpning, vilket även OSEK påpekat127. I förarbeten till den nu obsoleta 1:5 i 
Sekretesslag, resoneras kring bestämmelsens praktiska tillämpningsområde:  

“lagrådet [vill] understryka att en restriktiv tillämpning bör iakttas. Endast i 
de fall, då det för fullgörandet av ett visst åliggande som en myndighet har är 
en nödvändig förutsättning att en sekretessbelagd uppgift lämnas ut, får 
sekretessen efterges. Blott och bart en bedömning att effektiviteten i 
myndighetens handlande nedsätts genom en föreskriven sekretess får inte leda 
till att sekretessen åsidosätts”128. 

Av det som framgår av förarbetena är sålunda att bestämmelsen skall tillämpas 
restriktivt och vara av undantagskaraktär. Att myndighetens effektivitet reduceras av 
sekretesskydd, får därmed enligt bestämmelsen inte anges som skäl till att åsidosätta 
den129. Föredragande departementschef förklarar bestämmelsens innebörd med 

                                                           
121 JO-beslut 2015/16 s. 606 
122 I det äldre rättsfallet tillämpades bestämmelsen 1 kap. 5 § i den numera obsoleta Sekretesslag (1980:100), 
men paragrafens lydelse förblir identisk. 
123 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 8. 
124 Lundell & Strömberg, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 30. 
125 Se BRÅ:s PM 1980:4 s, där flera myndigheter påtalar problematik. 
126 Montoya & Ekroth Förvaltningsrättslig tidskrift s. 154. 
127 SOU 2003:99 s. 366. 
128 Prop. 1979/80:2 s. 465. 
129 JO-beslut 2015/16 s. 606 
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behovet hos myndigheter att lämna ut sekretessreglerade uppgifter till enskilda för 
myndighetens behov av att kunna utföra sin egen verksamhet, i den mån det ryms inom 
ramen för myndighetens verksamhet130.   
I doktrin har emellertid argumenterats för att utkontraktering av digital 
dokumenthantering med sekretessreglerade uppgifter kan aktualiseras genom att 
åberopa bestämmelsen131. Sådana tolkningar stödjer sig företrädelsevis på denna 
formulering i förarbeten till äldre sekretesslag132: 

”I särskilda fall kan det vidare vara nödvändigt för en tjänsteman att vända 
sig till en utomstående expert och att därvid upplysa om hemliga 
omständigheter”133. 

När resonemanget framfördes i E-delegationens betänkande134, möttes det av kritik från 
flera remissinstanser135,136 eftersom det ansågs att en sådan tolkning var mer 
långtgående än vad remissinstanserna uppfattade att både JO och förarbeten lämnade 
utrymme för. I sammanhanget kan myndigheters lagstadgade effektivitetskrav lyftas 
fram, vilka kortfattat kan beskrivas som att offentlig förvaltning skall hålla god 
produktivitet till låg kostnad137. Dessa bestämmelser är dock inte subsidiära i 
förhållande till OSL. 

I refererat rättsfall, avsnitt 2.4.2, anför JO att den enda omständigheten då ett 
utlämnande kan ske med åberopande till 10 kap. § 2 OSL, är när åtgärden bedöms 
utgöra enda utvägen för myndigheten att fullgöra sina lagstadgade förpliktelser. 
Eventuell risk för skada eller men för den enskilde i och med ett sådant utlämnande 
utgör inget juridiskt förhinder mot dess genomförande138. Om myndighetens 
förpliktelser kan fullgöras på annat vis än genom tilltänkt utlämnande, är det inte 
förenligt med lag för myndigheten att lämna ut de sekretessreglerade uppgifterna139. 

eSam med flera har gjort tolkningen att rena besparingsändamål inte får vara 
bevekelsegrund för myndigheten140. I uppsatsens metoddel (avsnitt 1.3) har vi resonerat 
kring hur eSams rättsliga utlåtanden värderas i den svenska rättskälleläran och 
konstaterat att de saknar teoretisk tyngd, men är praktiskt betydelsefulla. eSams 
uttalande sker dessutom i vad som framstår som avsikt till att vara 
myndighetsvägledande. Vi refererar två JO-rättsfall i avsnitt 2.4, som behandlar 
undantaget för överföring av uppgifter för vilket det råder sekretess. I det äldre 
rättsfallet förklarar JO i sitt uttalande att förfarandet med att av effektivitetsskäl 

                                                           
130 Prop. 1979/80:2 s. 122. 
131 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 27 f. 
132 SOU 2018:25 s. 353 f 
133 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 122. 
134 SOU s. 2015:66 s. 48 f. 
135 Se Livsmedelsverket. Remissyttrande. Dnr 2015/07920  
136 Se Transportstyrelsen. Remissyttrande. Dnr. 2015–1422. 
137 Budgetlag (2011:203). 1 kap. § 3 
138 JO-beslut 2015/16 s. 606 
139 Karlsson, Samverkan och sekretess – Myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära 
händelser, s. 233. 
140 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 27 f. 
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överlåta till enskild aktör att registrera sekretessreglerade uppgifter var ett lagligt 
förfarande, givet att åtgärden bedöms nödvändig141. I fallet hade länsstyrelserna 
beskrivit att de “inte alltid har ansett sig kunna klara av all registrering  
[---] utan hjälp av servicebyråer.”142.  
JO-beslutet kan i viss mån sägas lämna öppet för tolkningen att myndigheter med 
hänvisning till effektivitet kan åberopa 10 kap. § 2 OSL vid överföring av sekretess till 
enskild aktör. En sådan tolkning har dock svagt stöd i förarbeten och i den mesta av 
doktrinen på området. I doktrin har JO-beslutet dessutom varit föremål för kritik, med 
hänvisning till att Skattemyndigheterna torde kunna förväntas bygga ut sin egna 
datorkapacitet och att det därmed inte är nödvändigt för dem att anlita utomstående 
aktörer för att utföra registreringen143.  
År 2008, då kritiken framfördes, var molntjänsterna ännu ett relativt färskt koncept och 
i ett utvecklingsstadium144. Det går således att resonera kring att artikelförfattarna av 
naturliga skäl inte nödvändigtvis kunde föreställa sig vilken fortsatt utveckling som 
molntjänsterna skulle innebära. Även på denna relativt korta drygt 10-åriga period har 
IT-utvecklingen tagit dramatiska steg och deras uttalande skall således betraktas i ljuset 
av detta. I det senare JO-uttalandet (avsnitt 2.4.2) gällde situationen att 
Försäkringskassan anlitat ett externt företag för att föra in uppgifter i sjukjournaler.  
JO uttalade där allvarlig kritik mot de personuppgiftsansvariga för att: 

“de har ingått avtal som innebär att landstinget/regionen lämnar ut 
patientuppgifter för journalföring av anställda vid ett företag, trots att detta 
inte är förenligt med regelverket om sekretess”145. 

JO bedömde att undantagsbestämmelsen 10 kap. § 2 OSL inte kunde åberopas i aktuellt 
fall, eftersom  

”[arbetet] hade exempelvis kunnat ske genom en omfördelning av befintlig 
personal eller genom anställning av ny personal“146.  

JO resonerar vidare 

“Att avtalen kan ha inneburit en effektivisering av vårdgivarens journalföring 
i samband med att arbetsläget har varit ansträngt innebär, som framgår av 
förarbetsuttalandet ovan, inte i sig att bestämmelsen blir tillämplig”147. 

Det är samtidigt viktigt att fästa hänsyn vid de specifika omständigheterna som råder i 
varje enskilt fall. I fallet som refereras i avsnitt 2.4.2 framkom att: 

“läkarsekreterare som är anställda hos företaget på distans lyssnar av inlästa 
diktat och skriver in uppgifterna i patientens journal”148. 

                                                           
141 JO-beslut 1982/83 s. 238 
142 Ibid., 
143 Montoya & Ekroth Förvaltningsrättslig tidskrift s. 152. 
144 Wang m. fl. New Generation Computing 28. 
145 JO-beslut 2015/16 s. 606 
146 Ibid., 
147 Ibid., 
148 JO-beslut 2015/16 s. 606 
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Klart står således att uppgifterna ofrånkomligen skulle röjas för den personuppgifts-
ansvarige, då dess personal har som uppgift att lyssna på inlästa diktat av typiskt 
sekretessreglerade uppgifter och journalföra dem. Det kan därför inte med definitiv 
säkerhet göras gällande att en traditionell molntjänstleverantör skulle tolkas på samma 
vis av JO. 

I aktuellt fall bedömde JO även att den avtalsreglerade tystnadsplikten inte är tillräcklig 
för att skydda särskilt skyddsvärda uppgifter. Sekretess ansågs gälla trots att 
inläsningscentralens personal omfattades av avtalsreglerad tystnadsplikt. Uppgifterna 
i fallet var föremål för omvänt skaderekvisit, på grund av deras mycket 
integritetskänsliga karaktär. Som tidigare nämnt var omständigheten att läkar-
sekreterarna inte omfattades av straffsanktionerad tystnadsplikt i 2 kap. § 3 BrB en 
faktor som JO fäste avgörande betydelse vid149. 

Som vi återkommande poängterat, är varje situation unik och det medges därför 
begränsat utrymme att tolka in de enstaka fall i vilka JO har prövat frågan. JO-
uttalandena skänker oss likväl en viss vägledning.  

I doktrin har argumenterats för att frågan om möjligheten till att åberopa bestämmelsen 
i typiska molntjänstscenarior inte kan besvaras generellt, utan måste prövas från fall till 
fall. Att tillämpa bestämmelsen för att en myndighet befinner sig i en ansträngd 
situation har återkommande beskrivits som mindre sannolikt150. 
Om däremot utkontraktering till molntjänstaktör genuint framstår som den enda 
genomförbara lösningen för myndigheten, tycks konsensus råda att den 
sekretessbrytande bestämmelsen kan aktualiseras151. 

2.2.2.2 10 kap. § 14 OSL 

Även rubricerad sekretessbrytande bestämmelse diskuteras återkommande i doktrin, i 
sammanhang av molntjänster. Bestämmelsen medger för att myndighet lämnar ut 
sekretessreglerade uppgifter försedda med skaderekvisit till enskild genom att ställa 
upp ett förbehåll som innebär förbud att sprida uppgifterna vidare. När någon som mot 
förbehåll tagit del av sekretessreglerade uppgifter och bryter villkoren, rubriceras 
förfarandet som brott mot tystnadsplikten152.  
Innehållet i förbehållet måste vara precis formulerat153. Rättspraxis på området 
illustrerar att det inte är möjligt för myndighet att meddela generella förbehåll vid 
utlämnande av sekretessreglerade uppgifter154,155. Bestämmelsens möjliga tillämpning 
för att utlämna sekretessreglerad information till molntjänstaktörer torde således inte 

                                                           
149 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing - en förstudie, s. 61. 
150 Pettersson, Myndigheters outsourcing av personuppgiftsbehandling i molntjänster - Särskilt om 
legalitetsprincipen och personlig integritet, s. 52 f. 
151 Bålman & Furberg, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd, s. 28. 
152 20 kap. 3 § BrB 
153 Zeteo, Lagkommentar till 10:14 OSL. 
154 JO 1992/93 s. 197 
155 JO 1994/95 s. 574 
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vara tillämpbar av praktiska skäl och är därför i sammanhanget av ytterst begränsat 
intresse. 

2.2.2.3 Lagförslag i kikaren 

I november 2016 utsågs Cecilia Magnusson Sjöberg av Regeringen som särskild 
utredare med uppdrag att utreda lagstiftning som försvårar digital utveckling inom 
offentlig sektor156. I utredningens betänkande framkommer att:  

”myndigheter inte alltid har möjlighet att med egna resurser effektivt utveckla 
de digitala förfaranden som används eller kommer att behöva användas för 
fortsatt digitalisering i förvaltningen. Frågan om sekretessregleringen utgör 
hinder för att i vissa fall lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess till 
privata leverantörer”157 

I samma betänkande föreslås att det under 10 kap i OSL infogas en bestämmelse 
(§ 2 a) med lydelsen:  

”Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en enskild eller till en 
annan myndighet som utför uppdrag för enbart teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring för den utlämnande myndighetens räkning, om uppgiften 
behövs för att utföra uppdraget. En uppgift ska inte lämnas ut om:  
1. övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har
företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut, eller 
2. det av andra skäl är olämpligt.”158

Ca 100 remissinstanser har yttrat sig över förslaget och samtliga har tagit emot 
lagförslaget med varm hand. Flera remissinstanser invänder dock mot att 
bestämmelsen uppfattas som opreciserad och inte lämnar utrymme för fler 
förfaranden är sådan som strikt tar sikte på behandling och lagring av data159, 
samtidigt som andra remissinstanser välkomnar denna avgränsning. 

Andra punkten i den föreslagna bestämmelsen anger att förfarandet inte är 
tillåtet om det av andra skäl är olämpligt. Remissinstanser har efterlyst exempel 
på hur sådana situationer kan se ut160. Betänkandet innehåller även förslag till en 
straffsanktionerad tystnadsplikt för de privata leverantörerna (i den mån de tar 
del av de sekretessreglerade uppgifterna). 
Sammantaget kan sägas att lagförslagets andemening tycks vara att rådande 
lagkrav på intresse-avvägningar vid ett molntjänstscenario ska förenklas.  

När lagen eventuellt träder i kraft är oklart men läget har beskrivits som mycket 
brådskande och att frågan borde prioriteras161. 

156 SOU 2018:25 s. 43 
157 Ibid., s. 22 
158 SOU 2018:25 s. 34 
159 Se Arbetsförmedlingen, remissyttrande Af-2018/0025–6611, sid 3, m.fl. 
160 Ibid., 
161 Sveriges Kommuner och Landsting, ställningstagande 19/00087, sid 2 
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2.3 Personuppgifter och personuppgiftsbehandling 

Utöver frågor om säkerhet, är det just frågor kring personuppgiftsbehandling som 
framför allt har uppmärksammats beträffande molntjänster. Implementeringen av 
molntjänster måste därför föregås av ett noggrant hänsynstagande till berörda 
områden162.  

Definitionen i Dataskyddsförordningen för “personuppgift” lyder: 

“varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person 
som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en 
identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift 
eller onlinidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den 
fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet”163. 

Kontentan är att så gott som alla uppgifter med vars ledning det kan bli möjligt att 
identifiera en person utgör personuppgifter164. Inskränkningar i den personliga 
integriteten är tillåtna enbart om det är “nödvändigt med hänsyn till ändamålet som föranlett 
begränsningen”165. Automatiserad behandling av personuppgifter fordrar därmed 
lagstöd, utöver att den ska vara väl avvägd och stå i proportion till syftet med 
personuppgiftsbehandlingen166. 

Den europeiska rättsordningen har utövat en stor inverkan på svensk rättsordning 
bland annat genom beslut, direktiv och förordningar. Flera av dessa faller inom det 
informationsteknologiska området och redan tidigt 1970-tal utarbetade EU en 
resolution för att främja nationsöverskridande samarbeten på 
databehandlingsområdet167. 

2.3.1 Dataskyddsförordningen 

Vi kommer nu kortfattat diskutera Dataskyddsförordningens roll för 
personuppgiftsbehandling i molntjänster.  
Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018168 och ersatte därmed tidigare 
PuL169 för Sveriges del. Fokus för dataskyddsförordningen är bland annat att anpassa 
och modernisera regelverket för behandling av integritetskänsliga uppgifter. I och med 

                                                           
162 Edvardsson & Frydlinger, Molntjänter - Juridik, affär och säkerhet, s. 105. 
163 Dataskyddsförordningen, artikel 4.1  
164 EU-domstolens rättspraxis visar att personuppgifter har en långtgående innebörd, då även uppgifter 
utanför en persons rena privatliv är att betrakta som personuppgifter. Se EU-domstolens dom av den 16 juli 
2015 i mål C-615/13 P ClientEarth, p. 30–32. 
165 2 kap. 20 och 21 §§ RF 
166 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 18. 
167 77/616/EEG. 
168 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG 
169 Personuppgiftslagen (1998:204). 
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införandet av dataskyddsförordningen, måste all form av personuppgiftsbehandling, 
oavsett karaktär eller omfattning uppfylla dess bestämmelser för att vara tillåten. 
Dataskyddsförordningen tar helt sikte på reglering av personuppgiftsbehandling, 
varför det är nödvändigt att bilda sig en fullständigt klar bild av vad detta utgör. För 
behandling av uppgift som inte utgör personuppgift, tillämpas inte 
dataskyddsförordningen.  

Utkontraktering av databehandling av uppgifter som inte innehåller personuppgifter 
till enskilda molntjänstaktörer är således inget Dataskyddsförordningen uppställer 
hinder mot. I regel kan dock antas att lejonparten av den typ av uppgifter vilka en 
myndighet överför till enskild molnaktör, innehåller personuppgifter (med den breda 
definitionen för vad som utgör personuppgift). Dataskyddsförordningen definierar 
personuppgiftsbehandling som:  

”en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller 
uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat 
eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning 
genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering 
eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring”170. 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde har tidigare förekommit i svenskt 
rättssystem, i PuL171 och är därmed inga nya begrepp med anledning av 
Dataskyddsförordningen. Däremot har rollen av dessa begrepp förändrats i viss mån 
från tidigare PuL. 

Genom artikel 4, punkt 7 till 8 i Dataskyddsförordningen framträder här begreppens 
innebörd som: 

 Personuppgiftsansvarig “[är] en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av 
personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den 
personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses 
föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt” 

 Personuppgiftsbiträde “[är] en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för 
den personuppgiftsansvariges räkning” 

Kontentan är att personuppgiftsansvarige kan vara den (offentliga) myndigheten, som 
avgör formen för personuppgiftsbehandling, medan personuppgiftsbiträdet behandlar 
personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.  

                                                           
170 Artikel 4.2 i GDPR 
171 Dataskyddsdirektivet 
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Myndigheter som är ansvariga för behandling av personuppgifter benämns 
personuppgiftsansvarig. När myndighet anlitar en utomstående aktör för behandling av 
personuppgifter intar den utomstående aktören ställning som personuppgiftsbiträde. 
Ett personuppgiftsbiträde är alltid lokaliserat utanför den personuppgiftsansvariges 
organisation172. Ansvaret för personuppgiftsbehandling vilar emellertid alltjämt på den 
personuppgiftsansvarige. Denna har dock med olika kontrollinstrument möjlighet att 
säkerställa att molntjänstleverantören (personuppgiftsbiträdet) uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i integritetsskyddslagstiftningen173. 

Även om personuppgiftsansvarige uppbär huvudansvar för personuppgifts-
behandlingen, har även personuppgiftsbiträdet ett självständigt ansvar för att 
personuppgiftsbehandlingen sker på ett lagenligt vis174. 

För molntjänster gäller generellt att myndighet som använder molntjänster för 
personuppgiftsbehandling intar ställning som personuppgiftsansvarig, medan 
molntjänstleverantören (och dess eventuella underleverantörer) intar ställning som 
personuppgiftsbiträden175.  

Varje enskilt fall måste dock utvärderas på en fall-till-fall-basis, för att fastställa av 
aktörernas respektive roll176. Frågan är inte utan komplikationer, även om det i doktrin 
ofta antas att alla molntjänstleverantörer automatiskt intar ställning som 
personuppgiftsbiträden177. I svensk rätt gäller att leverantören ansvarar för arbeten 
utförda av underleverantörer som denna anlitat, som om det var leverantören själv som 
utfört detta arbete178.  

Om molntjänstleverantören (normalt personuppgiftsbiträde) vidtar former av sådan 
personuppgiftsbehandling som inte detaljreglerats i personuppgiftsbiträdesavtalet, 
riskerar molntjänstleverantören att inta juridisk ställning som personuppgiftsansvarig. 
I ett motsatt scenario erkänns molntjänstleverantören (normalt personuppgiftsbiträde) 
ett alltför begränsat utrymme att avgöra former av databehandlingen. Detta kan 
medföra en stelbent och ineffektiv situation som inte är till gagn för varken kund eller 
molntjänstleverantör. 

Som riktlinje kan anges att den part som avgör det yttersta ändamålet med 
personuppgiftsbehandlingen intar ställning som personuppgiftsansvarig, medan part 
som verkställer åtgärder för att uppfylla detta, intar ställning som 
personuppgiftsbiträde179. Med denna tolkning har molntjänstleverantören möjlighet att 
självständigt och oberoende av personuppgiftsansvarig, avgöra former för teknisk 
strategi, utan att därmed riskera att inta ställning som personuppgiftsansvarig180. 
                                                           
172 JO-beslut 2015/16 s. 606 
173 Datainspektionen, yttrande 1351–2012, sid 11  
174 Edvardsson, Kommersiella IT-avtal, s. 450. 
175 Datainspektionen, Molntjänster och personuppgiftslagen, s. 1. 
176 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, s. 8 f. 
177 Hon, Millard & Walden Queen Mary University of London, School of Law s. 14. 
178 Hellner, Richard & Persson, Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 2 – Allmänna ämnen, s. 39. 
179 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, s. 13 ff. 
180 Artikel 28.10 i GDPR 
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Både personuppgiftsansvarig, och personuppgiftsbiträde har ansvar för att föra register 
över personuppgiftsbehandlingen i enlighet med artikel 30 i Dataskyddsförordningen. 
Detta följer av artikel 5.2 i Dataskyddsförordningen som ställer krav på dem båda att 
kunna demonstrera sin regelefterlevnad. 

Av artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen framkommer att den person-
uppgiftsansvarige endast får utse personuppgiftsbiträden som tillförsäkrar att deras 
personuppgiftsbehandling uppfyller Dataskyddsförordningens regelverk. Endast efter 
personuppgiftsbiträdets tillförsäkran om regelverksefterlevnad, har den 
personuppgiftsansvarige möjlighet att anlita denne och således utgör denna 
tillförsäkran en central del i avtalet mellan parterna. 

Sammanfattningsvis gäller vid myndighets anlitande av molntjänstleverantör för att 
behandla personuppgifter att uppfylla de grundläggande principerna i GDPR, vilka 
inkluderar181: 

➢ “den registrerades insyn ska garanteras,   
➢ principen om angivande och begränsning av ändamål måste följas 
➢ personuppgifter ska raderas så snart de inte behöver lagras längre. 
➢ lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att garantera en 

tillfredsställande uppgiftsskydds- och uppgiftssäkerhetsnivå“182. 

Genom artikel 5 i Dataskyddsförordningen anges den personuppgiftsansvariges ansvar 
för att bland annat öppenhetsprincipen efterlevs, tillsammans med att 
personuppgiftsbehandlingen sker på ett lagligt och korrekt vis183. Personuppgifts-
biträdet får endast enligt givna instruktioner från den personuppgiftsansvarige 
behandla personuppgifter184. Personuppgiftsbiträdesavtalet är därmed ett av de fåtal 
redskap som står tillbuds för den personuppgiftsansvarige att säkra att 
personuppgiftsbiträdet vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder för personuppgifts-
behandlingen185. 

I personuppgiftsbiträdesavtalet avtalas även en tystnadsplikt för 
personuppgiftsbiträdet som därmed är förhindrat att röja information som den 
behandlar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Som komplement till 
Dataskyddsförordningen finns även lagstiftning som utvidgar dess tillämpning även 
till områden utanför dess egentliga tillämpningsområde186. 

För behandling av uppgift om exempelvis hälsa eller sexualliv, genetiska data och 
biometriska data, gäller att dessa som utgångspunkt är förbjudna att behandla, givet att 
det inte sker inom ramen för sjukvård187. Vidare krävs att yrkesutövare som behandlar 

                                                           
181 GDPR, artikel 5 
182 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing), s. 10. 
183 GDPR, artikel 5. 1a) 
184 JO-beslut 2015/16 s. 606 
185 Pensionsmyndigheten, Juridisk analys, s. 21. 
186 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
187 GDPR, artikel 9.1 och 9.2.h.  
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denna typ av uppgifter omfattas av tystnadsplikt188. Det har argumenterats för att 
denna tystnadsplikt i dataskyddsförordningen härrör ur en felöversättning av 
dataskyddsdirektivet, snarare än en faktisk förändring av unionsrätten189,190,191.  
Oaktat denna omständighet, ställs numera krav i svensk rätt på att yrkesutövare som 
behandlar sjukvårdsuppgifter även omfattas av tystnadsplikt192. 

 
2.4 Rättspraxis 

2.4.1 JO 149–1980 
I detta rättsfall tog JO ställning till om privata företag (“servicebyråer”) med lagstöd 
kunde anlitas av Riksskatteverket193 för att registrera skattedeklarationer åt 
skattemyndigheter. Som grund för skattemyndigheternas behov av förfarandet, angavs 
bristande resurser. I JO:s utredning, uppdagas att detta förfarande har förekommit hos 
flertalet länsstyrelser. Skattedeklarationer innehåller uppgifter om enskilds personliga 
och ekonomiska förhållanden och är därför sekretessbelagda, utan skaderekvisit 
(absolut sekretess).  

JO konstaterar att det i förarbetena inte finns stöd att tolka servicebyråerna som 
uppdragstagare hos skattemyndigheterna. Detta skulle i så fall få konsekvensen att de 
betraktats som en förlängning av myndigheten själv - mot vilken sekretess därmed inte 
skulle vara tillämplig. JO konstaterar med stöd av (den obsoleta) 1 kap. 5§ sekretesslag 
(1980:100) att en myndighet får lämna ut sekretesskyddade uppgifter till enskild, om 
det bedöms vara nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.  

JO gör bedömningen att förfarandet är lagligt och diskuterar sedan lämpligheten i 
förfarandet. Avsaknaden av tystnadsplikt hos de anställda hos servicebyråerna 
beskrivs här som ett tydligt problem. JO framhäver dock möjligheter med 
avtalsreglerad tystnadsplikt och poängterar tillämpliga bestämmelser om 
tystnadsplikt194. JO ställde sig tveksam till om en avtalsreglerad tystnadsplikt 
tillräckligt tillgodoser skyddet för uppgifterna.  

2.4.2 JO 3032–2011 

I föreliggande rättsfall hade JO att ta ställning till om det utgjorde sekretessbrott inom 
hälso- och sjukvården när landsting lämnade ut patientuppgifter till ett privat företag 
där läkarsekreterare förde in patientuppgifter i patientjournaler. 

JO konstaterade att uppgifterna ifråga typiskt är av “mycket integritetskänsligt slag” 
och att 25 kap. 1 § i OSL anger stark sekretess till skydd för uppgifter om patienter inom 

                                                           
188 GDPR, artikel 9.3 
189 SOU 2017:39 s. 183 
190 SOU 2006:82 s. 175 
191 Rynning, Förvaltningsrättslig tidskrift 2003 s. 112. 
192 SFS 2018:2002 
193 Efter omstruktureringar år 2004, bytte “Riksskatteverket” namn till “Skatteverket” och centraliserades. Se 
Prop. 2002/03:99. 
194 Här åsyftade JO till den numera obsoleta Datalag (1973:289) 
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den allmänna hälso- och sjukvården. Brott mot bestämmelsen regleras i 20 kap. §3 
brottsbalken. För privata vårdföretag finns motsvarande bestämmelser för hälso- och 
sjukvårdspersonal genom195. I 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen anges närmare vilka som 
omfattas av dessa bestämmelser. Personal vid det aktuella omfattas inte av 
bestämmelserna. 
Eftersom läkarsekreterarna inte omfattas av den tystnadsplikt som OSL stipulerar för 
vårdgivare, var frågan alltså att ta ställning till om tillgängliggörandet av 
patientjournalerna till läkarsekreterarna innebar skada för patienterna. Även om 
läkarsekreterarna visserligen omfattades av kontrakterad tystnadsplikt gentemot sin 
arbetsgivare, ansåg JO att detta inte var på adekvat skyddsnivå för att värna 
patienternas integritet. JO konstaterar att vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för 
den behandling av personuppgifter, som vårdgivaren utför. Utifrån detta ställer sig JO 
frågande till om denna plikt kan uppfyllas om ett privat företag anlitas av vårdgivaren 
för behandling av patientuppgifter. 

JO analyserar sedan tillämpligheten av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap 
och konstaterar att förfarandet “inneburit en effektivisering av vårdgivarens journalföring i 
samband med att arbetsläget har varit ansträngt”196. JO anser inte att förfarandet faller 
under karaktären “nödvändigt utlämnande”. JO kritiserade förfarandet och angav att 
läkarsekreterare inte omfattades av straffsanktionerad tystnadsplikt197 var av 
avgörande betydelse198.  
 

3. Slutsatser 

3.1 Sammanfattning av juridiska analyser 

Molntjänster medför ett nytt juridiskt oprövat tekniskt paradigm som inte adresseras i 
förarbeten, förordningar eller rättspraxis. I doktrin på området har däremot många 
uttalanden utfärdats om vad som anses vara gällande rätt. Tyvärr är uttalandena i 
doktrin företrädelsevis av kasuistisk karaktär vilket även gäller för den rättspraxis som 
vi beaktat. 

Initialt i detta avsnitt presenterar vi kontentan av våra resonemang i underavsnitten till 
avsnitt 2, varefter vi avger ett samlat ställningstagande om gällande rätt i relation till 
föreslaget molntjänstscenario. 

 Vi har i avsnitt 2.1 konstaterat att ett typiskt molntjänstscenario inte medför att 
handlingarnas status förändras, varken då de överförs till 
molntjänstleverantören, eller överförs åter199. Myndigheten skall avtala med 
molntjänstleverantören för att säkerställa efterlevnad av Riksarkivets 
föreskrifter genom strategier och planering för bevarande av elektroniska 

                                                           
195 Här åsyftas 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) 
196 JO-beslut 1982/83 s. 238 
197 2 kap. § 3 BrB 
198 JO-beslut 2015/16 s. 606 
199 Ställningstagandet förutsätter att inte molntjänstleverantören behandlar informationen för egna syften. 
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handlingar. Inga direkta förhinder mot uppsatsens hypotetiska 
molntjänstscenario föreligger i aktuella författningar och förordningar200. 
 

 Vi har i avsnitt 2.2.1.1 diskuterat den juridiska innebörden av begreppet 
personkretsen i OSL:s mening och konstaterat att molntjänstleverantören inte får 
anses kunna ingå i personkretsen, i OSL:s mening. Denna omständighet 
uppställer inte nödvändigtvis direkta förhinder mot uppsatsens hypotetiska 
molntjänstscenario, som beskrivet i uppsatsens syfte. 
 

 Vi har i avsnitt 2.3 redogjort för gällande personuppgiftslagstiftning, där 
Dataskyddsförordningen intar en tydlig roll. Alla uppgifter som möjliggör för 
identifiering av en person utgör personuppgift och Dataskyddsförordningen 
tar således enbart sikte på behandling av personuppgifter, inte andra former av 
uppgifter. Myndigheters automatiserade personuppgiftsbehandling kräver 
lagstöd och ska vara väl avvägd genom en proportionalitetsbedömning. Dessa 
bestämmelser uppställer inte nödvändigtvis direkta förhinder mot uppsatsens 
hypotetiska molntjänstscenario, som beskrivet i uppsatsens syfte.  
 

 Vi har i avsnitt 2.2.1 redogjort för “röjandebegreppet”. Huruvida den 
sekretessreglerade informationen är att betrakta som röjd i lagens mening utgör 
en av uppsatsens mest centrala frågeställningar. Förarbeten indikerar att så 
skulle vara fallet, medan eSam gör en annan tolkning genom att utvärdera 
författningar och förarbeten i ljuset av den informationsteknologiska 
utvecklingen. Uppsatsförfattarna finner eSams resonemang som starkt, i 
synnerhet med beaktandet av de föreslagna åtgärderna för att säkra 
molntjänstleverantörens tjänsteavtalsefterlevnad. Emellertid finns inga 
auktoritativa uttalanden på området och därför kan inget definitivt besked 
lämnas. Uppgifterna får därför enligt uppsatsförfattarna betraktas som röjda 
för molntjänstleverantören.   
Dessa författningar och förordningar KAN uppställa förhinder mot uppsatsens 
hypotetiska molntjänstscenario som beskrivet i dess syfte.   
Detta ställningstagande aktualiserar vårt resonemang kring sekretessbrytande 
bestämmelser (avsnitt 2.2.2), vilket behandlas under nästkommande punkt. 
 

 Vi har i avsnitt 2.2.2 resonerat kring de sekretessbrytande undantag som OSL 
medger. Vi har redovisat två JO-uttalanden på området och vi vill här rikta 
uppmärksamhet mot den omständighet att det i dessa fall varit oundvikligt att 
sekretessreglerade uppgifter röjts för det enskilda företaget. Detta följer av att 
formerna av uppdrag det har varit fråga om.  
I det molntjänstscenario som ligger i denna uppsatsens utgångspunkt 
föreligger inget behov av molntjänstleverantörens anställda att ta del av 
handlingarna. Själva behovet av att sekretessreglera integritetskänsliga 

                                                           
200 RA-FS och Tryckfrihetsförordningen 



35 
 

personuppgifter hänförs till behov av att skydda enskilda. Hur JO eller motsv. 
tung juridisk auktoritet skulle förhålla sig till ett molntjänstscenario där 
uppgifterna eventuellt inte skulle bedömas som röjda för 
molntjänstleverantören är en intressant och angelägen fråga. Vidare kan 
nämnas att varken förarbeten eller doktrin anger kostnadseffektiviseringar som 
en generellt tillräcklig grund för att aktualisera de sekretessbrytande 
bestämmelserna.  
Men, men det sagt kan situationer uppstå där det genuint framstår som att 
molntjänster är den enda framkomliga vägen för myndigheten att fullgöra sitt 
uppdrag. I dessa molntjänstscenarion gör vi bedömningen att inga förhinder 
mot överföring av sekretess till enskild föreligger.  
Uppsatsförfattarna gör bedömningen att aktuella sekretessbrytande 
bestämmelser uppställer generella förhinder mot uppsatsens hypotetiska 
molntjänstscenario.  

3.2 Slutsatser 
Den mesta av tillämplig doktrin på området och i synnerhet förarbeten, fördateras 
molntjänsternas genombrott. Först under år 2012 började molntjänsterna att etableras 
och då även beskrivas som lovande strategiska teknologier201. Diskussionen som idag 
förs av juridiskt yrkesverksamma kring molntjänster handlar återkommande om 
möjligheten att åberopa undantagsbestämmelser i OSL. Diskussionen har tagit sitt 
avstamp i ett JO-beslut (avsnitt 2.4.2). Innan uttalandet utfärdades, har en tyst 
konsensus varit gällande202, eller troligtvis ovilja att ifrågasätta möjligheten att 
lättvindigt åberopa bestämmelsen för molntjänstsyften. 

OSL har hamnat i fokus för vår rättsvetenskapliga utredning eftersom det är främst här 
det osäkra rättsläget kommer till uttryck, även om det finns vissa potentiella förhinder 
även inom andra lagstiftningsområden. Lagstiftning kring upphandling, 
Dataskyddsförordning eller arkivlag kan dock göra ett tilltänkt molntjänstscenario 
ogenomförbart, beroende på de i sammanhanget rådande omständigheterna. Några 
generella förhinder uppställs däremot inte i kraft av dessa lagstiftningar. 

För varje enskilt fall måste en bedömning av tillämplig lagstiftning på området göras. 
Det vore därmed önskvärt om JO eller annan auktoritet avgav ett yttrande vad beträffar 
sekretesslagens undantagsbestämmelser i detta avseendet, varför det då sannolikt 
skulle vara möjligt att avge ett yttrande på betydligt starkare grund. 

Som tydliggörs i JO-uttalanden på området skall resonemang kring den möjliga 
tillämpningen av sekretessbrytande bestämmelser inte enbart fokusera på ren 
laglighetsprövning. Även en lämplighetsprövning måste förrättas. Ett lagligt 
förfarande är därmed inte nödvändigtvis ett lämpligt förfarande, vilket framträder av 
de båda refererade JO-uttalandena. 

                                                           
201 Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2011, Gartner. 
202 Datainspektionen, yttrande 1704–2017, sid 8 
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Denna omständighet till trots är vår bedömning att OSL uppställer ett generellt hinder 
mot myndigheters anlitande av molntjänstleverantörer för lagring och behandling av 
sekretessreglerade uppgifter i icke-krypterad form.  
 

4. Diskussioner 

Som vi i introduktionsavsnittet redogjorde för, erbjuder molntjänster stora potentialer 
för myndigheter. En diskussion om molntjänster måste dock ställas i relation till 
molntjänstens syfte och vilken typ av molntjänst som myndigheten står i begrepp till 
att införskaffa203. 

Just förlusten av kontroll över informationen och insynen till hur den hanteras utmålas 
allmänt som de största integritetsrelaterade riskerna associerade med molntjänster204. 
Att företa en noggrann riskanalys får betraktas som en vital komponent i säker 
molnimplementering. Riskanalysen måste adressera riskerna som följer av att behandla 
informationen hos molntjänstleverantören och sätta det i relation till vilken typ av 
information det kommer att röra sig om205.  

Att invaggas i falsk trygghet när myndigheter svarar för informationshanteringen kan 
vara förrädiskt, eftersom myndigheters informationssäkerhet ofta befinner sig på en 
otillräcklig nivå206. Informationssäkerheten kan mycket väl vara av en högre standard 
hos molntjänstleverantören207. Dessa omständigheter saknar dock följdeffekter på 
juridiska ställningstaganden. 

Det går att resonera kring om det är ekonomiskt försvarbart att alla myndigheter 
självständigt ska svara för att bygga upp en adekvat IT-miljö. Myndigheter har ett 
lagstadgat effektivitetskrav, vilket kortfattat kan beskrivas med att offentlig förvaltning 
skall hålla god produktivitet till låg kostnad208,209. Som vi tidigare diskuterat är dock 
inte dessa bestämmelser subsidiära i förhållande till sekretessbestämmelserna i OSL. 
Redan vid tolkningen av röjandebegreppet och dess rekvisit stöter vi i doktrin på 
exempel på viljor att nyansera tolkningar av förarbeten för att möjliggöra för 
pragmatiska informationsteknologiska lösningar inom statsförvaltningen. 

Att bilda en central myndighet med ansvar för IT-drift för att svara myndigheters behov 
av databehandlingstjänster har föreslagits210. En sådan myndighet skulle kunna 
samordna myndigheternas behov och undvika juridiska problem av den art som denna 
uppsats delvis tar sikte på. Konkurrenshämmande konsekvenser av ett sådant 
förfarande blir dock tydligt.  
                                                           
203 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten - en ny generation av outsourcing, s. 5. 
204 SOU 2016:41 s. 111. 
205 Catteddu & Hogben, Cloud Computing - Benefits, risks and recommendations for information security. 
206 Åberg & Dackenberg, Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter - En andra granskning av 
informationssäkerhet i staten. 
207 SOU 2016:41 s. 110. 
208 Budgetlag (2011:203). 1 kap. § 3 
209 3 § myndighetsförordningen (2007:515). 
210 Pålsson & Hedberg, En gemensam statlig molntjänst - Delrapport i regeringsuppdrag om samordning 
och omlokalisering av myndighetsfunktioner, s. 23. 
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2017 gav Regeringen i uppdrag till Försäkringskassan att erbjuda en handfull utvalda 
myndigheter en säker och samordnad IT-drift med sikte på att utvärdera hur en IT-drift 
kan samordnas för flera myndigheter. I slutet av år 2020 ska Försäkringskassan 
presentera en slutredovisning av pilotprojektet där redovisa identifierade åtgärder, 
risker, effekter, tekniska och juridiska hinder med projektet211.  
Ett argument för att eftersträva att bedriva molntjänster i statlig regi hänförs till att 
incitamentet för molntjänstleverantörer att acceptera myndighetsuppdrag kan vara av 
annan grund än den ekonomiska ersättningen. 

I informationssamhället har data beskrivits som den viktigaste råvaran212. Big data är ett 
koncept som syftar till att bygga förståelse för mönster genom att bearbeta stora 
mängder datainformation, som inte nödvändigtvis är uppbyggd i en strukturerad form. 
Utifrån dessa sammanställningar kan sedan beteendemönster kartläggas, som i 
förlängningen kan möjliggöra för kartläggning av exempelvis köpbeteenden. Mot 
denna bakgrund har molnleverantörernas affärsmodell utpekats som en stor utmaning 
mot användarnas integritet213.   
För molntjänstleverantörerna kan faktureringen av kunden utgöra enbart en del av 
deras inkomst, medan försäljning av sådana datasammanställningar utgör en 
”sidoinkomst”. Detta medför därmed en risk för att personuppgiftsbiträdet ägnar sig åt 
egeninitierad personuppgiftsbehandling i strid med avtalet.  

Ett sådant förfarande riskerar att förändra personuppgiftsbiträdets status med 
konsekvens att molntjänstleverantören juridiskt intar ställning som 
personuppgiftsansvarig (avsnitt 2.3). Med detta följer att integritetskränkningar 
riskeras av en art som varken myndigheter eller rättsväsende tidigare har behövt ta 
ställning till. I vår mening riskerar även andra lagförslag att bidra till en sådan 
utveckling214. 

Rådande regelverk vid överföring av personuppgifter till tredje land är mycket juridiskt 
komplicerat och detta kan tänkas öka myndigheters incitament till att välja svenska 
molntjänstleverantörer. Detta ökar behovet av en juridisk lösning desto mer. 

Lagförslaget som diskuterat i avsnitt 2.2.2.3 ligger i skrivande stund på regeringens 
bord och det är mycket angeläget att det realiseras för att möjliggöra dessa tjänster som 
förfogar hög potential att öka effektiviteten till en reducerad kostnad inom 
statsförvaltningen. 

 

                                                           
211 Regeringen, Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift 
212 Shekarabi, Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data, Regeringen. 
213 Guilloteau & Mauree, Privacy in cloud computing. 
214 Som exempel kan här nämnas ”PSI-lagen”. Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den 
offentliga förvaltningen. För vidare läsning, se Johnssén, Vidareutnyttjande av offentlig information. 
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