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1.

Inledning

1.1

Bakgrund

Outsourcing eller utkontraktering, dvs. att låta externa tjänsteleverantörer
utföra funktioner som annars skulle skötas i egen regi, är en viktig del i
myndigheternas strategi för att utveckla den digitala förvaltningen. Många
myndigheter har utkontrakterat drift och förvaltning av informationssystem,
tekniskt stöd såsom it-support och teknisk bearbetning såsom skanning, tryck
och postbefordran av dokument och liknande funktioner. För att stödja denna
utveckling beslutade eSam den 8 februari 2016 en första version av denna
vägledning. Ett rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighetsoch sekretesslagen publicerades också år 2016 (VER 2015-190).1 Vägledningen
och det rättsliga uttalandet tog emellertid inte sikte på molntjänster som
erbjuds av företag med utländskt ägande som har datacenter i många länder
och där information kan finnas i flera länder samt kan flyttas mellan olika
jurisdiktioner (”globala molntjänster”).2
Utvecklingen därefter har i stor utsträckning gått mot användande av
molntjänster. eSams vägledning och rättsliga uttalande har härvid åberopats
som stöd för att det skulle vara möjligt att använda bland annat globala
molntjänster. Ett delvis annat synsätt framkom emellertid i en rapport av
Pensionsmyndigheten ”Molntjänster i staten, en ny generation av outsourcing”
(VER 2015-157) och i en rapport från Statens servicecenter år 2017 ”En
gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift”. En rättsutredning
om röjande vid användning av globala molntjänster gjordes också av
Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner
(SKL). I rättsutredningen lyftes svårigheter att överblicka och kontrollera avtal
om molntjänster och konsekvensen för bedömning av användning av sådana
tjänster.
Efter ytterligare analyser beslutade eSams juridiska expertgrupp ett rättsligt
uttalande som publicerades den 12 november 2018 om röjande och
molntjänster (VER 2018:57). Där var slutsatsen att sekretessreglerade uppgifter
Bakgrunden var ett beslut av JO den 9 september 2014, dnr 3032-2011, där en tystnadsplikt som
endast var avtalsreglerad och därmed inte straffsanktionerad hade betraktats som otillräcklig när särskilt skyddsvärda
uppgifter behandlades av privat anställd personal som tog del av informationsinnehållet. Frågan var om samma
bedömning skulle göras av t.ex. it-drift där leverantören av tjänsten och dennes personal enligt avtal varken fick eller
skulle ta del av uppgifterna.
2
Se den första versionen av denna vägledning, fotnot 1, och det rättsliga uttalandet den 23 oktober
2018 om röjande och molntjänster (VER 2018:57) som berörs i det följande.
1
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får anses vara röjda om de görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör
som till följd av ägarförhållanden eller annars är bunden av regler i ett annat
land enligt vilka tjänsteleverantören kan bli skyldig att överlämna information
utan att internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt
svensk rätt.
Därefter har Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet analyserat om ett nytt
ramavtal skulle kunna underlätta för myndigheter att anskaffa och använda
vissa funktioner levererade som en molntjänst genom att det redan i ett
ramavtal förs in en korrekt kravställning. I februari 2019 publicerade Statens
inköpscentral sin förstudierapport om ”Webbaserat kontorsstöd” (dnr 23.26283-18) och anslöt sig där till eSams juridiska bedömningar i det rättsliga
uttalandet om röjande och molntjänster. Statens inköpscentral fann visserligen
att det skulle vara möjligt att upphandla ett ramavtal avseende webbaserat
kontorsstöd som både är funktionellt, tekniskt och rättsligt godtagbart, där
hänsyn tas till de juridiska förutsättningar som är speciella för offentlig sektor,
men konstaterade vid rapportens publicering att det inte fanns någon
molntjänst på marknaden som skulle uppfylla samtliga relevanta krav. Parallellt
med den beskrivna utvecklingen i Sverige har en internationell debatt ägt rum.
Frågan är om en stat som vill få tillgång till uppgifter från ett företag i en annan
stat ska behöva vända sig till den andra staten och begära rättslig hjälp eller om
den första staten ska kunna begära uppgifter direkt från en tjänsteleverantör
som bedriver verksamhet i den andra staten, se vidare avsnitt 2.5 och 4.8 om
utlämnande till annan stat och om molntjänster som fungerar
gränsöverskridande.
På grund av att det rättsliga uttalandet den 23 oktober 2018 om röjande och
molntjänster (VER 2018:57) ifrågasatts har expertgruppen lämnat
kompletterande information i en promemoria den 20 september 2019. Där har
tydliggjorts att det inte räcker med en sannolikhetsbedömning av om ett
röjande kan komma att ske. Först måste den rättsliga regleringen av parternas
mellanhavande ha utformats på ett hållbart sätt så att en juridiskt bindande och
sanktionerad avtalssekretess föreligger. Dessutom får leverantören av tjänsten
inte vara bunden av regler i främmande rätt om att lämna ut uppgifter utan en
föregående sekretessprövning eller annan laglig grund enligt svensk rätt för ett
utlämnande. Kompletteringarna har inte inneburit att expertgruppens ändrat
sina tidigare uttalanden.
Komplexiteten i den kravställning som behöver göras av en upphandlande
myndighet har samtidigt ökat markant, såväl tekniskt som juridiskt. Under år
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2018 har tre betydande rättsliga förändringar blivit verklighet, dels i form av
EU:s dataskyddsförordning,3 dels genomförandet av EU:s NIS-direktiv i
svensk lag,4 dels tillkomsten av U.S CLOUD Act och liknande regelverk i
andra länders lagstiftning. Dessutom har 1996 års säkerhetsskyddslag ersatts
med en ny och mer långtgående säkerhetsskyddslag som trätt i kraft 2019. Nya
tekniska funktioner håller också på att utarbetas för att genomföra eIDASförordningen för trafik med e-legitimationer över landsgränser.
Regeringen har den 26 september 2019 beslutat kommittédirektiv för en
utredning, Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen
(dir. 2019:64). Den ska analysera bl.a. de rättsliga förutsättningarna för statliga
myndigheter, kommuner och regioner att med bibehållen säkerhet
utkontraktera it-drift till privata leverantörer och vid behov lämna
författningsförslag. Om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen föreslås
får de emellertid inte innebära någon förändring av lagens struktur och
begreppsapparat. De får inte heller innefatta ändring av, eller tillägg till, lagens
bestämmelser om beslutsordning eller sekretessprövningens metodik.
Ändringar i grundlag eller i säkerhetsskyddslagstiftningen ingår inte heller i
uppdraget. Att nuvarande beslutsordning ska bestå blir av särskild betydelse i
anknytning till globala molntjänster.
Efter att nämnda kommittédirektiv beslutats har Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) publicerat flera vägledningar för molntjänster. Där anförs
sammanfattningsvis att användandet av molntjänster och de rättsliga
utmaningarna måste ses i ljuset av de välfärdsutmaningar som kommuner och
regioner står inför och att det — trots uppenbar rättslig osäkerhet just nu när
det gäller förutsättningar för användning av molntjänster — finns ett stort
behov av användning. Alternativet att ”backa” eller ”ta hem” till egen drift
anges ofta inte vara möjligt att genomföra.5
Dessutom har Försäkringskassan publicerat en vitbok, Molntjänster i
samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt (se avsnitt
2.5.5).

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 (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
4
Se lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, jfr
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på
säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.
5
Se Molntjänster i verksamheten, Sourcingbeslut och sammanfattning av rättsliga frågor — en
vägledning för kommuner och regioner i arbetet med att utveckla verksamheten i en digital tid.
3
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1.2

Syfte

Vanligtvis innebär utkontraktering att tjänsteleverantören och dennes personal
får tillgång till uppgifter som hos myndigheten är sekretessreglerade och
därmed inte utan särskild prövning får lämnas ut. Utkontraktering kan
emellertid avse olika typer av it-tjänster, såväl it-baserade som it-relaterade
tjänster. Med it-baserade tjänster menar vi här till exempel infrastrukturtjänster,
molntjänster och systemleveranstjänster, medan vi använder uttrycket itrelaterad tjänst med avseende på it-konsulttjänster, it-projekt och liknande.
Myndigheten måste göra vissa juridiska överväganden vid en utkontraktering,
för att säkerställa att det som planeras är lagligt och lämpligt. Vilka juridiska
överväganden som krävs varierar beroende på vilken typ av tjänst som avses.
Detta gäller även då tjänsteleverantören fungerar som personuppgiftsbiträde åt
myndigheten. I vissa fall krävs nämligen att praktiska åtgärder vidtas eller att
den planerade tjänsten kundanpassas för att utkontrakteringen alls ska kunna
äga rum. Detta är särskilt tydligt i anknytning till globala molntjänster, i den
mån de lagligen kan brukas av en myndighet.
Denna uppdaterade vägledning syftar till att ge juridiskt stöd för de
överväganden rörande sekretess och dataskydd som en myndighet måste göra
inför en planerad utkontraktering. Vägledningen ska också ge information om
lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt hantering av den information
och de informationssystem som berörs av en utkontraktering. Nytt i denna
version av vägledningen är att den även berör globala molntjänster samt tar
upp frågor om it-avtal och redogör för nya regler om informationssäkerhet.
Innehållet bygger på de rapporter och studier som nämns i vägledningen och
på uttalanden i de lagstiftningsärenden där rättsfrågor av berört slag har
övervägts.

1.3

Målgrupp

Denna vägledning vänder sig i första hand till jurister och andra som i sitt
arbete inom statliga myndigheter, kommuner och regioner deltar i
utformningen av en utkontraktering eller har att bedöma om en planerad
utkontraktering är laglig och lämplig.
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1.4

Avgränsning

Statliga myndigheter, kommuner och regioner har relativt stort utrymme att
själva avgöra på vilket sätt deras respektive uppdrag ska fullgöras, dvs. hur och
av vem arbetsuppgifterna ska utföras. Utkontraktering kan därför i princip
aktualiseras beträffande flertalet av de uppgifter som en myndighet ansvarar
för, låt vara att ett överlämnande av en arbetsuppgift som innefattar
myndighetsutövning måste ha stöd i lag.
Den första versionen av denna vägledning tog från ett rent svenskt perspektiv
sikte på utkontraktering av it-drift, vissa administrativa stödtjänster och itrelaterad infrastruktur. Eftersom myndigheter idag i relativt stor omfattning
också upphandlar och avropar konsulttjänster, it-projekttjänster och tjänster
för support, underhåll och systemleverans berörs i denna version av
vägledningen såväl it-relaterade som it-baserade tjänster. Andra arbetsuppgifter
som kräver liknande förberedelser kan också utkontrakteras samtidigt som
globala molntjänster har blivit en central fråga för det allmänna. I denna
version av vägledningen är perspektivet därför bredare.
Oavsett vilka uppgifter som ska utkontrakteras, med andra ord vilka tjänster
som ska köpas in, krävs att myndigheten gör juridiska överväganden. Detta
förutsätter att myndigheten har tillräckliga resurser i form av kompetens och
förmåga rörande bl.a. kontraktsrätt och regelverk kring offentlig upphandling.
Denna uppdaterade vägledning berör visserligen fler typer av it-tjänster än den
ursprungliga versionen. Den har emellertid begränsats till frågor om
handlingsoffentlighet och sekretess samt närliggande frågor om dataskydd.
Beträffande de regler om informationssäkerhet som nyligen införts innehåller
vägledningen endast en kort orientering. Vägledningen är relevant bara vid
utkontraktering där information hos en myndighet blir tillgänglig för en
tjänsteleverantör.

1.5

Medverkande

Arbetet med att ta fram denna uppdaterade vägledning har genomförts av
eSams rättsliga expertgrupp. Ledamöter i expertgruppen är Johan Bålman, Eva
Maria Broberg Lennartsson, Malgorzata Drewniak, Per Furberg, Erik Janzon,
Gustaf Johnssén, Jan Sjösten, Gunnar Svensson, Mikael Westberg, Staffan
Wikell och Christina Wikström. Adjungerade ledamöter i expertgruppen är
Veronica Eckerby, Nils Fjelkegård, Linn Kempe och Maria Sertcanli.
Adjungerade ledamöter och Staffan Wikell står inte formellt bakom
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ställningstaganden i vägledningen. I arbetet har även eSams rättsliga
referensgrupp, expertgruppen för säkerhet och sakområdesgruppen för
arkitektur deltagit samt de externa experterna Fredrik Ljunggren, Daniel Melin
och André Catry.
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2.

Gällande rätt

2.1

Allmänna handlingar

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) ska varje svensk medborgare ha
rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är enligt 2 kap. 4 § TF
allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som
inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En upptagning, t.ex. en
elektronisk handling, anses enligt 2 kap. 6 § vara förvarad hos myndigheten,
om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som
myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Av 2 kap. 9 § första stycket TF framgår att en handling anses ha kommit in till
en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig
befattningshavare till handa. I fråga om upptagning gäller i stället att den anses
ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för
myndigheten på sätt som anges i 6 §. Enligt 2 kap. 10 § TF anses en handling
upprättad hos en myndighet när den har expedierats, eller om den inte har
expedierats, när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats eller, om
den inte hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller
färdigställts på annat sätt.
En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk
bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning anses emellertid
enligt 2 kap. 13 § första stycket TF inte som allmän handling hos den
myndigheten. En sådan handling omfattas således inte alls av bestämmelserna
om handlingsoffentlighet. På motsvarande sätt följer det av 2 kap. 9 § tredje
stycket TF att en handling som återkommer till en myndighet efter teknisk
bearbetning eller lagring utanför myndigheten inte anses som en inkommen
handling.

2.2

Sekretess

Rätten att ta del av allmänna handlingar får enligt 2 kap. 2 § första stycket TF
begränsas bara om det är nödvändigt med hänsyn till vissa, särskilt angivna,
intressen. En sådan begränsning ska anges noga i en bestämmelse i en särskild
lag eller, om det i ett visst fall anses lämpligare, i en annan lag som den
förstnämnda lagen hänvisar till. Den särskilda lag som avses är offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400, OSL).
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2.2.1

Vad innebär sekretess?

Sekretess innebär inte bara begränsningar av rätten att ta del av allmänna
handlingar utan även ett förbud att röja en uppgift, oavsett om det görs
muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt
(3 kap. 1 § OSL). Förbudet att röja uppgifter träffar alltså varje form av
röjande. Sekretess innebär således både handlingssekretess och tystnadsplikt
och gäller inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för uppgifter
som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit allmänna.
Otillåtet röjande av en sekretessbelagd uppgift är straffsanktionerat som brott
mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § brottsbalken, BrB). Enligt kommentaren till
brottsbalken ska något krav på att ett avslöjande har skett inte läggas in i ordet
röja.6
Sekretess gäller som huvudregel inte bara i förhållande till enskilda utan också
mellan myndigheter samt inom en myndighet, om det finns olika
verksamhetsgrenar där som är att betrakta som självständiga i förhållande till
varandra (8 kap. 1 och 2 §§ OSL).
Sekretess gäller givetvis även i förhållande till utländska myndigheter och
mellanfolkliga organisationer men här har särskilda regler införts (se avsnitt
2.2.6).
2.2.2

Offentlighets- och sekretesslagens tillämpningsområde

Enligt 2 kap. 1 § första stycket OSL gäller lagens förbud mot att röja eller
utnyttja en uppgift för myndigheter. Av övriga bestämmelser i kapitlet och
bilagan till offentlighets- och sekretesslagen följer att vissa organ som inte är
myndigheter ska jämställas med sådana vid tillämpningen av 2 kap. TF och
offentlighets- och sekretesslagen.
I bestämmelsens andra stycke anges att lagens förbud mot att röja eller utnyttja
en uppgift också gäller för en person som fått kännedom om uppgiften genom
att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet
på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
på grund av tjänsteplikt, eller

6

Brottsbalken. En kommentar, Leijonhufvud m.fl.
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på annan liknande grund.
Röjandeförbudet enligt lagen gäller alltså inte bara för myndighetens anställda,
utan också för sådana personer som på grund av uppdrag hos myndigheten
eller på annan liknande grund deltar i myndighetens verksamhet.
2.2.3

Sekretessbestämmelsers uppbyggnad

En sekretessbestämmelse består i regel av tre huvudsakliga rekvisit, dvs.
förutsättningar för bestämmelsens tillämplighet. Dessa rekvisit anger
sekretessens föremål, dess räckvidd och dess styrka.
Sekretessens föremål är den information som kan hemlighållas och anges i lagen
genom ordet “uppgift” tillsammans med en mer eller mindre långtgående
precisering av uppgiftens art, t.ex. uppgift om enskilds personliga förhållanden.
En sekretessbestämmelses räckvidd bestäms normalt genom att det i
bestämmelsen preciseras att sekretessen för de angivna uppgifterna bara gäller i
en viss typ av ärende, i en viss typ av verksamhet eller hos en viss myndighet.
Några få sekretessbestämmelser gäller utan att räckvidden är begränsad.
Uppgiften kan då hemlighållas oavsett i vilket ärende, i vilken verksamhet eller
hos vilken myndighet den förekommer.
Sekretessens styrka bestäms i regel med hjälp av s.k. skaderekvisit. Man skiljer i
detta sammanhang mellan raka och omvända skaderekvisit. Vid rakt
skaderekvisit är utgångspunkten att uppgiften är offentlig och att sekretess
gäller bara om det kan antas att en viss skada uppstår om uppgiften lämnas ut.
Vid omvänt skaderekvisit är utgångspunkten den motsatta, dvs. att uppgiften är
sekretessbelagd. Uppgiften får då lämnas ut endast om det står klart att
uppgiften kan röjas utan att viss skada uppstår. Sekretessen kan även vara
absolut, vilket innebär att de uppgifter som omfattas av bestämmelsen ska
hemlighållas utan någon skadeprövning, om uppgifterna begärs ut.
Av särskilt intresse vid utkontraktering är sekretessen enligt 40 kap. 5 § OSL,
som gäller i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för
någon annans räkning, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Se vidare prop. 2016/17:198 där skälen redovisats för att den
tidigare begränsningen till personuppgifter har utmönstrats.
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2.2.4

Sekretessbrytande bestämmelser

Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan också gentemot andra
svenska myndigheter, utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer,
samt mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. I vissa
fall måste dock myndigheter kunna lämna ut uppgifter för att kunna utföra sina
uppgifter. Vidare kan enskilda i vissa fall ha ett berättigat behov av att få ta del
av uppgifter som annars omfattas av sekretess. Sekretessregleringen innehåller
därför särskilda sekretessbrytande bestämmelser. Dessa har utformats efter en
intresseavvägning mellan myndigheternas eller enskildas behov av att ta del av
uppgifterna och de intressen som aktuella sekretessbestämmelser ska skydda.7
2.2.5

Överföring av sekretess och tystnadsplikt

Överlämnande till annan myndighet

Som huvudregel gäller att sekretess inte följer med en uppgift när den lämnas
till en annan myndighet. Det beror bl.a. på att behovet av och styrkan i en
sekretess inte kan bestämmas enbart med hänsyn till sekretessintresset.
Offentlighetsintresset kan kräva att uppgifter som behandlas som hemliga hos
en myndighet är offentliga hos en annan myndighet.
Vissa bestämmelser om överföring av sekretess med begränsade och
överblickbara tillämpningsområden har dock införts. Sådana bestämmelser
innebär att en primär sekretessbestämmelse8 som är tillämplig hos en myndighet ska
tillämpas på uppgiften även av en myndighet som uppgiften har lämnats till
eller som har elektronisk tillgång till uppgiften hos den förstnämnda
myndigheten (s.k. direktåtkomst). En och samma sekretessbestämmelse kan
således vara en primär sekretessbestämmelse hos den utlämnande myndigheten
och en sekundär sekretessbestämmelse9 hos den mottagande myndigheten.
Om en sekretessreglerad uppgift lämnas från en myndighet till en annan gäller
sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten antingen om
sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den
Sådana sekretessbrytande bestämmelser som bryter all sekretess eller sekretess enligt väldigt många
sekretessbestämmelser har samlats i lagens tredje avdelning (10 kap.). Sekretessbrytande bestämmelser som endast bryter
sekretessen enligt en viss sekretessbestämmelse eller enligt några få sekretessbestämmelser har normalt placerats i
anslutning till berörda sekretessbestämmelser i lagens fjärde och femte avdelning.
8
En primär sekretessbestämmelse är enligt 3 kap. 1 § OSL en bestämmelse om sekretess som en
myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten, omfattar en viss verksamhetstyp
eller en viss ärendetyp som hanteras hos myndigheten, eller omfattar vissa uppgifter som finns hos myndigheten.
9
En sekundär sekretessbestämmelse är enligt 3 kap. 1 § OSL en bestämmelse om sekretess som ska
tillämpas på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess.
7
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mottagande myndigheten eller om sekretess följer av en bestämmelse om
överföring av sekretess. Om ingen av dessa förutsättningar är uppfyllda blir
uppgiften offentlig hos den mottagande myndigheten.
Av särskilt intresse vid utkontraktering är 11 kap. 4 a § OSL där följande
numera föreskrivs. Får en myndighet i verksamhet för enbart teknisk
bearbetning eller teknisk lagring för en annan myndighets räkning en uppgift
som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt
intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande
myndigheten, se vidare prop. 2016/17:198 s. 28.
Överlämnande till ett privat subjekt

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen allmän bestämmelse om
tystnadsplikt för en utomstående10 fysisk eller juridisk person som har tagit del
av en sekretessbelagd uppgift. I enskilda fall kan dock tystnadsplikt enligt
offentlighets- och sekretesslagen ändå gälla, nämligen då uppgiften lämnats ut
med förbehåll enligt 10 kap. 14 § OSL som inskränker den enskildes rätt att
lämna uppgiften vidare eller utnyttja den.
I vissa andra fall av utlämnande till privata subjekt träder tystnadsplikt enligt
andra författningar in, såsom den tystnadsplikt som gäller för advokater enligt
8 kap. rättegångsbalken (RB) eller inom enskilt bedriven hälso- och sjukvård
enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
Då mottagaren inte omfattas av någon lagreglerad tystnadsplikt och det heller
inte är möjligt att lämna ut uppgifterna med förbehåll enligt offentlighets- och
sekretesslagen, får behovet av tystnadsplikt när det är möjligt tillgodoses i
civilrättslig ordning genom avtal om tystnadsplikt (prop. 1979/80:2 Del A s.
128).
2.2.6

Sekretess i förhållande till utländska myndigheter

Av 8 kap. 3 § OSL följer att en uppgift för vilken sekretess gäller får röjas för
en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation under vissa
förutsättningar. Ett utlämnande får ske antingen i enlighet med en särskild
föreskrift i lag eller förordning eller om uppgifterna i motsvarande fall skulle få
Med utomstående menas här ett organ eller en person som inte är skyldig att tillämpa de
sekretessbestämmelser som gäller för myndigheten. Se avsnitt 4.3 angående vilka personer som omfattas av offentlighetsoch sekretesslagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1 § OSL.
10

En vägledning om sekretess och dataskydd

16 (86)

lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndigheten
står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas.
Denna prövning kan inte överlämnas till en leverantör av exempelvis globala
molntjänster eller en utländsk myndighet.
Om en myndighet som utkontrakterat sin databehandling till en leverantör av
exempelvis globala molntjänster inte får kännedom om en begäran om
utlämnande som riktats till tjänsteleverantören kan myndigheten av naturliga
skäl inte göra den sekretess- och intresseprövning som krävs enligt 8 kap. 3 §
OSL (se vidare avsnitt 2.5.3 och kap. 4). Tjänsteleverantören kan emellertid
vara bunden av regler i en annan stat som förbjuder denne att informera den
svenska huvudmannen. Innefattar kontraktet ett krav på att informera
huvudmannen och att inte lämna ut en uppgift utan att en sekretessprövning
gjorts av den svenska myndigheten ställs tjänsteleverantören inför att bryta
antingen mot villkor i avtalet eller mot tystnadsplikt enligt den främmande
rättsordningen.
I 21 kap. 7 § OSL föreskrivs dessutom ett generellt förbud mot att lämna ut
personuppgifter om det kan antas att personuppgiften efter utlämnandet
kommer att behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller
dataskyddslagen. Bedömningen ska avse om det kan antas att mottagaren (här
tjänsteleverantören) efter ett utlämnande kan komma att behandla uppgiften i
strid med EU:s dataskyddsförordning eller dataskyddslagen.

2.3

Skydd av personuppgifter

Skyddet för den enskildes personliga integritet och respekten för privatlivet är
viktiga grundläggande rättigheter som kommer till uttryck i både 2 kap. 6 §
regeringsformen (RF) och art. 8 i Europakonventionen.11 När det gäller
automatiserad behandling av personuppgifter har dessa grundläggande
rättigheter preciserats i EU:s dataskyddsförordning, i lagen (2018:218) och
förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning och genom myndigheternas registerförfattningar. Med
personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person (en registrerad).12

Se även artikel 7 och 47 Europeiska unionens stadga om de Grundläggande rättigheterna.
Av definitionen i artikel 4.1 följer vidare att 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 onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
11
12
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2.3.1

Personuppgiftsansvar

Enligt artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordning menas med
personuppgiftsansvarig 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.13 Om
två eller flera personuppgiftsansvariga tillsammans fastställer ändamål och
medel för personuppgiftsbehandlingen är de gemensamt
personuppgiftsansvariga.14
Den personuppgiftsansvarige är den som ansvarar för att behandlingen av
personuppgifter är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och med andra
hos den ansvarige tillämpliga författningar, t.ex. registerförfattningar och
offentlighets- och sekretesslagen. Detta ansvar innebär bl.a. att den
personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning
av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid
med regleringen har orsakat, artikel 82 EU:s dataskyddsförordning.15 Enligt
artikel 32 EU:s dataskyddsförordning ansvarar den personuppgiftsansvarige
även för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
de personuppgifter som behandlas.
I registerförfattningar anges ofta vilken myndighet som bär
personuppgiftsansvaret för de behandlingar som omfattas av författningen.
Varje myndighet är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker internt för t.ex. personaladministrativa ändamål.
2.3.2

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning
är personuppgiftsbiträde, artikel 4.8 EU:s dataskyddsförordning. Ett
I definitionen anges vidare att den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur
denne ska utses kan föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt, om ändamålen och medlen för
behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
14
Se artikel 26 i dataskyddsförordningen. De gemensamt personuppgiftsansvariga ska enligt samma
artikel ”under öppna former” och ”genom ett gemensamt arrangemang” fastställa sitt respektive ansvar för att uppfylla
skyldigheterna enligt förordningen, särskilt i förhållande till de rättigheter som tillkommer den registrerade och i
synnerhet när det gäller rätten till information. Detta gäller dock inte i den mån som de gemensamt
personuppgiftsansvarigas skyldigheter fastställs i gemenskapsrätten eller nationell rätt (se artikel 26.1). Skrivningarna om
öppna former och gemensamt arrangemang medför att det sannolikt är att rekommendera att detta sker skriftligen och
på ett sätt som innebär att den fastställda inbördes fördelningen av skyldigheterna görs tillgänglig för de registrerade (jfr
prop. 2017/18:232, s 216). Rättsläget avseende gemensamt personuppgiftsansvar är oklart, vad gäller både
förutsättningarna för gemensamt ansvar och hur själva arrangemanget ska utformas och regleras. Utrymmet för ett
gemensamt personuppgiftsansvar mellan en myndighet och en leverantör är dock sannolikt mycket begränsat, givet att
förutsättningarna för myndigheters personuppgiftsbehandling i hög grad är reglerad vad avser såväl rättslig grund och
ändamål som vilken behandling som faktiskt är tillåten.
15
Den ansvarige kan också bli föremål för tillsyn och sanktioner.
13
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personuppgiftsbiträde får behandla personuppgifterna bara i enlighet med de
instruktioner som den ansvarige har utfärdat för uppdraget.
När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, ska denne
förvissa sig om att biträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste
vidtas och se till att biträdet verkligen vidtar åtgärderna.
Den personuppgiftsansvarige har i förhållande till den registrerade ett fortsatt
skadeståndssanktionerat ansvar för att EU:s dataskyddsförordning följs även
när personuppgiftsbehandlingen utförs av ett personuppgiftsbiträde. Den
personuppgiftsansvarige kan således uppdra den faktiska behandlingen av
personuppgifterna till biträdet, men aldrig avsäga sig personuppgiftsansvaret.
Enligt artikel 28 EU:s dataskyddsförordning ska det finnas ett skriftligt avtal
eller en annan rättsakt om personuppgiftsbiträdets behandling av
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Där ska särskilt
föreskrivas bland annat att biträdet får behandla personuppgifterna bara i
enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att biträdet är
skyldigt att vidta säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 EU:s dataskyddsförordning.
Instruktionerna till ett personuppgiftsbiträde ska vara så pass tydliga att
biträdet inte kan utföra någon otillåten behandling av uppgifterna utan att det
strider mot avtalsvillkoren. Om personuppgiftsbiträdet behandlar
personuppgifter i strid mot den ansvariges instruktioner blir
personuppgiftsbiträdet istället personuppgiftsansvarig för den behandling som
går utöver instruktionerna.
Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla villkor som säkerställer att personal
hos personuppgiftsbiträdet är bundna av tystnadsplikt vid behandlingen av
personuppgifterna. Tystnadsplikten kan vara avtalsreglerad eller följa av lag.
Tystnadsplikten är därmed inte nödvändigtvis straffsanktionerad. Vid
utkontraktering av it-tjänster behöver myndigheten särskilt beakta arten av
personuppgifter, och utifrån dessa säkerställa att det finns en avtalsrättslig
förpliktelse för personuppgiftsbiträdet att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Det
är också av vikt att reglera personuppgiftsbiträdets (inklusive dennes
underbiträdens) rätt att överföra personuppgifter till tredje land. Sedan
dataskyddsförordningen började tillämpas har ansvarsfrågan i
personuppgiftsbiträdesavtal gett upphov till långdragna diskussioner. Här
saknas tydlig vägledning i praxis. Dataskyddsförordningens ordalydelse bör
därför vara vägledande vid en upphandling. Det kan dessutom finnas
situationer där leverantören har ett eget personuppgiftsansvar för behandlingar
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av personuppgifter som följer av avtalet, eller ett gemensamt ansvar
tillsammans med myndigheten. Parterna behöver identifiera dessa situationer
och reglera dem.
Ett personuppgiftsbiträde kan i sin tur under vissa förutsättningar anlita s.k.
underbiträden för att utföra personuppgiftsbehandling. Det ska framgå av
personuppgiftsbiträdesavtalet att anlitande av ett underbiträde antingen alltid
ska godkännas skriftligt av den ansvarige, eller att den ansvarige i alla fall alltid
ska informeras innan ett underbiträde anlitats. Den personuppgiftsansvarige
ansvarar för att kontrollera att såväl personuppgiftsbiträdet som underbiträden
följer villkoren i personuppgiftsbiträdesavtalet och de krav som framgår av
dataskyddsförordningen avseende bl.a. säkerhet. Datainspektionen har i
tillsynsärendet 574-2011 uttalat att tredjepartsrevision kan vara ett sätt att
kontrollera en tjänsts säkerhets- och kvalitetskrav men att detta inte fråntar den
personuppgiftsansvariges ansvar att kontrollera att personuppgiftsbiträdet
verkligen vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs.16
2.3.3

Aggregering av personuppgifter

I beaktandesats 75 i EU:s dataskyddsförordning noteras att risker kan
uppkomma vid personuppgiftsbehandling som inbegriper ett stort antal
personuppgifter och gäller ett stort antal personer. Detta tydliggörs vidare i
beaktandesats 91 som beskriver att en konsekvensbedömning behövs vid
storskalig uppgiftsbehandling, som gäller ett stort antal registrerade och
sannolikt innebär en hög risk när teknik används storskaligt. Slutligen framgår
av beaktandesats 92 fördelarna med att en konsekvensbedömning avseende
dataskydd inriktar sig på ett vidare område än en enskild myndighets införande
av en behandlingsmiljö. Så är fallet när myndigheter avser att skapa en
gemensam plattform eller när flera personuppgiftsansvariga planerar att införa
en gemensam miljö.17
2.3.4

Överföring till tredje land

Ett land som inte är bundet av dataskyddsförordningen är ett så kallat
tredjeland. För att det ska vara tillåtet att föra över personuppgifter till
tredjeland måste villkoren i artikel 44-50 dataskyddsförordningen vara
uppfyllda. Överföring kan exempelvis vara tillåten om kommissionen fattat ett
Avsnitt 4.5 Kammarkollegiets Förstudierapporten Webbaserat kontorsstöd (dnr 23.2-6283-18).
Avsnitt 4.9 Kammarkollegiets Förstudierapporten Webbaserat kontorsstöd (dnr 23.2-6283-18).
Beträffande aggregering och informationssäkerhet, se även nedan avsnitt 2.4.4.
16
17
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beslut om adekvat skyddsnivå eller med stöd av bindande
företagsbestämmelser som har godkänts av Europeiska dataskyddsstyrelsen.
Det har visat sig att överföringar förekommer också för att tillgodose
tjänsteleverantörens egna behov, i många fall utan den utkontrakterande
myndighetens kännedom. Utredningar har gjorts av Nederländernas regering
beträffande den insamling av bland annat telemetridata som Microsoft gör från
användare av deras programvaror (även ”on-premise”), se vidare avsnitt 2.4.4
och 6.3.18 Dessutom pågår en prövning i EU-domstolen av
standardavtalsklausulerna (SCC) och Privacy Shield, mål C311-18 ”Schrems
II”, där Generaladvokatens utlåtande förväntas i december 2019 och slutlig
dom under våren 2020.

2.4

Skydd för informationssäkerheten

2.4.1

Ny säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning

En ny säkerhetsskyddslag (2018:585) och en ny säkerhetsskyddsförordning
(2018:658) har trätt i kraft den 1 april 2019. Genom denna reglering stärks
säkerhetsskyddet av bland annat samhällsviktiga informationssystem. Det
förtydligas också att säkerhetsskyddsbestämmelserna inte bara gäller i allmän
utan också i enskilt bedriven verksamhet. De nya reglerna gäller för den som
till någon del bedriver så kallad säkerhetskänslig, verksamhet som är av
betydelse för Sveriges säkerhet och tydliggör bland annat kraven på
säkerhetsskyddsanalyser. Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska
genomföra en säkerhetsskyddsanalys för att utreda behovet av säkerhetsskydd.
Säkerhetsskyddsåtgärder behöver vidtas för att förebygga att
säkerhetsskyddsklassiﬁcerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga
eller förstörs. Åtgärder kan också krävas för att förebygga skadlig inverkan i övrigt
på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.
Exempelvis kan de röra skydd av informationssystem som styr viktiga
samhällsfunktioner eller som hanterar sammanställningar av uppgifter där
uppgifternas tillgänglighet eller riktighet är av betydelse för Sveriges säkerhet. I
så fall behöver den som utövar verksamheten vidta åtgärder för att uppfylla
säkerhetsskyddslagens krav.19

Med ”on-premise” menas programvara som installeras och körs på datorer i lokalen hos den
organisation som använder programvaran.
19
Avsnitt 12.2 Kammarkollegiets Förstudierapporten Webbaserat kontorsstöd (dnr 23.2-6283-18).
18
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Det är verksamhetsutövaren – exempelvis en myndighet som utkontrakterar en
funktion – som ska avgöra om hanteringen inrymmer verksamhet av betydelse
för Sveriges säkerhet ur ett nationellt perspektiv, en bedömning som inte är
enkel (se vidare prop. 2017/18:89 s. 37 och 133). För utkontraktering och
överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet finns särskilda regler. Ytterst kan
berörd tillsynsmyndighet besluta att en myndighet inte får göra en
upphandling. Ytterligare krav på säkerhetsskydd för informationssystem som
stödjer en säkerhetskänslig verksamhet finns i Säkerhetsskyddsförordning
(2018:658) och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS
2019:2). Säkerhetspolisen ger också ut vägledningar i säkerhetsskydd, där det
finns specifik vägledningar gällande både informationssäkerhet och
säkerhetsskyddad upphandling (se www.sakerhetspolisen.se).
2.4.2

NIS-lagen och NIS-förordningen

Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster (NIS-lagen) och förordningen (2018:1175) med samma namn (NISförordningen) har trätt i kraft den 1 augusti 2018. Denna reglering gäller för
leverantörer av samhällsviktiga tjänster och av digitala tjänster. Vid
utkontraktering kan digitala tjänster i NIS-lagens mening föreligga eftersom
bland annat molntjänster hör till denna kategori (2 § 4 och 7 NIS-lagen).20
Däremot synes samhällsviktiga tjänster inte bli aktuella om vi utgår från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och
identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:7).
I NIS-lagen är de säkerhetsåtgärder som ska vidtas och de skyddsnivåer som
ska uppnås i samhällsviktiga respektive digitala tjänster relativt allmänt
beskrivna. De aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster
specificeras emellertid i en genomförandeförordning.21 I NIS-lagen finns vidare
föreskrifter om incidentrapportering, tillsyn, ingripanden och sanktioner.
Det är leverantören som ska undersöka om denne berörs av regleringen (se
MSB:s webbplats). Medlemsstaterna ska emellertid bedöma vilka leverantörer
som uppfyller kraven i direktivet för att anses vara leverantörer av
samhällsviktiga tjänster (prop. 2017/18:205 s. 32).

Digitala tjänster undantas emellertid från NIS-lagens tillämpningsområde bland annat om
leverantören är ett mikroföretag eller ett småföretag. Dvs. företag som sysselsätter färre än 50 personer och har en
omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (se vidare 5-9 §§ NIS-lagen).
21
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018.
20
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2.4.3

eIDAS-förordningen

Även för leverantörer av betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen22 gäller
vissa informationssäkerhetskrav oberoende av om tjänsterna anses vara
kvalificerade eller inte. Enligt artikel 19 ska tillhandahållare av betrodda tjänster
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för
säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhandahåller. Med beaktande av
den senaste tekniska utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa att
säkerhetsnivån står i proportion till graden av risk. Vid utkontraktering kan
tjänster av detta slag förekomma.23 Är det fråga om betrodda tjänster ska de
förtecknas. Det är leverantörerna som ska undersöka om de berörs av
regleringen.
2.4.4

Aggregering av uppgifter och telemetri

I anknytning till molntjänster uppkommer komplexa frågor som en följd av de
ansamlingar av data som uppkommer. En leverantör kan aggregera och
använda dessa data, inte bara för att identifiera och hantera hot och risker. Det
finns också en fara för att tjänsteleverantören brukar dem för egna, otillåtna
ändamål. Överföringar förekommer som framgått av avsnitt 2.3.3 också för att
tillgodose tjänsteleverantörens egna behov.
Försäkringskassan har i en vitbok, Molntjänster i samhällsbärande verksamhet
— risker, lämplighet och vägen framåt, pekat på en omfattande och delvis
okänd insamling av uppgifter, se bl.a. under rubriken ”Identifierade risker till
följd av digitalisering av samhällsbärande verksamheter” och vitbokens bilaga 3
samt avsnitt 6.4 nedan.24

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identiﬁering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG
23
En betrodd tjänst är enligt artikel 3.16 är en elektronisk tjänst som vanligen tillhandahålls mot
ekonomisk ersättning och som består av (a) skapande, kontroll och validering av elektroniska underskrifter, elektroniska
stämplar eller elektroniska tidsstämplingar, elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser och certifikat med
anknytning till dessa tjänster, (b) skapande, kontroll och validering av certifikat för autentisering av webbplatser, (c)
bevarande av elektroniska underskrifter, stämplar eller certifikat med anknytning till dessa tjänster.
24
Redan år 2010 har E-offentlighetskommittén i sitt slutbetänkande Allmänna handlingar i
elektronisk form – offentlighet och integritet (SOU 2010:4), berört säkerhetsriskerna med ett omfattande elektroniskt
utlämnande av handlingar som är allmänna och offentliga, samt hävdat att befintliga regler om vad som kan hållas hemligt
inte alltid är utformade med beaktande fullt ut av den tekniska utvecklingen. Dessa risker har därefter särskilt betonats
av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor i betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82), som noterat att t.ex. en utkontraktering av viss it-drift, kan involvera en stor mängd uppgifter som sedda var
för sig är klassificerade som begränsat hemliga, eller som inte är säkerhetsskyddsklassificerade alls, men som
sammantagna kan vara betydligt känsligare i förhållande till Sveriges säkerhet (s. 153). Utredningen har hävdat att
problemet kan förväntas öka och att den tekniska utvecklingen skapat möjligheter att dela, inhämta, sammanställa och
analysera uppgifter på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Enligt utredningen är det ur ett säkerhetsskyddsperspektiv
22
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2.5

Utlämnande till annan stat

2.5.1

Folkrätten och territorialprincipen

Det har varit en utgångspunkt enligt folkrätten att det är förbjudet för en
svensk myndighet att bereda sig tillgång till elektronisk information som är
lagrad i andra länder, oavsett om den som förfogar över uppgifterna finns i
Sverige.25 Lagras information på annan plats än i Sverige saknar svenska
brottsbekämpande myndigheter jurisdiktion. Denna tolkning av
territorialitetsprincipen delas emellertid inte av alla länder, bland annat mot
bakgrund av hur globala leverantörer tillhandahåller it-baserade tjänster såsom
molntjänster närmast oberoende av nationsgränser. Nya anknytningsfaktorer
har åberopats och införts i flera länder genom lagstiftning eller ny rättspraxis,
särskilt då det inte är klarlagt var informationen finns lagrad. Som
jurisdiktionsgrundande omständigheter har i brottsutredningar vissa länder
hävdat bl.a. den misstänktes hemvist, platsen där brottet begåtts och
informationsinnehavarens hemvist.26
Här bör även sådana åtgärder beröras som andra länders underrättelseorgan
vidtar för att bereda sig tillgång till information. Den utveckling som ägt rum
mot globala molntjänster – ägda av företag som på grund av ägandet kan
bereda sig tillgång till information i andra länder och beordras därtill av stater –
har fört med sig att det inte går att bortse från denna aspekt i en juridisk
vägledning där frågor om globala molntjänster ingår. Detta återspeglas bland
annat i EU-domstolens bedömning av överföring av personuppgifter till tredje
land.27 En debatt pågår också kring frågor om nationell suveränitet och
hanteringen av data i cyberrymden, som rört bland annat ändringar som
antagits i utländsk rätt för att möjliggöra global åtkomst (se debatten kring den
s.k. U.S. CLOUD Act) och digitala angrepp som kan hota handlingsfriheten
hos en stat och ytterst dess suveränitet.28 Risken för röjande är beroende av hur
den utländska lagstiftningen är utformad och det finns flera andra länder än
mycket problematiskt att verksamhetsutövare som utkontrakterat verksamhet inte följer sina skyddsvärden och
upprätthåller kunskap om i vilka sammanhang uppgifterna används eller hur de skyddas (s. 181).
25
Se bland annat Ds 2005:6 s. 282 och SOU 2017:100 s. 363.
26
En svensk statlig utredning, se betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens
behov (SOU 2017:100), har också lagt fram förslag till ändringar i rättegångsbalkens regler om husrannsakan så att
undersökning ska kunna ske på distans och att editionsplikten vidgas, dvs. att rätten kan förelägga den som innehar handlingen
att förete den. Där redovisas hur det i många länder fokuseras på andra anknytningsmoment som grund för jurisdiktion
än själva lagringsplatsen. Detta gäller särskilt vid ”loss of location”, dvs. situationer där man inte vet var elektronisk
information är lagrad eller vilken stats regler som ska tillämpas på informationen. Tänkbara anknytningsmoment kan
vara t.ex. var brottet begåtts och vilket land som har straffrättslig jurisdiktion och utreder det, var den misstänkte befinner
sig och om åtgärden kan vidtas utan hjälp från något annat lands myndigheter.
27
Mål C-362/14 - Schrems I.
28
Se bland annat prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning.
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USA (bl.a. Indien, Kina och Ryssland) som har infört liknande och i vissa fall
mera långtgående lagstiftning. Att flera exempel i det följande rör USA och
amerikansk lagstiftning har att göra med att många stora leverantörer hör
hemma i USA och erbjuder tjänster enligt amerikansk rätt.
2.5.2

Arbetet inom EU

Det finns ett förslag till en EU-förordning om europeisk utlämnandeorder.29
Förhandlingar pågår också om ett direktiv för utseende av representant för
inhämtande av e-bevisning till EU och som ska vara placerad i ett EU-land.30
2.5.3

U.S. CLOUD Act och utvecklingen i tredje länder

I en inledande förklaring till det nämnda förslaget till en EU-förordning om
europeisk utlämnandeorder nämns att ändringar som antagits i amerikansk rätt
genom den s.k. U.S. CLOUD Act kan möjliggöra utbyte även med USA.31 I
denna vägledning är frågan istället om det kan finnas hinder mot
utkontraktering till följd av att utkontrakteringen leder till att sekretessreglerade
uppgifter tillgängliggörs i strid mot offentlighets- och sekretesslagen.32
U.S. CLOUD Act och anknytande reglering ger amerikanska myndigheter
möjlighet att begära att bl.a. leverantörer av elektroniska
kommunikationstjänster och molntjänster som är underkastade amerikansk
jurisdiktion, bevarar eller lämnar ut data som är under leverantörens kontroll.33
Det spelar i sammanhanget inte någon roll om informationen lagras eller
hanteras i eller utanför USA.34 En sådan begäran ska – något förenklat – ske

Europaparlamentets och Rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder
för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden, COM/2018/225 ﬁnal - 2018/0108 (COD). Där konstateras att de
instrument som redan finns för internationell rättshjälp, dvs. att ett land vänder sig till ett annat lands myndigheter för att de
ska verkställa åtgärder på deras territorium står under allt större tryck och att ett antal medlemsstater och tredjeländer beslutat
att utöka sina nationella verktyg. Detta har, enligt den bakgrund som redovisats i arbetet med EU-förordningen, lett till en
fragmentering, rättsosäkerhet och motstridiga förpliktelser samt väcker frågor om skyddet av grundläggande rättigheter
och processuella garantier.
30
Se en promemoria den 25 februari 2019 från Justitiedepartementet.
31
Se även U.S Department og Justice, White Paper, april 2019, Promoting Public Safety, Privacy, and
the Rule of Law Around the World: The Purpose and Impact of the CLOUD Act.
32
Följande beskrivning är delvis hämtad ur Försäkringskassans vitbok Molntjänster i samhällsbärande
verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt (se även vitbokens bilaga 3).
33
I 18 USC 2713 beskrivs de rättssubjekt som omfattas av bestämmelserna som “a provider of
electronic communication service or remote computing service”. Det kan här vidare noteras att den amerikanska
jurisdiktionen troligtvis är vidsträckt. Electronic Frontier Foundation menar att exempelvis den tyska
meddelandetjänsten Telegram kan anses ligga under amerikansk jurisdiktion eftersom den erbjuder tjänster till
amerikanska kunder. Se Electronic frontier Foundation, The U.S. CLOUD Act and the EU: A Privacy Protection Race
to the Bottom, 2018-04-09.
34
18 USC 2713.
29
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genom en s.k. ”warrant” som utfärdats av en domstol, ett administrativt
föreläggande, ett föreläggande från en grand jury eller ett domstolsbeslut.35
Tjänsteleverantören har möjlighet att bestrida myndigheternas begäran om
tillgång till uppgifter i domstol om personen som uppgifterna rör inte är en
”United States Person”36 och inte heller bor i USA, det finns en risk för att
tjänsteleverantören genom att följa aktuell begäran skulle bryta mot en annan
stats lagstiftning37och den staten har ingått ett s.k. verkställighetsavtal (eng.
executive agreement) med USA.38 Efter en sådan invändning ska domstol
bedöma om dessa kriterier är uppfyllda samt utifrån samtliga omständigheter
göra en avvägning mellan de intressen som talar för respektive emot ett
utlämnande (eng. comity analysis).39 Vid denna avvägning ska domstolen
beakta bl.a. den amerikanska statens intressen, den andra statens intressen av
att förhindra ett utlämnande som är förbjudet enligt den statens lag, risken för
och omfattningen av de påföljder som kan drabba tjänsteleverantören vid ett
utlämnande som strider mot lag i den andra staten, samt vilka kopplingar
tjänsteleverantören och den person informationen gäller har till USA.40 I vilken
utsträckning en tjänsteleverantör kan bestrida en begäran enligt U.S. CLOUD
Act om förutsättningarna ovan inte är uppfyllda är oklart.41
U.S. CLOUD Act ger också USA:s justitieminister möjlighet att genom avtal
med andra stater reglera möjligheten för dessa stater att direkt hos amerikanska
tjänsteleverantörer begära information i syfte att bekämpa allvarlig
brottslighet.42 Justitieministern ska innan sådana avtal ingås bl.a. säkerställa att
den andra statens lagstiftning ger ett tillräckligt skydd för integriteten och
mänskliga rättigheter, både materiellt och processuellt.43
Allvarlig kritik har framförts mot U.S. CLOUD Act när det gäller skyddet för
mänskliga rättigheter. Europeiska advokatsamfundet menar att U.S. CLOUD
Act inte tillgodoser den europeiska minimistandard som fastställts av
35
36

37
38
39

18 USC 2703(b)(1)(A-B).
United States Person är t.ex. den som är amerikansk medborgare eller som lagligen har rätt att vistas i USA, se 18
USC 2703 (h) med hänvisning till 2523 (a)(2).
18 USC 2703 (h).
18 USC 2703 (h) jämförd med 2523 (b) och (d). Notera att Sverige för närvarande inte ingått ett sådant avtal.
18 USC 2703 (h)(2)(B)

18 USC 2703 (h)(3)
EPDB-EDPS, Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal
framework for personal data protection, 2019-07-10, Annex s. 1–2.
40
41

42

43

Ett sådant avtal ingås av justitieministern (Attorney General) efter godkännande av utrikesministern (Secretary of
State). Avtalet ska läggas fram till USA:s kongress, som har 180 dagar på sig att invända mot avtalet för att det inte
ska träda i kraft. Se 18 USC 2523 (b) och (d).
18 USC 2523 (e). Ett sådant avtal ska ses över vart femte år.
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Europadomstolen och EU-domstolen när det gäller staters elektroniska
övervakning av medborgarna.44 Flera fristående människorättsorganisationer
pekar också på att skyddet för mänskliga rättigheter åsidosätts när amerikanska
verkställande myndigheter ges möjlighet att ingå internationella avtal utan
föregående granskning av kongressen. Dessa organisationer menar även att
CLOUD Act öppnar för risken att avtal ingås med stater som är kända för att
bryta mot mänskliga rättigheter. Därmed ökar också risken för att stater får
tillgång till information som används för att kränka dessa rättigheter.45
Europeiska dataskyddsstyrelsen46 och Europeiska datatillsynsmannen47 har
uppmärksammat att U.S. CLOUD Act även ger möjlighet att begära metadata
från tjänsteleverantörerna. Dessutom påpekar dessa institutioner att en begäran
enligt CLOUD Act inte alltid måste föregås av en domstolsprövning eller
uppfylla krav på skälig misstanke. Så uppges exempelvis vara fallet när det
gäller ett administrativt föreläggande eller ett föreläggande från en grand jury.48
Om USA ingår avtal med ett tredjeland öppnas dessutom möjligheten för detta
land att i realtid övervaka kommunikation som går via tjänsteleverantörerna.
Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen uttrycker
också farhågor vad gäller de möjligheter U.S. CLOUD Act ger för amerikanska
myndigheter att dela med sig av personuppgifter som erhållits med stöd av den
lagen till andra tredjeländer.49
Till detta kommer annan reglering som medger åtkomst till uppgifter. EUkommissionen ansåg i sin andra årliga rapport om Privacy Shield att den
lagstiftning som var viktigast i förhållande till myndigheters åtkomst till
personuppgifter gällde sektion 702 av Foreign Intelligence Surveillance Act,
FISA.50

Bedömningen den 28 februari 2019 av Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, i
Assessment of the U.S. CLOUD Act (s. 4).
44

45

Brev till amerikanska kongressen från 24 organisationer, däribland Amnesty International USA, Electronic Frontier
Foundation och Human Rights Watch, 2018-03-12.

46

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett EU-organ, som bl.a. består av representanter från varje
medlemsstats dataskyddsmyndighet. EDPB:s uppdrag är bl.a. att främja en konsekvent tillämpning av
dataskyddslagstiftningen inom hela EU. Inom ramen för detta arbete utfärdar EDPB bl.a. riktlinjer för tolkning av
grundläggande begrepp i GDPR.

47

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) övervakar den behandling av personuppgifter som sker inom EU:s
institutioner och organ. Genom att bl.a. ge råd, hantera klagomål och genomföra utredningar värnar EDPS den
enskildes rätt till privatliv.

48

Administrative subpoena eller grand jury subpoena.

EPDB-EDPS, Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal
framework for personal data protection, 2019-07-10, Annex s. 2 och 9.
50
FISA sektion 702 möjliggör för amerikanska underrättelsemyndigheter att samla information om icke-amerikanska
medborgare som rimligen kan antas (”reasonably believed”) befinna sig utanför USA. Den domstol som handlägger
dessa ärenden är Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC. Enligt den irländska domstolen High Court är alla
förhandlingar i FISC som utgångspunkt hemliga, dock finns en möjlighet till beslut om offentliggörande. High Court
49
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Vid utkontraktering som ger tillgång till uppgifter som en svensk myndighet
”äger” behöver 8 kap. 3 § OSL beaktas och risken för att ett röjande anses ha
skett enligt OSL redan genom utlämnandet från en svensk myndighet till en
molntjänstleverantör (även om inget redan då lämnats till en främmande stat).
Som framgått av avsnitt 2.2.6 föreskrivs dessutom i 21 kap. 7 § OSL sekretess
för personuppgift om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer
att behandlas i strid med EU:s dataskyddsförordning eller lagen (2018:218)
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Paragrafens
tillämpningsområde utvidgades i samband med att den anpassades till EU:s
dataskyddsförordning så att även personuppgiftsansvariga som är etablerade
utomlands innefattas, när de är omfattade av förordningens
tillämpningsområde. Den prövning som en myndighet ska göra har därmed
komplicerats något (prop. 2017/18:105 s. 135 och s. 210, jfr HFD 2014 ref.
66). Undersökningar av den kommande behandlingen får visserligen vidtas
endast om konkreta omständigheter finns som indikerar att mottagaren
kommer att behandla uppgifterna på ett sätt som strider mot EU:s
dataskyddsreglering (a.prop. s. 135). Är personuppgiftsbiträdet bundet av regler
i tredje land som kräver utlämnande i strid mot EU:s dataskyddsförordning
synes emellertid en sådan konkret omständighet föreligga.51 Någon fullständig
bedömning av om hanteringen skulle strida mot EU:s dataskyddsförordning
krävs inte, jfr den prövning i EU-domstolen, mål C311-18 ”Schrems II”, som
förväntas under våren 2020.
2.5.4

Länder med annan syn på mänskliga rättigheter

Utan att gå närmare in på detaljer kan det med utgångspunkt från vad som
beskrivits ovan antas att utlämnandefrågor aktualiseras även inom områden
som inte är reglerade eller är reglerade så att det inte går att överblicka eller
återfinna för en myndighet som överväger att inköpa en molntjänst eller en
annan it-baserad tjänst. Det finns dessutom länder och rättsordningar som inte
gjort sig kända för att upprätthålla mänskliga rättigheter såsom skyddet för
angav vidare att amerikanska myndigheter enligt FISA kan inhämta och spara en EU-medborgares personuppgifter
utan att bevisa sannolika skäl (”probable cause”). High Court berörde också Executive Order 12333, EO 12333,
utfärdad av presidentämbetet i USA. Det är inte en lag utan en exekutiv order som presidenten när som helst kan
återkalla eller ändra. Enligt High Court är det huvudsakligen från EO 12333 som den amerikanska
signalspaningsmyndigheten NSA hämtar sitt mandat för underrättelseinhämtning från utlandet. High Court uppger
vidare att NSA inte behöver inhämta förhandstillstånd för övervakning enligt EO 12333, att NSA:s agerande enligt
EO 12333 inte regleras genom lagstiftning, inte är föremål för rättslig tillsyn och inte kan bli föremål för
domstolsprövning. Enligt EO 12333 måste underrättelseinhämtningen vara ”for foreign intelligence” enligt
definitionen i EO 12333. High Court uppger: ”This is an extremely broad definition, wider than the definition in FISA
(Kammarkollegiets Förstudierapport Webbaserat kontorsstöd).
51
Se artikel 48 i nämnda EU-förordning.
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privatlivet, se bland annat regeringens skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor
som rör Kina, där det under rubriken Teknologi, innovation och digitalisering
noterats att regeringen kommer att värna och främja folkrätten i cyberrymden.
2.5.5

Digital suveränitet

Det pågår en diskussion inom Europa kring ”digital suveränitet”. EUkommissionen har lyft fram cybersäkerhetsområdet och vikten av att
säkerställa Europas suveränitet samtidigt som kraven på molntjänster som
uppfyller europeisk lagstiftning har börjat diskuteras allt mer.
I Sverige har bland annat Försäkringskassan i en den 22 november 2019
publicerad vitbok, Molntjänster i samhällsbärande verksamhet
– risker, lämplighet och vägen framåt, anfört att Sveriges digitala suveränitet
behöver säkras och att den offentliga förvaltningen måste bibehålla eller ta
tillbaka kontrollen över samhällsbärande digitala funktioner och data.
Försäkringskassan har vidare noterat att de beslut som myndigheter nu fattar
kring utkontraktering kommer att sätta ramarna för deras handlingsutrymme
under överskådlig tid och påverka Sveriges förmåga att möta framtidens
utmaningar.
Av vitboken framgår också att en central fråga har förbigåtts i den svenska
debatten, nämligen den om det är lämpligt att svenska myndigheter avhänder sig
kontrollen över uppgifter i den samhällsbärande verksamheten till privata
företag eller andra länder. Sverige behöver enligt Försäkringskassan se till att de
privata tjänster som väljs är anpassade till våra behov och gällande lagstiftning
samt har en säkerhetsnivå som gör att vi kan behålla kontrollen över vår
verksamhet och information, en bedömning som eSams juridiska expertgrupp
delar.
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3.

Upphandling, avrop och IT-avtal

3.1

Realisera utkontraktering

Inför förändring eller utveckling av en myndighets verksamhet, där
utkontraktering övervägs, måste myndigheten normalt gå igenom ett antal steg
för att genomföra förändringen genom utkontraktering. De olika stegen kan
sammanfattats på följande sätt, se bild nedan.

Dessa steg beskrivs i det följande med tonvikt på det sista som avser väsentliga
avtalsregleringar.

3.2

Identifiera behov och välj it-tjänster

Inför en förändring eller utveckling av verksamheten måste en analys göras av
myndighetens behov. Beroende på vilka behov myndigheten har kan
förändringen eller utvecklingen genomföras på olika sätt genom olika ittjänster.
Överväger myndigheten att införskaffa en viss programvara till ett
administrativt system och behövs konsulttjänster för utveckling och
anpassning, löpande support, underhåll- och driftstjänster kan behovet lösas
genom att programvarulicenser upphandlas eller avropas tillsammans med de
olika tjänsterna (konsult-, support-, underhålls- och drifttjänster). En sådan
förändring kan emellertid också genomföras så att myndigheten avropar eller
upphandlar en systemleverans som tjänst, där programvarulicensen paketerats
tillsammans med övriga tjänster som tillhandahålls som en funktion under viss
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bestämd avtalstid. Många systemprogramvaror tillhandahålls numera dessutom
i en mycket standardiserad form som molntjänster, där myndigheten får
tillgång till tjänstens standardfunktionalitet via ett webbgränssnitt och där
myndighetens data lagras i leverantörens datacenter tillsammans med andra
kunders data.
För det andra steget är det viktigt att förstå de olika it-tjänsternas uppbyggnad
och innehåll samt vilken disposition och tillgång som leverantören behöver till
myndighetens information, it-system och verksamhet i övrigt.

3.3

Analysera det förfogande som vald tjänst
innebär

Eftersom de olika it-tjänsterna innebär olika typer av förfoganden över och
tillgång till myndighetens information, it-system och verksamhet i övrigt bör
myndigheten tidigt i ett projekt analysera vilket förfogande som respektive ittjänst kräver och kontrollera att dessa förfoganden är rättsenliga. Vald itlösning kan behöva omprövas för att utformningen ska bli juridiskt korrekt.
I denna vägledning belyser vi primärt vad en anpassning till OSL, TF, EU:s
dataskyddsförordning och vissa regler om informationssäkerhet kräver.

3.4

Bestäm hur inköp ska genomföras

Efter att det har säkerställts att rätt it-tjänster valts och att uppgifter kan
tillgängliggöras för leverantören på ett rättsenligt sätt behöver förutsättningarna
för en upphandling eller ett avrop av valda it-tjänster genomlysas. I vissa fall
kan myndigheten köpa in it-tjänster genom befintliga ramavtal. I så fall måste
myndigheten granska bakomliggande ramavtal för att säkerställa att den
upphandlade it-tjänsten uppfyller de specifika krav som myndigheten har för
sina behov. När möjligheten att avropa it-tjänster inte finns får myndigheten
istället överväga hur en upphandling bäst kan genomföras. Beroende på
myndighetens verksamhetsområde gäller olika regelverk för hur upphandlingen
av it-tjänster ska genomföras, där det är upp till den enskilda myndigheten att
bedöma vilken upphandlingslagstiftning den omfattas av.52 Där finns regler om

De regelverk för upphandling som kan aktualiseras är lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
(LUK) och lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). En myndighet som generellt
omfattas av LOU kan tillämpa LUFS om upphandlingsföremålet är av sådant slag att det omfattas av något av de
tillämpningsområden som gäller för den lagen.
52
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när myndigheten måste genomföra en upphandling och hur en sådan ska
genomföras.
Upphandlingslagstiftningen innehåller inte särskilda regler för it-tjänster. De
omfattas istället av den allmänna definition av tjänster i 1 kap 21 § i lagen om
offentlig upphandling (”LOU”). En it-tjänst behöver med andra ord
upphandlas på samma sätt som andra typer av tjänster, så som inköp av
administrativa tjänster eller städtjänster. Hur upphandlingen ska genomföras
beror på värdet av det som ska upphandlas och andra bakomliggande
omständigheter. Rör det sig om it-tjänster av mindre värde kan myndigheten i
vissa fall genomföra en s.k. direktupphandling, där myndigheten kan vända sig
direkt till önskad leverantör för inköp av tjänsterna. I de flesta fall är dock
inköp av it-tjänster kostsamma. Därför är myndigheten normalt skyldig att
använda andra förfaranden.
Vid utformningen av ett upphandlingsunderlag, som leverantörer baserar sitt
anbud på, måste myndigheten säkerställa att samtliga krav som myndigheten
har på it-tjänsten blir specificerade. Möjligheten att i efterhand ställa ytterligare
krav på exempelvis säkerhet är begränsad i upphandlingslagstiftningen.

3.5

Väsentliga regleringar vid utkontraktering

Oberoende av om myndigheten genomför en upphandling eller avropar från
ett befintligt ramavtal måste avtalsvillkoren granskas och utformas så att
leverantören blir avtalsrättsligt förpliktad att tillhandahålla it-tjänsten med
överenskommet innehåll och enbart får förfoga över myndighetens
information i enlighet med relevanta regelverk.
Avtal om utkontraktering av it-tjänster är ofta omfattande avtal med en lång
rad regleringar. En del av regleringarna är allmänna kontraktsrättsliga
regleringar som brukar förekomma i affärsjuridiska avtal i allmänhet t.ex.
avseende avtalstid, uppsägningsregler, force majeure, lagval, forum för tvist.
Andra regler är mer specifika för it-avtal såsom upplåtelse av
programrättigheter, intrångsbestämmelser och tillgång till data. Ett flertal
specifika avtalsregleringar behöver normalt finnas med i ett it-avtal för att på
ett ändamålsenligt sätt reglera parternas mellanhavanden. Några har anknytning
till de rättsliga krav som lyfts fram i denna vägledning och är därför i detta
sammanhang av mer väsentlig betydelse. I det följande berör vi regler som
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särskilt behöver uppmärksammas vid utkontraktering och som brukar vara
relevanta för flera olika it-tjänster.53
3.5.1

Tjänstebeskrivning

En tjänstebeskrivning ska innehålla en detaljerad beskrivning av de olika
delmoment, arbetsuppgifter, funktioner och tjänster som ingår i den it-tjänst
som leverantören tillhandahåller. Den innehåller vanligtvis också
avgränsningar, förtydliganden och uppgifter om programvara som tjänsten
omfattar. I tjänstebeskrivningen anges ofta också hur tillhandahållandet av
tjänsten är organiserad.
Viss teknisk specifikation för tjänsten brukar också framgå av
tjänstebeskrivningen, t.ex. vilka delar av tjänsten som är krypterad och vilken
teknik som används för kryptering. I många fall återfinns ingen särskild
säkerhetsbilaga utan tjänstebeskrivningen innehåller beskrivningar av tjänstens
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom fysisk säkerhet,
behörighetshantering och loggning. Där finns också information som är
relevant för bedömningen av om tjänsten uppfyller de krav som myndigheten
ställer på utkontrakteringen. Även om krav för tjänsten brukar finns med i
myndighetens upphandlingsunderlag är det ofta leverantören som upprättar
tjänstebeskrivningen. Inte sällan utgör tjänstebeskrivningen första bilagan till ittjänsteavtalet. Den brukar därmed ha högre prioritet än andra bilagor när
avtalets innehåll ska tolkas.
3.5.2

Avtalssekretess

Avtal om it-tjänster bör innehålla en generell förpliktelse att iaktta sekretess
rörande all information som myndigheten lämnar till leverantören, omfattande
leverantören samt leverantörens personal, konsulter och underleverantörer. Av
sekretessregleringen ska särskilt framgå att leverantören inte får röja uppgifter
som är sekretessbelagda enligt lag och som leverantören fått tillgång till i
samband med utkontrakteringen. Leverantörens förpliktelse i denna del ska
avse röjande av sekretessbelagda uppgifter både i förhållande till tredje part och
i förhållande till leverantörens anställda, konsulter och underleverantörer.
Av regleringen om sekretess behöver också framgå att leverantören är skyldig
att teckna sekretessförbindelser med sin personal och sina konsulter samt att
Det är inte enkelt för en myndighet att utforma en korrekt kravställning och det är inte heller
lämpligt att det bildas en flora av olika krav från olika myndigheter.
53
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underleverantörer gör motsvarande med sin personal och sina konsulter. Ofta
anges undantag från leverantörens skyldighet avseende sekretess och åtagande
om att inte röja uppgifter. Undantagsregleringen brukar föreskriva att
leverantören får lämna ut information under vissa förutsättningar, t.ex. efter
skriftligt godkännande från myndigheten då tillhandahållande av tjänsten
kräver det. Ett annat vanligt undantag är att leverantören är skyldig enligt lag,
föreläggande från domstol eller myndighetsbeslut att lämna ut uppgifter. Det är
viktigt att ett sådant undantag inte innefattar skyldigheter enligt främmande rätt
för leverantören att lämna ut uppgifter. Regleringen bör referera till svensk lag.

I många sammanhang väljer man att sanktionera brott mot sekretess med
kännbart vite uppgående till ett större belopp eftersom det kan vara svårt att
finna en annan avskräckande sanktion eller visa att en ersättningsbar skada har
uppkommit till följd av ett sekretessbrott.
3.5.3

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vid tillhandahållande av it-tjänster är det snarare regel än undantag att
leverantören behandlar personuppgifter för myndighetens räkning och därmed
ikläder sig rollen som personuppgiftsbiträde. I sådana fall behöver parterna
ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller de krav som
dataskyddsförordningen ställer, se vidare avsitt 2.3.2.
3.5.4

Säkerhetsåtgärder

Enligt eSams rättsliga uttalande den 17 december 2015 (VER 2015-190) anses
uppgifter inte vara röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening, trots att
de gjorts tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör, om tjänsteleverantören
enligt avtal inte får ta del av eller vidarebefordra uppgifterna och
omständigheterna i övrigt medför att det är osannolikt att detta ändå sker. Den
avtalsrättsliga förpliktelsen kombineras alltså med ytterligare krav som innebär
att en utkontrakterande myndighet måste säkerställa att leverantören vidtar
sådana tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder att sekretessreglerade
uppgifter inte röjs för leverantören eller tredje man.
Här finns som framgått av avsnitt 2.3 och 2.4 flera regelverk som ställer krav
på att behandlade uppgifter ges ett ändamålsenligt skydd. I samband med en
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upphandling brukar myndigheten sammanställa sina säkerhetskrav.
Sammanställningen tas vanligtvis in som en bilaga i det kontrakt som tecknas.
3.5.5

Ansvarsfrågor

En utkontraktering ger vanligtvis leverantören ett betydande inflytande över
hur tjänsten tillhandahålls. För myndigheter som upphandlar eller avropar är
det viktigt att de kontrakt som tecknas ger myndigheterna tillräckliga ”verktyg”
för att avtalsbrott och fel och brister i servicenivåer ska föra med sig faktiska
konsekvenser för leverantören. Sådana konsekvenser, som ska vara skäliga,
brukar utgöras av prisavdrag, servicenivåviten, skadestånd och rätt att säga upp
hela eller delar av avtalet till förtida upphörande.
3.5.6

Förändring av ägarförhållanden

I vissa it-avtal förekommer regleringar som avser förändring av parternas
ägarförhållanden s.k. ”change of control”. Det är vanligtvis kunden som önskar
mera omfattande rättigheter vid en oönskad förändring i leverantörens
ägarförhållanden. Som exempel kan nämnas att ett företag som utkontrakterar
en funktion inte vill att leverantören förvärvas av en konkurrent till företaget.
Regleringen utformas oftast så att leverantören åläggs att informera om en
ägarförändring och att kunden ges rätt att i förtid säga upp hela eller delar av
avtalet om viss form av ägarförändring inträder.
Mot bakgrund av den utveckling som berörts i avsnitt 2.5, om en delvis
förändrad syn på territorialprincipen och om krav i utländsk rätt på att företag
ska lämna ut uppgifter till en annan stat än Sverige, aktualiseras dessa frågor
även när en myndighet utkontrakterar sin hantering av exempelvis it-system.
Eftersom ägarförhållande kan förändras utan leverantörens påverkan under
avtalstiden bör en reglering om ägarförändring övervägas som ger myndigheten
erforderliga rättigheter. ”Change of control”-reglering som ska ta tillvara en
myndighets intressen vid utkontraktering bör utformas utifrån aktuell situation
så att de särskilda förutsättningar beaktas som it-baserade tjänster för med sig,
exempelvis den tid det tar för myndigheten att byta it-tjänst.
3.5.7

Samverkan och revision

Avtal om it-tjänster har ofta förhållandevis långa avtalstider. För parterna är
det fördelaktigt att ha en god avtalsrelation och ett konstruktivt samarbete.
Detta gäller särskilt vid utkontraktering. Därför är det lämpligt att avtala om
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och att organisera en samverkansmodell och en organisation för samverkan.
Samverkansorganisationen kan ha olika nivåer, t.ex. strategisk-, taktisk- och
operativ. Genom att ha en konstruktiv och konsekvent samverkan kan
parterna undvika onödiga tvister och arbeta förebyggande med de frågor som
är betydelsefulla.
Kopplat till parternas samverkan kräver utkontrakteringar en transparens och
rapportering för att kunna följa upp leverantörens tillhandahållande.
Rapporteringen kan avse både avtalade servicenivåer, avtalade nivåer av
effektivitet (s.k. KPI:er) och allmänna avtalsfrågor såsom fakturering.
I ljuset av myndigheters behov av transparens vid utkontraktering bör det även
säkerställas att myndigheten har en tillräcklig rätt att genomföra revisioner.
Syftet med revision är att säkerställa att leverantören tillhandahåller it-tjänsten i
enlighet med de krav som myndigheten uppställt. Rätten att genomföra
revisioner bör innefatta dels en löpande rätt vid skälig misstanke om
avtalsbrott, dels en återkommande sådan rätt, t.ex. årsvis. Det är viktigt att
leverantören åläggs att bistå med de resurser, lokaler, utrustning och personal
som krävs för att en revision ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
3.5.8

Uppsägning av avtal

Avtalets regleringar om avtalstid och uppsägningstid är av väsentlig betydelse
eftersom reglerna bestämmer under vilka förutsättningar parterna är bundna av
avtalet och kan säga upp det. Här varierar avtalstid och uppsägningstid med
olika it-tjänsteavtal. En del it-tjänster har korta löptider och uppsägningstider,
t.ex. vissa typer av molntjänster, medan andra it-tjänster har längre avtalstid
och uppsägningstid, t.ex. vissa it-drifttjänster. I sammanhanget behöver också
myndighetens faktiska möjlighet att säga upp it-avtalet och den inlåsningseffekt
som ofta uppstår kring it-tjänster beaktas. Ett it-avtal bör vidare innehålla
regler som ger kunden rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande vid
väsentligt avtalsbrott från leverantörens sida.
3.5.9

Avtalets upphörande

Att ett avtal om it-tjänster upphör innebär inte att parterna helt avslutar sina
mellanhavanden. Avslut av it-tjänsten behöver göras på ett ordnat sätt. Särskilt
viktigt är detta för en upphandlande myndighet, eftersom myndighetens behov
av funktionaliteten från it-tjänsten sannolikt kvarstår på ett eller annat sätt även
efter avtalets upphörande. Vanliga frågor som behöver besvaras och regleras är
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återlämnande av data och uppgifter, radering och överföring av
personuppgifter, migrering av data till annan leverantör (överlämning),
kostnader för överlämning, återlämning av licenser m.m. Huvudavtalet eller
allmänna villkor innehåller normalt dessa regleringar utöver de regleringar som
finns i personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner.
I regel torde en leverantör ha ett begränsat intresse av att assistera en
myndighet med överföringar etc. vid, eller efter, avtalets upphörande. Avtalet
behöver därför innehålla regler om skyldighet för leverantören att hjälpa till
med detta.
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4.

Sekretessöverväganden

4.1

Inledning

Vid en utkontraktering som medför att information hos myndigheten blir
tillgänglig även för tjänsteleverantören måste offentlighets- och sekretesslagens
begränsningar beaktas. Grundprincipen är att varje myndighet ansvarar för sin
egen verksamhet. En myndighet som tänker genomföra utkontraktering måste
därför utreda vilka slags uppgifter som ska överlämnas till tjänsteleverantören
och bedöma om åtgärden är tillåten enligt offentlighets- och sekretesslagen.
I detta kapitel redogörs först för de olika frågor som myndigheten måste ställa
sig vid en bedömning av en till Sverige begränsad tjänst. Därefter berörs frågor
som kan uppkomma i en internationell kontext. Det ges också exempel på hur
myndigheten kan resonera i konkreta situationer och redogörelsen illustreras i
vissa delar även schematiskt.

4.2

Tillgängliggörs sekretessreglerade uppgifter för
tjänsteleverantören?

Finns det en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, som
avser uppgifter som görs tillgängliga för tjänsteleverantören, måste den beaktas.
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Denna vägledning behandlar de överväganden som en myndighet kan behöva
göra då en utkontraktering innebär att information som finns hos myndigheten
blir tillgänglig även för tjänsteleverantören. De sekretessöverväganden som
beskrivs i detta kapitel är dock bara nödvändiga om de uppgifter som görs
tillgängliga är sekretessreglerade54. Den första fråga som myndigheten måste ställa
sig är därför om det över huvud taget finns någon sekretessbestämmelse i
offentlighets- och sekretesslagen som avser de aktuella uppgifterna och som är
tillämplig hos myndigheten. Är uppgifterna inte sekretessreglerade saknar detta
kapitel i vägledningen relevans. Om utkontrakteringen innebär att
tjänsteleverantören ska behandla personuppgifter måste dock regelverket
rörande dataskydd beaktas av myndigheten, se kapitel 5. Detta gäller oavsett
om uppgifterna är sekretessreglerade eller inte.
4.2.1

Checklista - sekretessreglerade uppgifter enligt OSL

Finns det någon sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som
avser de aktuella uppgifterna? Med andra ord, kommer tjänsteleverantören att
få tillgång till uppgifter som är sekretessreglerade hos myndigheten?

4.3

Ska tjänsteleverantören ”delta” i myndighetens
verksamhet?

Sekretess behöver inte beaktas vid överlämnande av uppgifter till en fysisk
person som på grund av uppdrag eller på annan liknande grund deltar i
myndighetens verksamhet och därför själv omfattas av samma tystnadsplikt
som myndighetens anställda.
Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den ansvariges egen organisation
och kan därmed inte anses delta i myndighetens verksamhet.
Som tidigare har nämnts gäller offentlighets- och sekretesslagens
röjandeförbud inte bara för myndighetens egna anställda, utan enligt 2 kap. 1 §
OSL även för andra fysiska personer som på grund av uppdrag hos
myndigheten, eller på annan liknande grund, för det allmännas räkning deltar i
myndighetens verksamhet. Ett överlämnande av en handling eller en uppgift
till en sådan person utgör varken ett utlämnande enligt
tryckfrihetsförordningen eller ett röjande enligt offentlighets- och
En sekretessreglerad uppgift är enligt definitionen i 3 kap. 1 § OSL en uppgift för vilken det finns en
bestämmelse om sekretess. En sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall är en sekretessbelagd
uppgift.
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sekretesslagen. De sekretessöverväganden som beskrivs i denna vägledning
behöver därför inte göras i en sådan situation. Det blir alltså avgörande om den
planerade utkontrakteringen sker till en helt extern aktör eller om
tjänsteleverantören i stället är en sådan fysisk person som deltar i myndighetens
verksamhet på det sätt som avses i 2 kap. 1 § OSL.
Det är dock inte helt enkelt att dra en tydlig gräns för när en uppdragstagare
eller likställd ska anses delta i en myndighets verksamhet på ett sådant sätt att
denne omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Viss ledning för
gränsdragningen, av relevans för frågan om utkontraktering, ges i de
ursprungliga förarbetena till den numera upphävda sekretesslagen (1980:100),
prop. 1979/80:2 Del A s. 127 f. Av dessa uttalanden kan man dra slutsatsen att
de avgörande faktorerna är dels graden av självständighet hos uppdragstagaren,
dels uppdragets koppling till myndighetens egentliga verksamhet.
4.3.1

Självständiga uppdragstagare

Självständiga uppdragstagare, som visserligen har fått uppgifter till sig
anförtrodda av en myndighet men som handlar i eget namn och som utåt
framstår som utrustade med egen kompetens, anses inte delta i myndighetens
verksamhet enligt 2 kap. 1 § OSL. Detsamma gäller om uppdragets samband
med myndighetens egentliga verksamhet är så löst att det skulle vara
främmande att beteckna uppdragstagaren som en offentlig funktionär.
Exempel 1
Myndigheten A ska måla om ett rum i sina lokaler. Efter direktupphandling
tecknas kontrakt med en målare som har F-skattsedel. Målaren omfattas inte av
offentlighets- och sekretesslagen, trots att han har ett personligt uppdragsavtal
med myndigheten, eftersom målningsarbeten inte ingår i myndighetens
egentliga verksamhet.
4.3.2

Osjälvständiga uppdragstagare

Mer osjälvständiga uppdragstagare, dvs. sådana fysiska personer som har ett
personligt uppdrag hos en myndighet och som har en sådan anknytning till
myndigheten att de kan sägas delta i dennas verksamhet, omfattas däremot av
personkretsen enligt 2 kap. 1 § OSL. Med en myndighets verksamhet avses den
egentliga verksamheten, den som framgår eller kan utläsas av myndighetens
instruktion eller av annan författning. I förarbetena anges att det i allmänhet
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kan antas att en uppdragstagare har den behövliga anknytningen till en viss
myndighet, om den uppgift som han eller hon utför vanligen ska fullgöras av
en tjänsteman eller någon annan befattningshavare vid myndigheten eller i
varje fall naturligen skulle kunna handhas av en sådan befattningshavare.
Exempel 2
Myndigheten B anlitar ett företag för översättningstjänster. Myndigheten
tecknar samtidigt ett uppdragsavtal med en av företagets anställda, som vid
översättning av texter som innehåller särskilt integritetskänsliga uppgifter ska
arbeta under myndighetens direkta ledning. Vid utförandet av sådana uppdrag
kommer alltså översättaren i fråga att delta i myndighetens verksamhet och
omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.
4.3.3

Annan liknande grund

Offentlighets- och sekretesslagen gäller i princip inte för den som är anställd
hos ett företag som i sin tur har ett uppdragsavtal med myndigheten. I
förarbetena till sekretesslagen anges dock att om en myndighet har träffat avtal
med ett enskilt företag, kan det i undantagsfall te sig naturligt att arbetstagare
hos motparten får lyda under lagens bestämmelser, nämligen då arbetstagaren
ställs till myndighetens förfogande och deltar i dess verksamhet på samma sätt
som om myndigheten hade ingått uppdragsavtal med vederbörande själv. Med
tanke på sådana och liknande fall gäller lagens röjandeförbud även den som på
”annan liknande grund” deltar i myndighets verksamhet. Detsamma gäller
utomstående experter som rådfrågas av myndighet utan att något egentligt
uppdragsavtal föreligger.
Exempel 3
Myndigheten C bestämmer sig för att utkontraktera vissa it-tjänster till ett stort
it-företag. Företaget avsätter två av sina anställda att utföra uppdraget, i
myndighetens lokaler. Trots att dessa personer inte har personliga
uppdragsavtal med myndigheten omfattas de av personkretsen enligt
offentlighets- och sekretesslagen, eftersom de deltar i myndighetens
verksamhet på annan liknande grund. (Se även Exempel 10, avsnitt 4.6.4.)
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4.3.4

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning
är enligt artikel 4.8 EU:s dataskyddsförordning personuppgiftsbiträde. Dessa
biträden ska alltid finnas utanför den ansvariges egen organisation. Anställda
och andra personer i den ansvariges egen organisation behandlar i stället
personuppgifterna under den ansvariges direkta ledning och är alltså inte
personuppgiftsbiträde. Därmed kan ett personuppgiftsbiträde inte heller anses
”delta i myndighetens verksamhet” på det sätt som avses i 2 kap. 1 § OSL.
Checklista – personkretsen enligt OSL
-

Ska tjänsteleverantören utföra en uppgift som annars skulle ha utförts av
någon av myndighetens egna anställda?
Är tjänsteleverantören en fysisk person som på grund av uppdraget kan
sägas delta i myndighetens verksamhet?
Kan tjänsteleverantörens anställda anses delta i myndighetens verksamhet
på annan liknande grund än anställning eller uppdrag?

4.4

Kommer uppgifterna att ”röjas”?

Om avtalet med tjänsteleverantören hindrar denne och dennes personal från
att faktiskt ta del av eller vidarebefordra de uppgifter som görs tillgängliga och
det förefaller osannolikt att detta ändå sker, bör uppgifterna inte anses vara
röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening.
Vid sådan utkontraktering som kräver eller innebär att sekretessreglerade
uppgifter görs tillgängliga för en självständig tjänsteleverantör, dvs. för någon
som inte deltar i myndighetens verksamhet enligt 2 kap. 1 § OSL, måste
myndigheten ta ställning till om tillgängliggörandet är tillåtet enligt
offentlighets- och sekretesslagen. Rent systematiskt gäller lagens röjandeförbud
endast för sekretessbelagda uppgifter, dvs. sådana uppgifter för vilka sekretess
gäller i det enskilda fallet. Vid utkontraktering av sådana uppgifter som är av
särskilt intresse för myndigheternas e-förvaltning är det dock, av praktiska skäl,
ofta lämpligt att myndigheten först utreder om några uppgifter alls kommer att
tillgängliggöras för den externa aktören på ett sådant sätt att uppgifterna anses
vara ”röjda” i offentlighets- och sekretesslagens mening. Om något sådant
röjande inte är aktuellt behöver nämligen myndigheten inte göra de ibland
svåra överväganden som krävs för att bestämma om sekretess gäller i det
enskilda fallet.
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4.4.1

Röjandebegreppet

Sekretess definieras i 3 kap. 1 § OSL som ett förbud mot att röja en uppgift,
vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på
något annat sätt. Röjandebegreppet har däremot inte getts någon
legaldefinition i offentlighets- och sekretesslagen.
Otillåtet röjande av en sekretessbelagd uppgift är enligt 20 kap. 3 § BrB
straffsanktionerat som brott mot tystnadsplikt. I förarbetena till
straffbestämmelsen anges bl.a. att det som brott mot tystnadsplikt kan
betraktas även att någon röjer något som han ska hemlighålla genom att förete
en icke allmän handling eller genom att visa upp en hemlig allmän handling.55 I
vissa sammanhang har det därför antagits att det alltid utgör ett röjande att
göra en uppgift tillgänglig för en utomstående, oavsett om något avslöjande av
informationsinnehållet har skett eller inte.56 En sådan utgångspunkt var rimlig
och oproblematisk på slutet av 1970-talet när sekretesslagen och den
nuvarande lydelsen av straffbestämmelsen kom till. Avsikten med att göra en
uppgift tillgänglig för en utomstående var då sannolikt regelmässigt att
mottagaren skulle ta del av uppgiften i fråga.
Sedan dess har den elektroniska informationsmängden växt explosionsartat,
parallellt med att den tekniska utvecklingen rusat. Detta ställer krav på
myndigheternas informationshantering som man nog inte ens kunde föreställa
sig för 35 år sedan. Det är idag svårt för en myndighet att utföra sitt uppdrag
helt utan att utkontraktera vissa tekniska arbetsuppgifter och därmed göra
uppgifter tekniskt tillgängliga för en utomstående tjänsteleverantör. Avsikten
med ett sådant tillgängliggörande är dock inte att mottagaren ska tillgodogöra
sig informationsinnehållet. Vid utkontraktering av till exempel it-drift, scanning
eller kommunikationstjänster är syftet i stället att mottagaren ska tekniskt
bearbeta själva informationsmassan, oavsett dess innehåll. Enligt eSams
mening finns det därför, i vart fall i dessa sammanhang, skäl att överväga en
nyanserad tolkning av offentlighets- och sekretesslagens röjandebegrepp.
I förarbetena till sekretesslagen anges att innebörden av röjandeförbudet är 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

55
56

A. prop. s. 402. Se även Lagrådets kommentar, a. prop. s. 488.
Brottsbalken. En kommentar, Leijonhufvud m.fl.
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annan.”57 Enligt eSams bedömning indikerar denna formulering att ett röjande
innebär inte bara att befattningshavaren gör uppgiften tillgänglig för annan,
utan också att mottagaren förutsätts ta del av uppgiften i fråga eller åtminstone
har rätt att göra det. Översatt till en elektronisk kontext skulle man kunna säga
att ett röjande innebär inte bara att data görs tekniskt tillgängliga för
mottagaren, utan också att denne förutsätts ta del av det faktiska
informationsinnehållet eller åtminstone har rätt att göra det.
I rättsfallet NJA 1991 s. 103 behandlas innebörden av uttrycket ”röjer uppgift”
i 19 kap. 9 § BrB (vårdslöshet med hemlig uppgift), vilket kan vara vägledande
också vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen och när det gäller
brott mot tystnadsplikt.58 Högsta domstolen uttalade i den domen att det
avgörande för straffansvar främst bör 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”. Enligt eSams bedömning
torde detta innebära att straffansvar för sekretessbrott knappast skulle komma i
fråga om uppgifter gjorts tillgängliga för en tjänsteleverantör under sådana
omständigheter att myndigheten tvärtom inte har anledning att räkna med att
denne eller någon annan obehörig kommer att ta del av uppgifterna.
Det måste emellertid finnas en viss marginal mellan det utrymme för
utlämnande som följer av offentlighets- och sekretesslagen och området där
straffansvar för sekretessbrott föreligger.59 Det bör alltså finnas situationer då
ett tillgängliggörande utgör en överträdelse av offentlighets- och
sekretesslagens röjandeförbud, utan att för den skull utgöra en straffbar
gärning enligt brottsbalken. Enligt eSams bedömning tas tillräcklig höjd för en
sådan marginal om mottagaren inte får ta del av eller vidarebefordra de
uppgifter som görs tillgängliga och omständigheterna i övrigt är sådana att det
förefaller osannolikt att detta ändå sker. Då torde enligt eSams bedömning ett
röjande i offentlighets- och sekretesslagens mening inte anses ha ägt rum. Det
bör dock noteras att rättsläget ännu inte kan anses vara klarlagt i detta
avseende.
4.4.2

Begränsningar genom avtal

Ibland är det oundvikligt att uppgifter blir tekniskt tillgängliga för utföraren,
trots att denne inte behöver ta del av själva informationsinnehållet för att
Prop. 1979/80:2 Del A s. 119 (vår kursivering).
Offentlighets- och sekretesslagen. En kommentar, Lenberg m.fl.
59 Jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 85.
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kunna utföra sitt uppdrag. Så är exempelvis fallet vid utkontraktering av
kommunikationstjänster eller arbetsuppgifter som enbart avser teknisk
bearbetning eller teknisk lagring av information, såsom ren it-drift. I sådana
situationer kan det vara möjligt och lämpligt att i avtalet införa krav på tekniska
och/eller rättsliga begränsningar som hindrar utföraren och dennes personal
från att faktiskt ta del av eller vidarebefordra de uppgifter som myndigheten
har gjort tillgängliga genom utkontrakteringen. Förutsatt att dessa
begränsningar är tillräckligt tydliga och möjliga att kontrollera, exempelvis
genom loggning av alla transaktioner, samt att missbruk kan beivras med
kännbara sanktioner, torde det vara osannolikt att någon obehörig ändå skulle
ta del av de aktuella uppgifterna. Enligt eSams uppfattning bör ett röjande i
offentlighets- och sekretesslagens mening inte anses ha skett vid denna typ av
tillgängliggörande av uppgifter. Det bör dock observeras att om
tjänsteleverantören är en annan myndighet, skulle denna typ av begränsningar
inte ha någon rättslig verkan för det fall att informationen utgör allmänna
handlingar hos den tjänstelevererande myndigheten. Skyldigheten enligt
tryckfrihetsförordningen att pröva en begäran om utlämnande skulle då ha
företräde framför avtalets begränsningar. Endast om samtliga uppgifter i den
handling som efterfrågas omfattas av absolut sekretess kan den
tjänstelevererande myndigheten i en sådan situation underlåta att ta fram och
granska handlingen.
Myndigheten bör alltså ta ställning till om tjänsteleverantören måste ta del av
de tillgängliggjorda uppgifterna för att kunna utföra sitt uppdrag. I så fall står
det klart att uppgifterna kommer att röjas för tjänsteleverantören. Om så
däremot inte är fallet bör avtalet förbjuda tjänsteleverantören och dennes
personal att faktiskt ta del av eller vidarebefordra uppgifterna. Om det mot
bakgrund av avtalets kontroll- och sanktionsklausuler kan antas vara osannolikt
att detta ändå sker, bör det tekniska tillgängliggörandet enligt eSams
bedömning inte anses utgöra ett röjande i offentlighets- och sekretesslagens
mening.
Exempel 4
Inför de målningsarbeten som beskrivs i Exempel 1 måste målaren ges tillgång
till myndighetens lokaler, där handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter förvaras. Myndigheten A konstaterar dock att målaren inte behöver
ta del av några sekretessreglerade uppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag.
Eftersom myndigheten har goda rutiner kring hanteringen av känsliga
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handlingar bedömer myndigheten att det är osannolikt att målaren faktiskt tar
del av sådana uppgifter.
Exempel 5
Myndigheten D överväger att utkontraktera sin it-drift, inklusive driften av etjänsten eget utrymme. Man gör bedömningen att uppdraget kan skötas utan
att tjänsteleverantören behöver ta del av eller vidarebefordra några uppgifter i
myndighetens it-system. Genom att i avtalet förbjuda att det ändå sker, kräva
kontroller av att förbudet efterlevs och reglera kännbara sanktioner vid
eventuella överträdelser bedömer myndigheten D att det är osannolikt att
tjänsteleverantören eller någon annan obehörig faktiskt kommer att ta del av
några uppgifter vid utförandet av it-driften. Eftersom myndigheten D anser att
det därmed inte kan anses ske något röjande i offentlighets- och
sekretesslagens mening, kan utkontrakteringen ske utan hinder av sekretess.
Checklista – röjandebegreppet enligt OSL
-

-

-

Måste tjänsteleverantören faktiskt ta del av de tillgängliggjorda uppgifterna
för att kunna utföra sitt uppdrag?
Innehåller avtalet tydliga krav på tekniska och/eller rättsliga begränsningar
som hindrar tjänsteleverantören och dennes personal från att faktiskt ta del
av eller vidarebefordra uppgifterna?
Hur sannolikt är det att tjänsteleverantören eller någon annan obehörig
ändå faktiskt tar del av de tillgängliggjorda uppgifterna?
Innehåller avtalet krav på kontroll av att begränsningarna efterlevs,
exempelvis genom loggning av alla transaktioner samt uppföljning av
denna?
Innehåller avtalet kännbara sanktioner vid överträdelser av
begränsningarna?
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4.5

Gäller sekretess för de uppgifter som röjs?

För vissa särskilt skyddsvärda uppgifter om enskildas personliga förhållanden
kan sekretess anses gälla även gentemot en tjänsteleverantör, om dennes
personal inte omfattas av straffsanktionerad tystnadsplikt eller av någon
motsvarande straffsanktionerad befogenhetsinskränkning. Däremot bör
avtalsreglerad tystnadsplikt anses ge ett tillräckligt skydd för mindre
integritetskänsliga uppgifter som röjs i samband med utkontraktering.
Detsamma bör i normalfallet gälla i fråga om uppgifter som sekretessreglerats
till skydd för allmänna eller kommersiella intressen.
Om det inte är osannolikt att tjänsteleverantören faktiskt tar del av eller
vidarebefordrar sekretessreglerade uppgifter, dvs. att uppgifter ”röjs” i
offentlighets- och sekretesslagens mening, måste myndigheten utreda om den
information som genom utkontrakteringen röjs för tjänsteleverantören är
sekretessbelagd. Myndigheten måste alltså avgöra om sekretess gäller i det
enskilda fallet, dvs. i förhållande till den tilltänkta tjänsteleverantören. Med
andra ord måste myndigheten pröva om sekretessbestämmelsens rekvisit är
uppfyllda. Om sekretess gäller i det enskilda fallet förutsätter ett genomförande
av den planerade utkontrakteringen att det finns en tillämplig sekretessbrytande
bestämmelse, se avsnitt 4.6.
4.5.1

Absolut sekretess

Ett fåtal sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är utformade
så att de saknar skaderekvisit. I sådana fall säger man att sekretessen är absolut.
Sådan sekretess gäller exempelvis inom beskattningsverksamheten, 27 kap.
OSL, och till följd av vissa internationella avtal och EU-rättsakter, se t.ex. 30
kap. 24 § OSL. Absolut sekretess gäller även i verksamhet för enbart teknisk
bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning för uppgift om en
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden (40 kap. 5 § OSL), se prop.
2016/17:198. Absolut sekretess gäller därför i ett eget utrymme som har
utformats på ett ändamålsenligt sätt (se avsnitt 2.6 i eSams publikation
Digitalisera rätt En praktisk juridisk vägledning).
Uppgifter som omfattas av absolut sekretess får aldrig ”röjas” utan stöd av en
sekretessbrytande bestämmelse, även om det i det enskilda fallet skulle kunna
konstateras att ett röjande inte skulle skada det intresse som sekretessen avser
att skydda. Sådan sekretess gäller alltså även gentemot en utförare i samband
med utkontraktering. Absolut sekretess utgör dock inget hinder för sådan
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utkontraktering som kan ske utan att uppgifterna ”röjs” i offentlighets- och
sekretesslagens mening, se avsnitt 4.4, eller då utlämnandet är ”nödvändigt” för
att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet, se avsnitt 4.6.3.
4.5.2

Prövning av skaderekvisit

Flertalet sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är försedda
med skaderekvisit, vilket innebär att det måste göras en prövning av om ett
utlämnande kan ske utan att det medför skada eller men för det intresse som
sekretessen avser att skydda.
Konstruktionen med skaderekvisit innebär att vetskap om vem som är
mottagare av en uppgift kan ha betydelse när sekretessfrågan ska avgöras. Vad
mottagaren ska göra med uppgiften, hur den kommer att hanteras och vilken
risk för ytterligare spridning som finns är sådana omständigheter som kan
påverka bedömningen av om skaderekvisitet i sekretessbestämmelsen är
uppfyllt eller inte.
Vid utkontraktering som kräver eller innebär att en större mängd uppgifter av
samma typ görs tillgänglig för utföraren, kan prövningen av om den aktuella
sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt i det enskilda fallet ske enligt
en schabloniserad prövningsmodell. Myndigheten vet vem utföraren är, hur
denne kommer att hantera uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning
som finns. Dessa kunskaper, tillsammans med en bedömning av den skaderisk
som typiskt sett är förbunden med uppgifter av aktuellt slag, kan i de allra flesta
fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av om
sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och sekretess därmed gäller
gentemot utföraren i fråga.
Avgörande betydelse bör alltså som regel tillmätas de aktuella uppgifternas art och
deras känslighet.60 Av särskilt intresse vid prövningen av om ett skaderekvisit är
uppfyllt är också hur uppgifterna hos mottagaren skyddas mot ytterligare spridning, dvs.
om mottagaren får lämna uppgiften vidare och själv utnyttja den eller om dessa
befogenheter är begränsade. Sådana begränsningar kan framgå bl.a. av
författning, i form av bestämmelser om tystnadsplikt eller bestämmelser som
inskränker rätten att behandla en viss uppgift,

60

Prop. 1979/80:2 Del A s. 80 f.
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beslut om utlämnande med förbehåll enligt 10 kap. 14 § OSL,
klausuler om tystnadsplikt eller behandlingsförbud i avtal med mottagaren, i
detta fall tjänsteleverantören, kompletterade med sekretessförbindelser avgivna
av tjänsteleverantörens personal avseende tystnadsplikt eller
behandlingsförbud, eller
instruktioner om hur uppgifter får eller ska behandlas enligt
personuppgiftsbiträdesavtal och säkerhetsskyddsavtal, m.m.
Här behöver också uppmärksammas om det finns risk för spridning till följd av
att tjänsteleverantören är bunden av regler i en annan stat, se 8 kap. 3 § OSL
och avsnitt 4.8.
4.5.3

Reglering av tystnadsplikt för mottagaren

Författningsbestämmelser om tystnadsplikt för personal i privaträttsligt
bedriven verksamhet finns exempelvis i 8 kap. 4 § RB avseende advokater samt
i 29 kap. 14 § skollagen (2010:800), 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 6
kap. 12 § patientsäkerhetslagen och 15 § lagen (1997:736) om färdtjänst,
avseende enskilt bedriven skolverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård
respektive färdtjänst. Tystnadsplikt för privatanställda kan med bindande
verkan också regleras i avtal. På motsvarande sätt kan privatanställdas rätt att
behandla en uppgift inskränkas genom avtal.
För offentliga funktionärer kan tystnadsplikt bara regleras i lag eller, efter
bemyndigande i lag, i annan författning. Detta följer av att tystnadsplikt i det
fallet, till skillnad från när en privaträttslig aktör ålägger sina anställda
tystnadsplikt, utgör en begränsning av den yttrandefrihet som var och en är
tillförsäkrad gentemot det allmänna. Avtal om tystnadsplikt för offentliga
funktionärer har därmed ingen rättslig verkan och kan inte påverka prövningen
av skaderekvisitet.
Inskränkningar för mottagande myndighet i rätten att behandla en viss uppgift
kan däremot i princip införas genom avtal med den myndigheten, men får inte
tillämpas om det t.ex. skulle stå i strid med mottagande myndighets skyldighet
att pröva en begäran om utlämnande av allmän handling. Sådana avtal saknar
således rättslig verkan i fråga om utlämnande av allmän handling med stöd av
offentlighetsprincipen.
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Om mottagaren är en myndighet eller något annat organ som omfattas av
offentlighets- och sekretesslagen är det i stället relevant att ta hänsyn till i
vilken mån sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, och därmed
tystnadsplikt, kommer att gälla för uppgifterna även hos mottagaren. Om
uppgifterna skulle sakna sekretesskydd hos den mottagande myndigheten och
därmed bli offentliga där, torde sekretess regelmässigt gälla gentemot den
myndigheten. Följden av att sekretess gäller gentemot mottagaren är att den
planerade utkontrakteringen inte kan ske utan stöd av en sekretessbrytande
bestämmelse, se avsnitt 4.6.
Genom prop. 2016/17:198 om utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk
bearbetning och lagring har utkontraktering underlättats genom en ny paragraf
där följande föreskrivs (11 kap. 4a § OSL): Får en myndighet i verksamhet för
enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för en annan myndighets
räkning en uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av
hänsyn till ett allmänt intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos
den mottagande myndigheten (jfr 40 kap. 5 § OSL och avsnitt 4.5.1
beträffande uppgifter som är sekretessreglerade med hänsyn till ett enskilt
intresse).61
4.5.4

Särskilt skyddsvärda uppgifter

Vid utkontraktering som innebär att uppgifter görs tillgängliga för
privaträttsliga aktörer krävs normalt att myndigheten i avtal reglerar
sekretessfrågan i förhållande till det utförande företaget och bland annat ställer
krav på att det företaget ska sluta avtal om tystnadsplikt med sin personal. Det är i
de allra flesta fall tillräckligt för att skaderekvisitet inte ska anses vara uppfyllt
gentemot tjänsteleverantören. Enbart sådan avtalsreglerad tystnadsplikt, som
alltså inte är straffsanktionerad, kan dock betraktas som otillräcklig för att
skydda särskilt skyddsvärda, mycket integritetskänsliga, uppgifter, se JO:s beslut den
9 september 2014, dnr 3032-2011. I de av JO granskade avtalen ingick i
uppdraget att leverantörens personal skulle ta del av uppgifter med stark
sekretess. På motsvarande sätt skulle avtalsreglerad tystnadsplikt kunna anses
otillräcklig för att skydda sådana uppgifter som har ett särskilt uttalat
skyddsbehov med hänsyn till Sveriges internationella relationer eller rikets
säkerhet, se dock 19 kap. BrB.

Se även det förslag till en lag om tystnadsplikt vid kontraktering av teknisk lagring och bearbetning
som lagt fram i SOU 2018:25.
61
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Enligt eSams mening bör dock i sådana situationer även beaktas om
mottagaren är bunden av någon annan straffsanktionerad bestämmelse som i
praktiken får samma effekt som tystnadsplikt, dvs. en motsvarande
straffsanktionerad befogenhetsinskränkning. Sekretess bör därför enligt eSams
mening inte anses gälla gentemot en tjänsteleverantör som har fått i uppdrag
att självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av
sådan angelägenhet eller uppgift. En sådan utförare verkar nämligen under
straffansvar enligt bestämmelsen i 10 kap. 5 § BrB om trolöshet mot
huvudman, om avtal, procedurer och befattningshavarens skyldigheter är
utformade på ett ändamålsenligt sätt.
Vid bedömningen av vilka uppgifter som är av sådant särskilt skyddsvärt slag
att avtalsreglerad tystnadsplikt kan anses vara otillräcklig, bör enligt eSams
mening viss ledning kunna hämtas från de resonemang som förts i samband
med den aktuella sekretessbestämmelsens införande. Sekretessens styrka, dvs.
om skaderekvisitet är rakt eller omvänt, kan också ge vissa indikationer i detta
avseende, även om långt ifrån alla uppgifter som skyddas av omvänt
skaderekvisit kan anses vara av denna särskilt skyddsvärda karaktär.
Exempel 6
Socialnämnden i E kommun har beslutat att anlita privata företag för utförande
av kommunal hemtjänst. Nämnden konstaterar att uppgifter som är
sekretessreglerade enligt 26 kap. 1 § OSL måste röjas för tjänsteleverantören.
Vidare gör nämnden bedömningen att dessa uppgifter, som rör äldre och
funktionshindrade och deras familjer är av särskilt skyddsvärd karaktär.
Eftersom tjänsteleverantörens personal omfattas av straffsanktionerad
tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § SoL bedömer nämnden att det står klart att
uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men. Det omvända skaderekvisitet i 26 kap. 1 § OSL är alltså inte
uppfyllt, vilket innebär att sekretess inte gäller gentemot tjänsteleverantören.
Behandlingen av personuppgifter hos mottagande företag sker under eget
personuppgiftsansvar och lag och förordning om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten gäller därvid i företagens verksamhet.
Exempel 7
Myndigheten F tänker utkontraktera vissa personaladministrativa sysslor till en
privaträttslig tjänsteleverantör. Av 39 kap. 3 § andra stycket OSL och 10 §
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) framgår att sekretess med
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omvänt skaderekvisit gäller just hos myndigheten F för vissa uppgifter om de
anställda. Bland annat mot bakgrund av vad som anges i förarbetena
konstaterar dock myndigheten att presumtionen för sekretess inte motiveras av
att uppgifterna i sig typiskt sett är av särskilt integritetskänsligt slag.
Myndigheten F finner därför att skaderekvisitet inte är uppfyllt, eftersom
tjänsteleverantörens anställda är avtalsrättsligt bundna av tystnadsplikt och
inskränkningar av rätten att behandla uppgifterna. Sekretess gäller alltså inte
gentemot tjänsteleverantören.
Checklista – prövning av skaderekvisit
-

Hur skyddsvärda är uppgifterna, typiskt sett?
Har mottagaren rätt att lämna uppgifterna vidare eller själv utnyttja dem?
Om uppgifterna är av särskilt skyddsvärt slag, är den
befogenhetsinskränkning som gäller för mottagaren straffsanktionerad?
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4.6

Kan röjandet ske med stöd av en
sekretessbrytande bestämmelse?

Röjande av uppgifter i samband med sådan utkontraktering som sker i syfte att
dra nytta av utförarens expertkompetens eller tekniska utrustning, bör i
särskilda fall anses utgöra ett sådant ”nödvändigt utlämnande” som kan ske
utan hinder av sekretess.
Om utkontrakteringen innebär att sekretessreglerade uppgifter ska göras
tekniskt tillgängliga för en aktör som inte behöver ta del av uppgifterna i fråga,
kan som tidigare nämnts kontraktet utformas så att det är osannolikt att
tjänsteleverantören eller någon annan obehörig faktiskt kommer att ta del av
uppgifterna. I en sådan situation bör uppgifterna enligt eSams uppfattning inte
betraktas som röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening, se avsnitt 4.4.
Någon sekretessbrytande bestämmelse behövs då inte för att utkontrakteringen
ska kunna ske, oavsett hur en eventuell sekretessprövning gentemot
tjänsteleverantören skulle utfalla.
I vissa fall är det dock så att en planerad utkontraktering kräver eller innebär ett
faktiskt ”röjande”, dvs. att tjänsteleverantören måste ta del av
sekretessreglerade uppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag eller att det i vart
fall inte är osannolikt att så sker. Om uppgifterna i en sådan situation skulle
vara sekretessbelagda gentemot tjänsteleverantören, dvs. om sekretess skulle
gälla i det enskilda fallet, krävs stöd av en sekretessbrytande bestämmelse för
att utlämnande av uppgifterna ska kunna ske och utkontrakteringen komma till
stånd. Annars riskerar myndigheten att göra ett otillåtet röjande.
4.6.1

Om tjänsteleverantören är en annan myndighet

Om utkontrakteringen innebär att sekretessbelagda uppgifter ska lämnas till en
annan myndighet ligger det närmast till hands att ställa sig följande frågor:
Är myndigheten enligt lag eller förordning skyldig att lämna ut uppgifterna,
dvs. kan utlämnandet ske med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i
10 kap. 28 § OSL?
Är det uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför
det intresse som sekretessen ska skydda, dvs. kan utlämnandet ske med stöd av
den s.k. generalklausulen, 10 kap. 27 § OSL? Det bör noteras att bestämmelsen
inte är tillämplig om sekretess gäller enligt vissa angivna bestämmelser.
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4.6.2

Om tjänsteleverantören är en enskild aktör

Om det vid utkontraktering till en enskild aktör uppstår ett behov av att
tjänsteleverantören vidtar en enstaka åtgärd som kräver att denne faktiskt tar
del av sekretessbelagda uppgifter, kan myndigheten överväga möjligheten att
lämna ut uppgifterna med stöd av 10 kap. 14 § OSL, dvs. med förbehåll om att
mottagaren inte får lämna uppgifterna vidare eller att utnyttja dem. Ett sådant
förbehåll kan inte meddelas i förväg för en viss typ av information, utan ska föregås av en
prövning i varje särskilt fall. Vidare är konstruktionen över huvud taget möjlig
endast om
tjänsteleverantören är en enskild aktör och inte en myndighet,
utlämnandet sker till en utpekad fysisk person, t.ex. en anställd hos
tjänsteleverantören,
det kan konkretiseras vilka uppgifter som lämnas ut,
uppgifterna skyddas av en sekretessbestämmelse som är försedd med
skaderekvisit (dvs. inte av absolut sekretess) och det kan konstateras att den
risk för skada, men eller annan olägenhet som kan antas uppstå vid ett
utlämnande undanröjs genom förbehållet, och
förbehållet meddelas som ett formligt beslut och inte ges karaktären av ett
civilrättsligt avtal.
Dessa begränsningar medför att förbehållslösningen endast i undantagsfall kan
tillämpas vid utlämnande av uppgifter i samband med utkontraktering.
4.6.3

Om utlämnandet är nödvändigt

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, dvs. de uppgifter som följer av myndighetens instruktion,
andra författningar, regleringsbrevet eller andra särskilda regeringsbeslut. Detta
framgår av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL.
Bestämmelsen ska dock användas restriktivt. Enbart en bedömning att
effektiviteten i myndighetens handlande nedsätts pga. sekretess får enligt
uttalanden i förarbetena inte leda till att sekretessen åsidosätts, Lagrådets
yttrande, se prop. 1979/80:2 Del A s. 465.
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Att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt är dock enligt eSams mening inte
detsamma som att den ska tillämpas endast i situationer av undantagskaraktär.
Enligt förarbetena kan det t.ex. i särskilda fall vara ”nödvändigt” för en
tjänsteman att vända sig till en utomstående expert och att då upplysa om
hemliga omständigheter, prop. 1979/80:2 Del A s. 122. Detta bör enligt eSams
bedömning gälla även då inhämtandet av expertkunskap sker i
effektivitetsfrämjande syfte, förutsatt att åtgärden sker inom ramen för vad
som utgör myndighetens kärnverksamhet, dess uppdrag. Som exempel kan
nämnas utkontraktering av support-/help desk-funktioner samt kontraktering
av rekryteringskonsulter eller upphandlingsexperter där ett utlämnande ofta
kan ses som nödvändigt. Det kan enligt eSams bedömning också finnas
situationer då det måste anses vara ”nödvändigt” för en myndighet att vända
sig till en utomstående aktör för att dra nytta av dennes tekniska utrustning.
Framför allt kan detta visa sig vara aktuellt vid åtgärder för teknisk bearbetning
och teknisk lagring av myndighetsinformation, såsom storskalig skanning av
dokument, tryckeriverksamhet, it-drift och e-arkivering samt funktioner för
t.ex. elektronisk legitimering, elektroniska underskrifter och stöd mot intrång
och andra angrepp i myndighetens it-miljö.
Det bör dock poängteras att myndigheten alltid noggrant måste överväga
sådana alternativ som innebär att ett röjande av sekretessbelagda uppgifter kan
undvikas. Även om utkontraktering skulle medföra något lägre kostnader eller
något högre effektivitet än ett annat fullt genomförbart alternativ, torde inte
det vara tillräckligt för att utkontrakteringen, och därmed tillgängliggörandet av
uppgifter, skulle anses vara ”nödvändig” i den mening som avses i 10 kap. 2 §
OSL. För detta krävs i praktiken att utkontraktering framstår som den enda
realistiska lösningen.
Exempel 8
Myndigheten G avser att utkontraktera den interna it-supporten. Man inser att
det emellanåt kan vara nödvändigt för tjänsteleverantören att spegla en av
myndighetens datorer för att kunna ge bästa möjliga hjälp. Om den
medarbetare vid myndigheten som behöver hjälpen råkar arbeta med
sekretessreglerade uppgifter kan dessa då komma att röjas för
tjänsteleverantören. Myndigheten G bedömer dock att myndigheten inte kan
fullgöra sitt uppdrag utan kvalificerad it-support och att myndigheten inte själv
har förmåga att upprätthålla önskvärd kompetens på området. Det är därför
nödvändigt att anlita externa experter, till vilka sekretessreglerade uppgifter vid
behov kan lämnas ut med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10
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kap. 2 § OSL. Utkontrakteringen av supporttjänster kan därmed ske utan
hinder av sekretess.
Exempel 9
Myndigheten H avser att överlåta all skanning av inkommande post på en
privat tjänsteleverantör. Leverantören använder en teknik som innebär att
innehållet i papperet förblir dolt för operatören. Vid eventuella tekniska
problem måste dock manuella åtgärder vidtas, vilket kan medföra att innehållet
i ett papper blir synligt för operatören. Myndigheten H bedömer dock att
utkontrakteringen av skanningtjänster måste anses vara nödvändig för att
myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet, eftersom varje enskild
myndighet inte rimligen kan förväntas anskaffa all den tekniska utrustning som
krävs för en modern dokumenthantering.
Checklista – nödvändigt utlämnande enligt OSL
-

Kan myndighetens uppdrag rimligen fullgöras utan att utlämnande sker?
Motiveras utlämnandet även av andra skäl än rent ekonomiska?
Har alla alternativ till utlämnande övervägts noggrant?

4.6.4

Är förfarandet lämpligt?

Även om en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig och tillåter
utlämnande av uppgifter, kan det i vissa fall betraktas som olämpligt att ett
utlämnande sker.
Av avgörande vikt vid lämplighetsbedömningen är att beakta hur de intressen som
sekretessen avser att skydda tillgodoses, främst huruvida tystnadsplikt gäller för mottagaren.
Detta innebär vid utkontraktering till andra myndigheter bl.a. att den s.k.
generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL bör utnyttjas med större försiktighet om
informationen inte är sekretesskyddad hos den mottagande myndigheten,
särskilt i fråga om uppgifter som är hemliga med hänsyn till enskilds intressen.
Om en uppgift inte alls skyddas av sekretess hos den mottagande myndigheten
kan risken för att skada ska uppkomma vara så stor att uppgiften inte bör
lämnas ut. För säkerhets skull är också vissa särskilt känsliga uppgifter
undantagna från generalklausulens tillämpningsområde, se bestämmelsens
andra stycke.
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Vid utlämnande i samband med utkontraktering till en enskild aktör kan
myndigheten däremot både ställa upp förbehåll i enskilda fall enligt 10 kap.
14 § OSL och teckna bindande avtal som inskränker mottagarens rätt att lämna
uppgifterna vidare eller att utnyttja dem. Mot den bakgrunden framstår
möjligheterna för myndigheten att värna de intressen som sekretessen avser att
skydda snarast som större vid utlämnande till en enskild aktör än till en
myndighet om sekretessen är svag eller alls inte gäller, jfr dock 11 kap. 4a §
OSL och prop. 2016/17:198.
Exempel 10
Myndighet I har drabbats av dataintrång och har därför slagit på särskilda
loggar för att händelsen ska kunna analyseras. Eftersom myndigheten inte har
den särskilda expertkompetens som krävs för denna brådskande analys har
myndigheten vänt sig till informationssäkerhetskonsulten Per Persson, som har
en för ändamålet särskild anpassad utrustning. Per Persson bedriver sin
verksamhet i aktiebolagsform. Myndigheten behöver överlämna det krypterade
materialet till Per Persson, men vet inte vilka slags uppgifter materialet
innehåller. Det är dock inte osannolikt att det förekommer såväl särskilt
skyddsvärda uppgifter som uppgifter som omfattas av absolut sekretess.
Myndighet I bedömer att ett skyndsamt överlämnande av sekretessbelagda
uppgifter till Per Persson visserligen kan anses vara nödvändigt för att
myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Mot bakgrund av att
myndigheten inte känner till vad materialet innehåller bedömer dock
myndigheten att det skulle kunna anses olämpligt att tillämpa 10 kap. 2 § OSL.
I stället informeras Per Persson om att han anses delta i myndighetens
verksamhet ”på annan liknande grund” och därför omfattas av
straffsanktionerad tystnadsplikt enligt 2 kap. 1 § andra stycket tredje punkten
OSL (se avsnitt 4.3.3).
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4.7

Hur kan tjänsten eller avtalet anpassas?

Som en allmän utgångspunkt bör en myndighet enligt eSams mening sträva
efter att undvika att sekretessreglerade uppgifter görs tillgängliga för en extern utförare.
Sådana begränsningar kan i traditionell miljö ofta åstadkommas genom
praktiska åtgärder, såsom att förvara skyddsvärt material i låsta skåp då det inte
står under behörig tjänstemans uppsikt. I den elektroniska miljön krävs i stället
tekniska hinder, såsom kryptering. Information som är i vila eller under
överföring kan krypteras på ett säkert sätt om det sker med en tillförlitlig
metod och nycklarna hanteras rätt. Det har emellertid visat sig vara en
utmaning att införa sådana skydd som fungerar. I vissa fall, t.ex. vid test som
tjänst, kan däremot en sortering av det material som överlämnas till utföraren
säkerställa att endast offentliga uppgifter lämnas ut. Vid utkontraktering av itdrift kan det på motsvarande sätt övervägas om myndigheten själv ska
ombesörja driften av de system där sekretessreglerade uppgifter behandlas, i
stället för att överlåta all it-drift på en extern aktör. Detsamma gäller vid
utkontraktering av andra administrativa stödfunktioner där det är möjligt att
urskilja olika typer av tjänster utifrån den information som berörs. Det är t.ex.
oproblematiskt att utkontraktera tryckning och utskick till allmänheten av
offentlig information, medan utskick som innehåller sekretesskyddade
uppgifter om mottagaren kräver större försiktighet.
Ett annat sätt att undvika att sekretessreglerade uppgifter görs tillgängliga för
en extern utförare är att genom anställnings- eller uppdragsavtal knyta den
fysiska person som ska utföra uppgiften till myndigheten på ett sådant sätt att
denne enligt 2 kap. 1 § OSL kan anses delta i myndighetens verksamhet. Detta utgör
dock inte utkontraktering i begreppets egentliga betydelse, eftersom
arbetsuppgiften då alltjämt utförs i myndighetens egen regi.
Krav på att leverantören sluter avtal med sin personal om tystnadsplikt och förbud mot
obehörigt utnyttjande av uppgifter bör alltid ingå i tjänsteavtal rörande sådan
utkontraktering som innebär att sekretessreglerade uppgifter görs tillgängliga
för utföraren. När utföraren ska utgöra personuppgiftsbiträde åt myndigheten
bör också instruktionerna för denna behandling vara så tydliga som möjligt.
Om leverantören för myndighetens räkning självständigt ska handha
kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller
uppgift kan det i tjänsteavtalet finnas skäl att erinra om straffansvaret enligt 10
kap. 5 § BrB rörande trolöshet mot huvudman.
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I vissa fall kräver eller innebär utkontraktering att sekretessreglerade uppgifter
görs (tekniskt) tillgängliga för utföraren, utan att själva informationsinnehållet
har någon betydelse för åtgärdens utförande. Som exempel kan nämnas
flertalet typer av it-drift. I sådana situationer bör myndigheten begränsa
mottagarens rätt att ta del av eller vidarebefordra informationen. Detta kan ske genom
krav på tekniska begränsningar, men också genom förbudsklausuler i
tjänsteavtalet, som bör kombineras med krav på kontrollmekanismer, såsom
loggning, och kännbara civilrättsliga sanktioner vid överträdelser. I de fall där
den typen av begränsningar införs på ett ändamålsenligt sätt torde det få anses
osannolikt att utföraren eller någon annan obehörig faktiskt tar del av
uppgifterna. Dessa bör därmed, enligt eSams uppfattning, inte anses vara röjda
i offentlighets- och sekretesslagens mening. Dessutom skulle en överträdelse av
förbudet kunna aktualisera straffrättsligt ansvar för dataintrång eller trolöshet
mot huvudman.
Ibland ligger det dock i arbetsuppgiftens natur att utföraren ska ta del av
myndighetens information, antingen pga. att informationsinnehållet i sig
påverkar arbetsuppgiftens genomförande, vilket t.ex. kan vara fallet vid
utkontraktering av vissa personal- eller ekonomiadministrativa göromål, eller
pga. att det krävs en mänsklig kontroll av att utförandet inte har råkat
förvanska informationen, såsom vid skanning. I sådana situationer bör
myndigheten överväga om utlämnandet av de sekretessreglerade uppgifterna
kan ske med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelse, t.ex. om det kan
anses vara ett ”nödvändigt” utlämnande på det sätt som avses i 10 kap. 2 § OSL.
Ett sådant resonemang kan i särskilda fall vara relevant i samband med
utkontraktering som sker i syfte att dra nytta av utförarens expertkompetens
eller av dennes tekniska utrustning, dvs. då den arbetsuppgift som ska
utkontrakteras kräver omfattande investeringar och personal med särskild
kompetens.
Om ingen sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig kan det i vissa
situationer vara möjligt för myndigheten att undanröja den risk för skada eller
dylikt som hindrar ett utlämnande genom att fatta ett formellt beslut om
utlämnande med förbehåll, i enlighet med 10 kap. 14 § OSL, till förmån för den
fysiska person som ska utföra den utkontrakterade arbetsuppgiften. Denna
lösning, som inte kan användas om uppgifterna omfattas av s.k. absolut
sekretess, torde främst bli aktuell beträffande arbetsuppgifter som är väl
avgränsade såväl i tid som sak, men skulle också kunna komma till användning
vid viss felsökning, undersökning av misstankar om dataintrång och liknande
it-driftsrelaterade arbetsuppgifter. Om denna typ av arbetsuppgifter är mer
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regelbundet förekommande framstår det emellertid som ett bättre alternativ att
myndigheten posterar en anställd i tjänsteleverantörens lokaler eller att
personliga uppdragsavtal tecknas med en eller flera av tjänsteleverantörens
anställda, så att just dessa arbetsuppgifter kan utföras under myndighetens
direkta ledning.

4.8

Globala molntjänster

Nya frågor har hamnat på dagordningen efter att ny lagstiftning tillkommit i
andra länder och att användningen av globala molntjänster ökat.
Förutsättningarna har ändrats så att beslut om att ett företag ska lämna
uppgifter i vissa fall
1. kan fattas av ett utländskt offentligt organ med bindande verkan enligt
utländsk rätt,
2. riktas direkt mot ett företag som enligt utländsk rätt anses vara omfattat av
utländsk jurisdiktion, oberoende av
a) var i världen data finns lagrade eller annars tillgängliga, och
b) om det är en myndighet i Sverige som ”äger” informationen
och om den myndigheten enligt sin nationella rättsordning i behörig ordning
måste ha gjort en sekretessprövning av uppgifterna innan ett utlämnande får
ske (jfr 8 kap. 3 § OSL), och
3. utan möjlighet enligt den rättsordningen som tillämpats när beslutet om
utlämnande fattades att
a) överklaga eller annars få en rättvis rättegång, eller
b) begära skadestånd eller annan kompensation från
i) tjänsteleverantören, eller
ii) den stat som begärt uppgifter (se avsnitt 2.5).
I det följande belyser vi dessa frågor och redovisar varför eSam alltjämt gör
samma juridiska bedömning av globala molntjänster.
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4.8.1

Utvecklingen

Av avsnitt 1.1 har framgått att 2015 års rättsliga uttalande om röjandebegreppet
(VER 2015-190) inte omfattar molntjänster som erbjuds av företag som har
datacenter i många länder och där informationen kan finnas i flera länder samt
kan flyttas mellan olika jurisdiktioner.62 Detta uttalande har ändå åberopats som
stöd för att sekretessregleringen inte skulle hindra en användning av globala
molntjänster. Mot denna bakgrund uttalade eSams juridiska expertgrupp år
2018 att sekretessreglerade uppgifter får anses vara röjda om de görs tekniskt
tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd av ägarförhållanden eller
annars är bunden av regler i ett annat land enligt vilka tjänsteleverantören kan
bli skyldig att överlämna information utan att internationell rättshjälp anlitats
eller annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt (VER 2018:57).
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet anslöt sig i förstudierapporten
Webbaserat kontorsstöd (dnr 23.2-6283-18) till eSams bedömning av
röjandefrågan. Myndigheter har därefter iakttagit en större noggrannhet och
försiktighet vid upphandlingar.
Frågan är om en stat (t.ex. USA) som behöver uppgifter från en annan stat
(t.ex. Sverige) ska vända sig till den andra staten (Sverige) och begära rättslig
hjälp eller om den första staten (USA) ska få begära uppgifter direkt från ett
företag som har tillgång till uppgifterna (t.ex. för att en svensk myndighet har
utkontrakterat sin it-drift till företaget), se avsnitt 2.5.
4.8.2

Det rättsliga uttalandet från år 2015

eSams juridiska expertgrupps bedömning år 2015 av röjandebegreppet enligt
offentlighets- och sekretesslagen (VER 2015-190) har utgått från att
tjänsteleverantören enligt avtal med uppdragsgivaren inte får ta del av eller
vidarebefordra de uppgifter som görs tekniskt tillgängliga för denne, och
omständigheterna i övrigt medför att det är osannolikt att detta ändå sker.
Bara om båda dessa förutsättningar är uppfyllda har expertgruppen ansett att
uppgifter som tillgängliggörs för en tjänsteleverantör inte behöver anses vara
röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening. Det räcker alltså inte med en
I avsnitt 1.1 har även några rapporter nämnts, som ifrågasätter om det kan förenas med gällande
rätt, att myndigheter utkontrakterar funktioner så att sekretessreglerade uppgifter tillgängliggörs för globala
molntjänstleverantörer.
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sannolikhetsbedömning. Parternas avtal måste också vara utformat på ett för
myndigheten rättsligt hållbart sätt. Mot bakgrund av de kontroll- och
sanktionsklausuler som är en del av ett sådant avtal ska det vara osannolikt att
tjänsteleverantören eller dennes personal faktiskt tar del av eller
vidarebefordrar uppgifterna. Det ska dessutom finnas kännbara sanktioner för
det fall att en överträdelse sker och avtalet ska kunna genomdrivas, såväl
civilrättsligt som processuellt, så att en talan i domstol i praktiken kan föras av
den svenska myndigheten och att en dom kan verkställas.
4.8.3

Det rättsliga uttalandet från år 2018

Den som tar del av 2015 och 2018 års uttalanden behöver uppmärksamma,
dels att 2015 års uttalande bygger på de två i avsnitt 4.8.2 redovisade leden (det
måste även finnas ett avtal som har en stabil juridisk grund),
dels att 2018 års uttalande bygger på 8 kap. 3 § 2 OSL63 där det föreskrivs att en
myndighet inte får lämna en uppgift för vilken sekretess gäller till en utländsk
myndighet utan att den svenska myndigheten först har gjort en prövning av att
uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och
att det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är
förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska
myndigheten.
Denna sekretessprövning får inte överlämnas till en leverantör av exempelvis
molntjänster eller en utländsk myndighet. Eftersom 2018 års rättsliga uttalande
tolkats felaktigt har eSams juridiska expertgrupp i en promemoria den 20
september 2019 tydliggjort att det inte räcker med en sannolikhetsbedömning.
Först måste den rättsliga regleringen av parternas mellanhavande ha utformats
på ett hållbart sätt så att en juridiskt bindande och sanktionerad avtalssekretess
föreligger. Dessutom får tjänsteleverantören inte vara bunden av krav i
främmande rätt på att lämna tillgängliggjorda uppgifter till en annan stat utan
en föregående sekretessprövning av en svensk myndighet eller en annan laglig
grund enligt svensk rätt för ett utlämnande.
En lösning kan enligt 2018 års uttalande visserligen inte uteslutas genom
kryptering av tillräcklig – och när så krävs godkänd – kvalitet eller av andra
I den publikation från år 2014 som låg till grund för 2015 års uttalande, Outsourcing - en
vägledning om sekretess och persondataskydd har eSam redovisat att sekretess gäller i förhållande till utländska
myndigheter (se där avsnitt 2.2.1). Det är en annan sak om en uppgift för vilken sekretess gäller röjs för en utländsk
myndighet i enlighet med särskild föreskrift i svensk lag eller förordning (8 kap. 3 § 1 OSL).
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åtgärder med samma verkan. I praktiken har det emellertid visat sig att
föreslagna åtgärder och krypteringsmekanismer sällan ger ett tillräckligt skydd.
4.8.4

Bedömning

Den bedömning som eSams juridiska expertgrupp har gjort i 2015 års
uttalande kan alltså inte åberopas som stöd för att teckna avtal där en
främmande rättsordning blir tillämplig och tvister ska prövas av främmande
domstol i ett land där en svensk myndighet i praktiken har små möjligheter att
driva en process. Den kan inte heller åberopas för att anlita en tjänsteleverantör
som är bunden av regler i ett annat land som innebär att tjänsteleverantören
kan bli skyldig att överlämna information utan att internationell rättshjälp har
anlitats eller att annan laglig grund finns enligt svensk rätt.64 Ett röjande ska
alltså inte bara rent faktiskt vara osannolikt, exempelvis till följd av hur ofta ett
utlämnande kan komma att begäras av en myndighet i en annan stat eller hur
tillförlitlig personalen kan antas vara. Myndigheten måste också säkerställa att
villkoren i det kontrakt som sluts med tjänsteleverantören blir rättsligt bindande
och förpliktar tjänsteleverantören att inte ta del av eller vidarebefordra de
uppgifter som görs tekniskt tillgängliga för denne.65
En svensk myndighet får alltså inte göra en uppgift som omfattas av sekretess
tillgänglig för en tjänsteleverantör om avtalet innehåller (uttryckliga eller dolda66)
undantag från det som ska hemlighållas så att ett direkt utlämnande från
leverantören till en annan stat får ske. Detsamma gäller om avtalet innehåller
regler om lagval som föreskriver en rättsordning enligt vilken leverantören kan
bli tvungen att lämna uppgifter utan en föregående sekretessprövning av en
svensk myndighet. Det kan som framgått också finnas regler i annat lands
lagstiftning som oberoende av avtalets innehåll blir bindande för

eSam har i sin publikation från år 2015 Outsourcing – en vägledning om sekretess och
persondataskydd noterat att de särskilda juridiska frågor som uppkommer i samband med molntjänster inte omfattats
av uttalandet (se not 1). I vägledningen förklarar eSam vidare att det krävs juridiska överväganden av olika slag och
tillräckliga resurser i form av kompetens och förmåga rörande bland annat kontraktsrätt vid en utkontraktering (s. 4).
65
Detta kan tydliggöras genom en jämförelse med jordabalkens regler om fel i fastighet. Där regleras
två kategorier av fel, dels ”faktiska fel”, t.ex. fukt i källaren, dels ”rättsliga fel”, t.ex. att det finns en för köparen okänd
nyttjanderätt för någon annan till fastigheten. På liknande sätt kan ett utlämnande av uppgifter i strid mot ett avtal om
utkontraktering ses som ett faktiskt fel (ett kontraktsbrott). Myndigheten måste emellertid också se till att det avtal som
ingås inte inrymmer rättsliga fel eller brister. Visar en prövning enligt den rättsordning som valts i avtalet att ett
utlämnande till annan stat får äga rum i vissa fall — till följd av lagstiftning som gäller där — föreligger ett slags rättsligt
fel som en svensk myndighet måste skydda sig mot vid en utkontraktering.
66
Den som tar del av avtalet lägger inte alltid märke till att allmänt formulerade undantag i
avtalsvillkoren för vad som föreskrivs i lag eller förordning kan avse regler i en annan stat och att det som överenskoms
om lagval kan inverka på vad som får anses förenligt med avtalet.
64
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tjänsteleverantören så att denne kan bli tvungen att lämna ut en uppgift utan
att en sekretessprövning först skett av en svensk myndighet.
Framgår det av den svenska myndighetens rättsliga bedömning att ett
utlämnande till en utländsk myndighet tillåts enligt det avtal som ska reglera
parternas mellanhavande eller kan tjänsteleverantören på grund av regler i en
främmande rättsordning bli tvungen att lämna ut uppgifter blir en
sannolikhetsbedömning av det slag som redovisats i 2015 års rättsliga uttalande
inte aktuell. Först måste de grundläggande kraven uppfyllas på att det ska
finnas en juridiskt bindande och sanktionerad avtalssekretess och att
leverantören inte får vara bunden av regler i främmande rätt om att lämna ut
uppgifter utan en föregående sekretessprövning eller annan laglig grund enligt
svensk rätt.
Brister det i denna del får uppgifterna anses vara röjda i offentlighets- och
sekretesslagens mening redan genom utlämnandet från en svensk myndighet
till en molntjänstleverantör. Detta gäller även om leverantören ännu inte har
överfört eller tillgängliggjort någon uppgift för den utländska myndigheten.
Samma bedömning har gjorts av Försäkringskassan i vitboken Molntjänster i
samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt (se avsnitt
2.5.5).67 Dessa frågor ska genomlysas av den i avsnitt 1.1 nämnda utredning om
säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (dir.
2019:64).
Det bör också nämnas att den registrerade inte torde kunna föra talan mot ett
beslut i tredje land som innebär att hans eller hennes uppgifter lämnas ut och
inte heller med framgång torde kunna föra en talan om skadestånd.68

Sveriges Kommuner och egioner (SKR) har visserligen i en vägledning, Molntjänster och
konfidentialitetsbedömning, gjort gällande att praxis skulle tyda på att uppgifter i sig inte ska anses röjda även om de
lämnas ut till obehöriga i ett annat land samt hänvisat till en dom av Arbetsdomstolen (AD 2019 nr 15). I denna dom
fann emellertid arbetsdomstolen att det inte var bevisat att de individer som fått tillgång till data kunnat ta del av de
hemliga uppgifterna. Informationen var svår att hantera, genomsöka och använda där den fanns, varför den skulle
behöva flyttas för att det skulle vara möjligt att ta del av de hemliga uppgifterna, vilket i sin tur skulle kräva stora resurser
och mycket tid och skulle ha uppmärksammats (domen s. 75). Vid utkontraktering till en global molntjänst anser eSam
att situationen är en annan. Myndighetens information blir direkt tillgänglig för tjänsteleverantören, dennes personal och
de tekniska verktyg som införs där. En stat som får tillgång till data från en sådan tjänst har uppenbarligen förmåga och
hjälpmedel för att söka, sortera, strukturera och presentera den.
68
Se USC 2703 (e) där följande föreskrivs: No cause of action shall lie in any court against any
provider of wire or electronic communication service, its officers, employees, agents, or other specified persons for
providing information, facilities, or assistance in accordance with the terms of a court order, warrant, subpoena, statutory
authorization, or certification under this chapter.
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4.9

Sammanfattning – sekretessöverväganden

En utkontraktering kan ske utan hinder av sekretess om ett eller flera av
följande påståenden stämmer:
Inga sekretessreglerade uppgifter kommer att göras ens tekniskt tillgängliga för
tjänsteleverantören.
Tjänsteleverantörens personal kommer att delta i myndighetens verksamhet
enligt 2 kap. 1 § OSL.
Avtalet förbjuder tjänsteleverantören och dennes personal att faktiskt ta del av
eller vidarebefordra de uppgifter som görs tekniskt tillgängliga och det är
osannolikt att detta ändå sker.
Tjänsteleverantören är inte bunden av regler i en annan stat som skulle kunna
leda till att sekretess inte kan upprätthållas.
De uppgifter som röjs är inte sekretessbelagda gentemot tjänsteleverantören.
Det finns en sekretessbrytande bestämmelse och det är inte olämpligt att
tillämpa den.
Avtal om tystnadsplikt ska alltid ingås med en extern, privaträttslig
tjänsteleverantör som får tillgång till sekretessreglerade uppgifter. Avtalet ska
omfatta krav på att tjänsteleverantörens personal undertecknar personliga
sekretessförbindelser. Avtalet måste ha en stabil juridisk grund.
Sekretessbelagda uppgifter, dvs. uppgifter för vilka sekretess gäller även
gentemot tjänsteleverantören, får inte utan stöd av en sekretessbrytande
bestämmelse göras tekniskt tillgängliga för tjänsteleverantören, om inte
omständigheterna är sådana att uppgifterna inte ”röjs” i offentlighets- och
sekretesslagens mening. Ett röjande kan dock inte anses osannolikt om det
finns regler i främmande rätt, som är bindande för tjänsteleverantören, enligt
vilka tjänsteleverantören kan bli tvungen att lämna ut uppgifter. Finns det
sådana bindande regler får ett röjande i strid mot 8 kap. 3 § OSL anses ha skett
redan genom utlämnandet från myndigheten till en molntjänstleverantör (även
om inget då har lämnats till en annan stat).

En vägledning om sekretess och dataskydd

68 (86)

Om avtalet med tjänsteleverantören hindrar denne och dennes personal från
att faktiskt ta del av eller vidarebefordra de uppgifter som görs tillgängliga och
det förefaller osannolikt att detta ändå sker, bör uppgifterna enligt eSams
bedömning inte anses vara röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening.
Detta förutsätter att avtalet innehåller
tydliga krav på tekniska och/eller rättsliga begränsningar som hindrar utföraren
och dennes personal från att ta del av eller vidarebefordra de uppgifter som
myndigheten gjort tillgängliga genom utkontrakteringen,
krav på kontroll av att begränsningarna efterlevs, exempelvis genom loggning
av alla transaktioner samt uppföljning av denna, och
bestämmelser om kännbara sanktioner vid överträdelse av begränsningarna.
Sekretess gäller gentemot tjänsteleverantören om
absolut sekretess gäller för uppgifterna i fråga,
tjänsteleverantören är en myndighet och det inte finns någon
sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som kan tillämpas för
de aktuella uppgifterna hos den mottagande myndigheten, eller
uppgifterna är av sådan särskilt skyddsvärd karaktär att de är sekretessbelagda
även gentemot tjänsteleverantören, trots att denne är bunden av en
avtalsreglerad tystnadsplikt.
Om det finns en tillämplig sekretessbrytande bestämmelse, kan annars
sekretessbelagda uppgifter lämnas ut utan att det utgör ett otillåtet röjande,
även om tjänsteleverantören måste ta del av uppgifterna för att kunna utföra
sitt uppdrag eller det i vart fall inte kan anses osannolikt att så sker.
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5.

Allmänna handlingar

Genom åtgärden att göra myndighetens informationssamling tillgänglig för en
utomstående tjänsteleverantör kan arbetsmaterial komma att bli upprättade,
allmänna handlingar hos myndigheten. Detta gäller dock inte om
tjänsteleverantörens uppdrag endast är att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra
informationen för myndighetens räkning.

5.1

Inledning

Hos alla svenska myndigheter finns allmänna handlingar, dvs. handlingar som
förvaras hos myndigheten och är att anse som inkomna till eller upprättade hos
myndigheten. Sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen
gäller emellertid inte bara för uppgifter i allmänna handlingar, utan även för
uppgifter som finns hos en myndighet i sådana handlingar som ännu inte blivit
allmänna. För uppgifter som finns i handlingar som inte är allmänna är
handlingssekretessen och tystnadsplikten dessutom inte tidsbegränsad.
Röjandeförbudet gäller således också för sekretessbelagda uppgifter i
exempelvis utkast och andra dokument som varken har expedierats eller på
annat sätt kommit att bli upprättade i tryckfrihetsförordningens mening.
Myndighetens sekretessöverväganden inför en planerad utkontraktering måste
därför även omfatta uppgifter i handlingar som inte är allmänna och som ska
överlämnas till tjänsteleverantören.
Även om sekretess inte hindrar en planerad utkontraktering, kan åtgärden att
göra delar av myndighetens informationssamling tillgänglig för en utomstående
tjänsteleverantör leda till att handlingars status förändras. Att göra en
elektronisk handling tekniskt tillgänglig för någon annan utgör nämligen
normalt en expediering som medför att handlingen anses upprättad och
därmed allmän. Om tjänsteleverantören är en myndighet blir handlingen
dessutom inkommen dit och därmed allmän även hos denna, fastän handlingen
inte är färdigställd och kanske aldrig kommer att bli det.

5.2

Teknisk bearbetning/lagring

Om den mottagande myndighetens uppdrag endast är att tekniskt bearbeta
eller tekniskt lagra handlingen för avsändarmyndighetens räkning, anses
handlingen inte som en allmän handling där. Det framgår av en uttrycklig
undantagsbestämmelse i tryckfrihetsförordningen, 2 kap. 13 § TF. Av en annan
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undantagsbestämmelse, 2 kap. 9 § 3 st. TF, framgår att en handling som
återkommer till en myndighet efter teknisk bearbetning eller lagring inte anses
som en inkommen handling. Rimligen bör det ursprungliga exemplaret då inte
heller anses vara expedierat från, och därmed en upprättad allmän handling
hos, den avsändande myndigheten. En annan tolkning skulle leda till att
undantaget i 2 kap. 9 § 3 st. TF helt skulle förlora sin funktion, i vart fall då
fråga är om enbart teknisk lagring utanför myndigheten.
En handling som inte är allmän hos den avsändande myndigheten blir således
enligt eSams bedömning inte att betrakta som allmän bara för att den
överlämnas till en tjänsteleverantör för teknisk bearbetning eller teknisk lagring.
Detta bör rimligen gälla oavsett om tjänsteleverantören är en myndighet eller
en privaträttslig aktör.
Om tjänsteleverantören även vidtar andra åtgärder än teknisk bearbetning eller
lagring, är dock undantaget i 2 kap. 9 § 3 st. TF inte tillämpligt. I sådana
situationer torde handlingen också anses expedierad och därmed upprättad
allmän handling i samma stund som den görs tekniskt tillgänglig för
tjänsteleverantören.
Som exempel på teknisk bearbetning anges i förarbetena bl.a. tryckning,
kopiering, redigering av ljudupptagningar och överföring av sådana
upptagningar till grammofonskiva (prop. 1975/76:160 s. 171 som hänvisar till
s. 137). Som exempel på teknisk lagring nämns sådana former av lagring som
kräver tekniska anordningar, t.ex. lagring av information i skivminne eller på
magnetband, jfr redovisningen i prop. 2016/17:198 s. 19 f.
Exakt vilka åtgärder som utgör enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring i
dagens elektroniska verklighet är i någon mån osäkert. Av praxis står det dock
klart att åtgärder som mottagaren utför för egen räkning och som innebär en
bearbetning av handlingarnas faktiska innehåll, t.ex. genom att uppgifter
används för framställning av statistik eller arbetsmiljörapporter, inte omfattas
av undantaget (jfr HFD 2011 ref. 52). Åtgärder som helt eller till övervägande
del utförs elektroniskt och automatiserat för uppdragsmyndighets räkning,
såsom exempelvis ren it-drift och skanning av dokument, bör dock enligt
eSams bedömning i normalfallet omfattas av undantaget för teknisk
bearbetning och teknisk lagring. I sammanhanget kan nämnas att
Kammarrätten i Stockholm i en dom den 26 oktober 2015 (mål nr. 7369-15)
har funnit att handlingar i eget utrymme inte är att anse som allmänna och att
det därvid ligger i sakens natur att vissa anställda har åtkomst till berörd
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databas för att administrera den. För ett utförligt resonemang kring undantaget
för teknisk bearbetning och teknisk lagring hänvisas till E-delegationens
betänkande Så enkelt som möjligt för så många som möjligt, SOU 2014:39 s.
44 ff. Högsta förvaltningsdomstolen har därefter i HFD 2018 ref. 48 förklarat
att rekvisitet ”endast” (förvaras som led i teknisk bearbetning eller teknisk
lagring för annans räkning) för med sig att det bör krävas att myndigheten såväl
administrativt som tekniskt har begränsat den egna personalens tillgång till
uppgifterna så att dessa inte är tillgängliga i läsbart skick. Myndighetens
personal ska enbart kunna ta del av den drifts- och säkerhetsrelaterade
informationen, se även Digitalisera rätt — en praktisk juridisk vägledning,
eSam, juni 2019, s. 28.
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6.

Skydd av personuppgifter

Myndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som tjänsteleverantören utför för myndighetens räkning. Tjänsteleverantören
utgör då personuppgiftsbiträde åt myndigheten. Det ska finnas ett skriftligt
personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna och tydliga instruktioner från
myndigheten om hur biträdet får behandla personuppgifterna

6.1

Inledning

Vid all utkontraktering som innebär att personuppgifter behandlas av
tjänsteleverantören måste regelverket rörande behandling av personuppgifter
beaktas, dvs. EU:s dataskyddsförordning och tillämpliga registerförfattningar.
Vid sådan utkontraktering som är av särskilt intresse för e-förvaltningen, kan
det antas att det mer eller mindre regelmässigt är så att tjänsteleverantören ska
utföra vissa behandlingar av personuppgifter. Det gäller även om uppdraget
bara avser teknisk lagring, eftersom även lagring av personuppgifter är en
åtgärd som enligt artikel 4.2 i EU:s dataskyddsförordning utgör behandling.

6.2

Personuppgiftsansvar och
personuppgiftsbiträde

När en viss arbetsuppgift, som utgör behandling av personuppgifter,
utkontrakteras till en extern tjänsteleverantör är det myndigheten som bär
personuppgiftsansvaret enligt EU:s dataskyddsförordning och eventuell tillämpliga
registerförfattningar. Tjänsteleverantören, som utför behandlingarna för
myndighetens räkning, är personuppgiftsbiträde åt myndigheten.
Enligt artikel 28 i EU:s dataskyddsförordning ska det finnas ett skriftligt avtal
om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den ansvariges
räkning. I det avtalet ska föremålet för behandlingen, behandlingens
varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av
registrerade, samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter
anges. Det ska dessutom särskilt föreskrivas bl.a. att personuppgiftsbiträdet
endast får behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från den
personuppgiftsansvarige och att biträdet ska vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå.
Myndigheter som utkontrakterar funktioner möter ett antal utmaningar när det
gäller personuppgiftsbiträdesavtalets innehåll, bland annat rörande rapportering
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av personuppgiftsincidenter, möjligheter till insyn i och granskning av biträdets
behandlingar och villkor om skadestånd och ansvarsbegränsningar.
Tjänsteleverantören har ett avtalsrättsligt ansvar gentemot myndigheten. En
nyhet i och med EU:s dataskyddsförordning är att biträden också har ett sanktionsreglerat eget ansvar enligt förordningen. För att myndigheten ska kunna ta
sitt personuppgiftsansvar även för de behandlingar som utförs av
tjänsteleverantören är det viktigt att myndigheten ger tjänsteleverantören
instruktioner om varför och hur personuppgifter får behandlas.
Instruktionerna ska vara så tydliga att otillåten behandling inte kommer att
utföras. Det är också viktigt att myndigheten försäkrar sig om att
tjänsteleverantören har förmåga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och att
detta verkligen sker.
6.2.1

Underleverantörer

Myndighetens personuppgiftsansvar omfattar även de behandlingar som en
underleverantör till tjänsteleverantören utför för myndighetens räkning. Även
underleverantören utgör i en sådan situation personuppgiftsbiträde åt
myndigheten.
En grundläggande förutsättning för att myndigheten ska kunna uppfylla sitt
personuppgiftsansvar är att myndigheten har kännedom om vilka
personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för dennes räkning.
EU:s dataskyddsförordning föreskriver därför en skyldighet för
personuppgiftsbiträdet att inhämta den ansvariges skriftliga tillstånd innan ett
underbiträde anlitas, antingen generellt eller i varje enskilt fall.
6.2.2

Förhållandet mellan TF, OSL och EU:s
dataskyddsförordning

Allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar framgår av
tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Denna rätt har företräde
framför dataskyddsbestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och
myndigheternas registerförfattningar. Detta innebär bl.a. att en myndighet alltid
måste pröva en begäran om utlämnande av handling, även om handlingen finns
hos myndigheten bara på grund av att myndigheten utgör
personuppgiftsbiträde åt en annan myndighet och även om handlingen
förvaras hos myndigheten endast som led i en teknisk bearbetning eller teknisk
lagring för annans räkning. Den omständigheten att den biträdande
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myndigheten bara får behandla personuppgifter enligt den ansvariga
myndighetens instruktioner har i den situationen ingen betydelse. Om den
handling som begäran avser utgör en allmän handling hos den biträdande
myndigheten, vilket är fallet om uppdraget inte enbart avser teknisk
bearbetning eller teknisk lagring av handlingar, måste den biträdande
myndigheten dessutom lämna ut handlingen till sökanden, i den mån den inte
innehåller sekretessreglerade uppgifter.
Trots att delar av offentlighets- och sekretesslagen kan sägas ha samma syfte
som dataskyddslagstiftningen, nämligen att skydda den enskildes integritet, är
regelverken inte alls likstämmiga eller utbytbara. Den myndighet som i
samband med en utkontraktering gör personuppgifter tillgängliga för
tjänsteleverantören måste därför beakta såväl sekretesslagstiftningen som
dataskyddslagstiftningen och se till att åtgärden är förenlig med båda dessa
regelverk. Dessutom måste myndigheten överväga vilka konsekvenser åtgärden
får för handlingarnas status enligt tryckfrihetsförordningen.
Ett personuppgiftsbiträde ska alltid finnas utanför den
personuppgiftsansvariges organisation och ingår därmed inte i den personkrets
som enligt 2 kap. 1 § OSL som deltar i myndighetens verksamhet. Ett
överlämnande av uppgifter till en tjänsteleverantör kan därför utgöra ett
röjande enligt offentlighets- och sekretesslagen, även om tjänsteleverantören är
personuppgiftsbiträde åt myndigheten. Röjandebegreppet enligt offentlighetsoch sekretesslagen är i sin tur delvis skilt från vad som utgör ett utlämnande
eller en expediering enligt tryckfrihetsförordningen, bl.a. på grund av att
offentlighets- och sekretesslagen avser uppgifter, medan
tryckfrihetsförordningen avser handlingar. Detta illustrerar de tre regelverkens
olika utgångspunkter och att myndigheten måste analysera utkontrakteringens
förenlighet med vart och ett av dem.

6.3

Utlämnande till myndighet i tredje land

De särskilda regler i EU:s dataskyddsförordning som gäller för att överföra en
utkontrakterande myndighets personuppgifter till ett tredje land har berörts i
avsnitt 2.3.4. I avsnitt 2.4.4 har även insamlingen av s.k. telemetridata berörts,
dvs. mätdata som hämtas och hanteras av leverantören och som kan omfatta
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både faktiskt innehåll och metadata. Det har visat sig att denna insamling inte
var förenlig med EU:s dataskyddsförordning.69
Liknande frågor uppkommer inom ramen för straffprocessuella förfaranden
där domstolar eller myndigheter i tredje land beslutar att ett företag i Sverige
eller ett annat europeiskt land ska lämna uppgifter direkt till en myndighet i det
tredje landet. Ett beslut av en domstol eller en myndighet i ett tredje land utgör
inte i sig en laglig grund för en sådan behandling. Samtycke från den
registrerade kommer av naturliga skäl inte heller i fråga som rättslig grund. Det
är inte heller fråga om en rättslig förpliktelse i dataskyddsförordningens mening
eftersom en sådan förpliktelse måste härröra från en regel i europeisk rätt
(artikel 6). En överföring till tredje land kan inte heller ske med stöd av artikel
48 då den får äga rum endast om den grundar sig på en internationell
överenskommelse, såsom ett avtal om ömsesidig rättslig hjälp, som gäller
mellan det begärande tredjelandet och unionen eller en medlemsstat. Så är inte
fallet vid en överföring på grundval av t.ex. en order enligt U.S. CLOUD Act
och naturligtvis inte heller om uppgifter samlas in med stöd av FISA70, en
presidentorder eller någon annan liknande regel i annat land.
Det får antas att artikel 49 inte heller kan åberopas för ett utlämnande av detta
slag eftersom det undantaget är smalt och ska tolkas strikt. Ett allmänintresse
enligt artikel 49.1 d) torde inte heller kunna grundas på ett ensidigt beslut från
en domstol eller en myndighet i ett tredje land, utan grund i någon europeisk
rättsakt.71
I avsnitt 2.2.6 och 2.5.3 har redovisats att sekretess dessutom gäller enligt
21 kap. 7 § OSL för personuppgift om det kan antas att uppgiften efter ett
utlämnande kommer att behandlas i strid med EU:s dataskyddsförordning eller
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning. En konsekvens av att sekretessbestämmelsen numera
hänvisar till dataskyddsförordningen är att även utlämnanden till utländska
mottagare kan omfattas av sekretessbestämmelsen.72 Ett sådant antagande kan
bli svårt att komma ifrån om tjänsteleverantören är bunden av regler i
främmande rätt om att lämna ut uppgifter utan en föregående
sekretessprövning eller annan laglig grund enligt svensk rätt för ett utlämnande,
Se vidare den redovisningen i bilaga 8 till Försäkringskassans vitbok, Molntjänster i samhällsbärande
verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt.
70
EU-kommissionen ansåg i sin andra årliga rapport om Privacy Shield att den lagstiftning som var
viktigast i förhållande till myndigheters åtkomst till personuppgifter gällde sektion 702 FISA.
71
Se vidare bedömningen den 28 februari 2019 av Rådet för de europeiska advokatsamfunden,
CCBE, i Assessment of the U.S. CLOUD Act (s. 6 f.).
72
Jfr däremot HFD 2014 ref 66.
69
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särskilt när parterna avtalat om att främmande rätt ska gälla för deras
mellanhavande och att en tvist ska prövas av en domstol i ett annat land än
Sverige. Rekvisitet ”kan antas” torde enligt förarbetena innebära att någon
fullständig bedömning av om behandlingen kommer att strida mot
förordningen inte krävs (prop. 2017/ 18:105 s. 135 f.).
En prövning pågår vidare i EU-domstolen där fråga uppkommit om såväl
standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses, SCC) som den
mekanism för självcertifiering som finns i USA (Privacy Shield) ska
ogiltiförklaras (Mål C-311/18 – Maximillian Schrems mot Data Protection
Commissioner).
Alla dessa frågor behöver beaktas när en myndighet överväger utkontraktering
i anknytning till molntjänster.
___
Checklista – dataskydd
-

Ska tjänsteleverantören behandla personuppgifter
Finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt artikel 28 i EU:s
dataskyddsförordning?
Finns det tydliga instruktioner för varför och hur biträdet får behandla
personuppgifter?
Får tjänsteleverantören anlita underleverantörer för behandling av
personuppgifter?
Är personuppgiftsbehandlingen förenlig även med andra regelverk, såsom
TF, OSL och arkivlagen?
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7.

Regler om informationssäkerhet

Varje myndighet ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt. För
att underlätta tillämpningen av regelverket på informationssäkerhetsområdet
krävs att myndigheterna håller sig informerade om det stödjande material som
tillsynsmyndigheterna tar fram.
De regelverk som redovisats i avsnitt 2.4 har tagits fram ”i separata stuprör”
där bestämmelserna såvitt framkommit inte jämförts eller anpassats till
varandra. En samordnad tolkning av dem förenklas inte av att de har
tillkommit stegvis och återspeglar olika mognadsgrader i säkerhetsarbetet.
Från ett övergripande perspektiv ser visserligen informationssäkerhetskraven i
dessa författningar ut att vara likartade.73 Den som tar del av reglerna med
utgångspunkt från det för juristen vedertagna synsättet, att varje lagtext har sin
egen bestämda innebörd, kan emellertid inte närmare utläsa vilka krav på
säkerhet som föreskrivs i respektive författning. Här är det fråga om s.k.
ramlagstiftning, dvs. att berörda regelverk innehåller bestämmelser om
övergripande mål, ansvarsförhållanden och allmänna krav på åtgärder i berörda
verksamheter. I stället för att i författning ange detaljerade säkerhetskrav krävs i
praktiken att berörda myndigheter och andra organ använder vissa arbetssätt –
systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – och vidtar vissa
åtgärder, t.ex. rapporterar incidenter.
I flera av de regleringar som redogjorts för i avsnitt 2.4 finns bemyndiganden
för tillsynsmyndigheter att meddela närmare föreskrifter på området. För att
komplettera lagstiftning på området och därmed underlätta tillämpning har
flera sådana föreskrifter också tagits fram bland annat av Säkerhetspolisen,
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Därutöver
har även ytterligare stödjande material getts ut av tillsynsmyndigheterna.
Säkerhetspolisen har gett ut vägledningar på säkerhetsskyddsområdet som kan
fungera som stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av
säkerhetsskyddsregelverket. Försvarsmakten har tagit fram kommentarer till
Berörda myndigheter och andra organ ska enligt SäkL vidta de säkerhetsåtgärder som behövs med
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga
omständigheter (2 kap. 1 §), NIS-lagen vidta ändamålsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder
för att hantera risker (13 och 15 §), eIDAS-förordningen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
hantera riskerna för säkerheten (artikel 19), EU:s dataskyddsförordning vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken (artikel 32) och LEK vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för driftsäkerhet och att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med
tillhandahållandet av angivna tjänster skyddas (5 kap. 6 b § och 6 kap. 3 §) medan föreskrifterna i OSL ska säkerställa att
sekretessbelagda uppgifter inte röjs, se vidare kap. 4.
73
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sina föreskrifter och MSB har tagit fram vägledningar som stöd vid
tillämpningen av NIS-regelverket. Det är viktigt att hålla sig informerad om det
stödjande material som tillsynsmyndigheterna tar fram.
En myndighet kan dessutom behöva tillämpa och uppfylla kraven i flera av
dessa regelverk. Det framstår emellertid i många fall som oklart för en
myndighet vilka av de i avsnitt 2.4 redovisade författningarna som kan bli
tillämpliga och om hela eller delar av myndighetens verksamhet omfattas av ett
visst regelverk. Detta blir särskilt påtagligt för en myndighet som avser att
utkontraktera sin verksamhet — i synnerhet om en global molntjänst övervägs
— eftersom detta brukar leda till att flera myndigheters eller andra organs
informationssamlingar hamnar hos samma driftleverantör, jfr vad som sagts i
avsnitt 2.3.3 och 2.4.4 om de nya risker som en aggregering av uppgifter för
med sig.
En nyckelanalys i detta sammanhang är att genomföra informationsklassning
av de uppgifter som ska hanteras. Med hjälp av en sådan klassning får
verksamheten en grund för att bedöma förutsättningarna för hanteringen
oavsett i vems regi den kommer att äga rum. Det är vidare nödvändigt att
informationssäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt och riskbaserat med stöd av
ett ledningssystem för informationssäkerhet (se vidare MSBFS 2016:1).
Sveriges Kommuner och Regioner(SKL) har i sin vägledning Molntjänster i
verksamheten förklarat att informationsklassning och riskanalyser är
nödvändiga att genomföra, oavsett om informationshanteringen kommer att
ske med egen it-drift, hos traditionell systemleverantör eller i molntjänst.
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8.

Lösningar

Det finns många populära och uppskattade molntjänster. En prioriterad
uppgift för eSam är därför att analysera vilka juridiska möjligheter och vilka
tekniska och administrativa lösningar som finns för att ta tillvara de fördelar
som dessa tjänster kan erbjuda och att säkerställa att Sverige förblir ett
föregångsland när det gäller digitalisering av offentlig förvaltning.
Ett arbete bedrivs därför inom eSam med dessa frågor. Till detta arbete hör att
överväga de frågor kring digital suveränitet som Försäkringskassan har tagit
upp vitboken Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet
och vägen framåt.
Varje myndighet behöver emellertid löpande arbeta med informationsanalys,
klassning och undersökning av olika alternativ för att hantera myndighetens
information, oberoende av vad en statlig utredning och pågående arbete inom
EU leder fram till.
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Bilaga 1
Checklista, sekretessöverväganden
Ska sekretessreglerade uppgifter göras tillgängliga för
tjänsteleverantören?
Finns det någon sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som
avser de aktuella uppgifterna?
Ska tjänsteleverantören ”delta” i myndighetens verksamhet?
Ska tjänsteleverantören utföra en uppgift som annars skulle ha utförts av någon
av myndighetens egna anställda?
Är tjänsteleverantören en fysisk person som på grund av uppdraget kan sägas
delta i myndighetens verksamhet?
Kan tjänsteleverantörens anställda anses delta i myndighetens verksamhet på
annan liknande grund än anställning eller uppdrag?
Kommer uppgifter att ”röjas”?
Måste tjänsteleverantören ta del av de tillgängliggjorda uppgifterna för att
kunna utföra sitt uppdrag?
Innehåller avtalet tydliga krav på tekniska och/eller rättsliga begränsningar som
hindrar tjänsteleverantören och dennes personal från att faktiskt ta del av eller
vidarebefordra uppgifterna?
Hur sannolikt är det att tjänsteleverantören eller någon annan obehörig ändå
faktiskt tar del av uppgifterna?
Innehåller avtalet krav på kontroll av att begränsningarna efterlevs, exempelvis
genom loggning av alla transaktioner samt uppföljning av denna?
Innehåller avtalet kännbara sanktioner vid överträdelser av begränsningarna?
Gäller sekretess för de uppgifter som röjs för
tjänsteleverantören?
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Är sekretessbestämmelsens rekvisit uppfyllda?
Gäller s.k. absolut sekretess?
Är sekretessen reglerad med skaderekvisit?
Hur skyddsvärda är uppgifterna, typiskt sett?
Har mottagaren rätt att lämna uppgifterna vidare eller själv utnyttja dem?
Om uppgifterna är av särskilt skyddsvärt slag, är den befogenhetsinskränkning
som gäller för mottagaren straffsanktionerad?
Kan röjandet ske med stöd av någon sekretessbrytande
bestämmelse?
Om tjänsteleverantören är en myndighet, är utlämnandet en följd av en lageller förordningsreglerad uppgiftsskyldighet eller kan utlämnandet ske med
stöd av den s.k. generalklausulen eller någon sektorsspecifik sekretessbrytande
bestämmelse?
Oavsett om tjänsteleverantören är en myndighet eller en privaträttslig aktör,
kan utlämnandet anses vara ”nödvändigt”?
Kan myndighetens uppdrag rimligen fullgöras utan att utlämnande sker?
Motiveras utlämnandet även av andra skäl än rent ekonomiska?
Har alla alternativ till utlämnande övervägts noggrant?
Kan utlämnandet anses vara lämpligt, särskilt med tanke på hur de intressen
som sekretessen avser att skydda tillgodoses av mottagaren?
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Bilaga 2
Sekretessförbindelse avseende [Tjänsteleverantörens]
anställda och uppdragstagare
Jag förbinder mig härmed gentemot [Tjänsteleverantören], till tystnadsplikt
m.m. enligt följande:
Tystnadsplikten innebär att jag inte, vare sig under arbetstid eller på fritiden, nu
eller senare, får avslöja sådan Konfidentiell information som jag har fått
kännedom om till följd av [Tjänsteleverantörens] avtal med [Myndigheten] eller
mitt arbete med [Myndigheten]. Jag får inte heller själv utnyttja sådan
Konfidentiell information för egna eller andras syften.
Med "Konfidentiell information" avses dels varje uppgift som hos
[Myndigheten] är sekretessreglerad enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), dels varje annan upplysning. oavsett om informationen lämnats
skriftligen eller muntligen och oberoende av format, som jag erhåller, från
[Myndigheten] eller någon anställd, annan befattningshavare eller rådgivare till
[Myndigheten], i samband med mitt arbete med [Myndigheten]. Som
Konfidentiell information anses inte information som,
a) vid tiden för förfogandet var allmänt känd, eller
b) jag kan visa redan var tillgänglig för mig vid tiden för förfogandet och som
jag inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse av denna
sekretessförbindelse.
Jag förbinder mig att inte medvetet ta fram information ur [Myndighetens]
informationssystem, databaser eller handlingar utan uttryckligt tillstånd från
[Myndigheten].
Jag är skyldig att följa [Tjänsteleverantörens] säkerhetsregler, exempelvis vad
gäller rätten att ha tillgång till eller på olika sätt hantera utrustning och
information.
Jag förbinder mig även att tillse att till mig anförtrott material inte kommer
obehörig till del. Med obehörig avses alla (således även familjemedlem), som
inte bedöms behöva information inom ramen för [Tjänsteleverantörens]
uppdrag gentemot [Myndigheten].
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När mitt uppdrag upphör, kommer jag att återlämna allt som delgivits mig i
form av dokument, foton, elektronisk media, datafiler samt apparater och
tilldelad utrustning. Jag förbinder mig vidare att radera alla elektroniska filer
innehållande Konfidentiell Information.
Jag är fullt införstådd med ovanstående och är medveten om att brott mot
denna tystnadsplikt m.m. kan medföra stor skada för enskilda individer och
företag, liksom för [Tjänsteleverantörens] och [Myndighetens] verksamhet, och
att det för mig personligen kan innebära straffansvar och
skadeståndsskyldighet, samt skadeståndsskyldighet för [Tjänsteleverantören]
och för [Myndigheten].
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eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) för att underlätta och påskynda digitaliseringen inom det
offentliga. eSam bildades 2015 som en frivillig fortsättning på E-delegationen och bygger
vidare på kunskaper och erfarenheter som byggts upp inom ramen för E-delegationen.
En viktig uppgift för eSam är att ge ut vägledningar som skapar förutsättningar för att öka
den digitala samverkan inom offentlig förvaltning.
Vägledningarna finns tillgängliga på esamverka.se

I eSam ingår Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Boverket, Centrala Studiestödsnämnden, Domstolsverket,
eHälsomyndigheten, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet,
Migrationsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksarkivet, Sida, Skatteverket, Skolverket,
Sveriges Kommuner och Regioner, Statens servicecenter, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket, Trafikverket,
Transportstyrelsen, Tullverket och Universitets- och högskolerådet (dec 2019)

