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Sammanfattning 
Inom den offentliga förvaltningen bedrivs omfattande verksamhetsutveckling mot e-
förvaltning i syfte att öka offentliga myndigheters effektivitet samt tillgänglighet för 
medborgare och företag. Rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten är 
beroende av att den rättsliga regleringen och styrningen av politiska mål harmonierar 
samt att det är balans mellan olika intressen. Uppsatsens syfte har varit att belysa vilka 
brister som finns avseende rättslig reglering och styrning av förvaltnings- och IT-
politiska mål samt vilka konsekvenser det får för rättssäkerheten och för skyddet av den 
personliga integriteten. Den metod som har nyttjats i uppsatsen utgörs av den 
rättsvetenskapliga samt den rättskonstruktiva. Vid analys av de olika delarna, som 
består av rättssäkerhet, skyddet för den personliga integriteten och informationssäkerhet 
visavi politiska mål har det visat på att grunden, den rättsliga regleringen, inte är 
tillräckligt stabil. Intressemotsättningar finns mellan olika mål där skyddet för den 
personliga integriteten ligger i den ena vågskålen och en mer ändamålsenlig och effektiv 
offentlig förvaltning i den andra. Betydande brister finns som ger konsekvenser i form 
av att rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten urholkas. 
Informationssäkerhet är en funktion som syftar till att adekvat skyddsnivå för 
information ska uppnås. Regleringarna för informationssäkerhet är alltför splittrade och 
bristfälliga för att ge ett fullgott skydd. Brott kan inte upptäckas, utredas eller 
förhindras. Det ansvar som ankommer på reglerade parter för att vidta åtgärder efterföljs 
inte. Den politiska styrningen har visat sig vara splittrad, otydligt formulerad avseende 
ansvar och även motstridig. Vid analys av EU:s digitala agenda samt kommissionens 
förslag till ny rättslig reglering för skydd av den personliga integriteten har det visat att 
nationell styrning och arbete inom området för informationssäkerhet måste ske mer 
samordnat om de EU-politiska målen ska kunna uppnås.   
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund och ämnesval 

Inom de offentliga myndigheterna bedrivs idag omfattande verksamhetsutveckling mot 
e-förvaltning i syfte att öka offentliga myndigheters effektivitet samt tillgänglighet för 
medborgare och företag. E-förvaltning är definierad i regeringens handlingsplan för e-
förvaltning som: ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 
informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar 
och nya kompetenser”.1 Regeringens mål för e-förvaltning är att ”det ska vara så enkelt 
som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina 
skyldigheter samt ta del av förvaltningens service”.2  

Utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter3 har varit ett IT-politiskt mål sedan 1990-talet. 
I prop. 1999/2000:86 uttalas att ”Sverige är en av världens mest framstående IT-
nationer samt att ”det IT-politiska målet ska vara att Sverige som första land ska bli ett 
informationssamhälle för alla”.4 Genom olika handlingsplaner visualiseras en effektiv 
offentlig förvaltning som via elektroniska samhällstjänster är till stor nytta för 
medborgare och företag samt därtill gagnar tillväxten och demokratin.5 Regeringen 
uttalar i budgetpropositionen för 2003 att de vill öka den offentliga sektorns e-
utvecklingstakt6 och de följande åren realiseras handlingsplaner. Under 2011 sätts ett 
nytt IT-politiskt mål: ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter”.7 Vid övergång till elektronisk förvaltning skapas många fler möjligheter 
att behandla och samköra stora informationsmängder och om massuttag kan göras av 
allmänna handlingar innehållande personuppgifter ökar risken för intrång i den 
personliga integriteten. Hur den offentliga förvaltningens verksamhetsutveckling mot e-
förvaltning (vilket är det begrepp som idag används om 24-timmarsmyndighet) 
genomförs är således av betydelse för skyddet av den personliga integriteten.  

Skyddet för den personliga integriteten är en grundläggande fri- och rättighet. RF 2 kap. 
6 § stadgar att var och en gentemot det allmänna ska vara skyddad mot betydande 
intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 
övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 
Personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) reglerar skyddet för personuppgifter. Lagen har 
till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 
behandling av personuppgifter. Lagen är subsidiär i förhållande till annan lag eller 
förordning.8   

Utvecklingen av e-förvaltning hos offentliga myndigheter och skyddet för den 
personliga integriteten är i viss mån två motstående intressen. Statens styrning av de 
förvaltningspolitiska och IT-politiska målen omfattar inte kravställning på säkerhet, 
                                                 
1 Handlingsplan för eFörvaltning, Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig 
förvaltning, Regeringskansliet, s. 4. I praktiken innebär det en omställning av den offentliga 
förvaltningens arbete från pappersbaserat till elektroniskt. 
2 Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt s. 67. 
3 I regeringsbeslut Ju1999/5808/F fick Statskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till kriterier för 
begreppet 24-timmarsmyndighet. Resultatet redovisades i Statskontoret 2000:21 24-timmarsmyndighet.  
Förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst. I rapporten lämnas förslag på 
hur en myndighet kan utvecklas för att öka sin tillgänglighet och nå målet med att bli en 24-
timmarsmyndighet. 
4 Prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla s. 13 och 24. 
5 Dir. 2003:81 Delegation för utveckling av offentliga tjänster s. 1 f.  
6 Budgetprop. 2002/03:1 utgiftsområde 22 kommunikationer s. 116. 
7 Budgetprop. 2011/12:01 utgiftsområde 22 kommunikationer s. 102. 
8 2 § PuL. 
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vilket resulterat i att offentliga myndigheter vid utveckling av e-förvaltning inte beaktar 
informationssäkerhet9 i tillräcklig utsträckning. Den rättsliga regleringen för 
informationssäkerhet är vidare splittrad och återfinns inom många skilda lagar, vilket 
gör det svårt för myndigheter att få en helhetsbild om vad som måste beaktas och 
säkerställas vid e-utveckling.  

Valet att skriva ett examensarbete inom området kommer dels av ett starkt intresse som 
jag haft för frågorna genom åren dels att jag är yrkesverksam och arbetar med frågorna 
på en offentlig förvaltning och därmed fått följa hur styrningen av de politiska målen 
och regleringen påverkar utvecklingen inom området.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att belysa konsekvenser och påvisa vilka eventuella brister som den 
rättsliga regleringen och den aktuella styrningen av förvaltningspolitiken, IT-politiken 
respektive informationssäkerheten får för skyddet av den personliga integriteten inom 
kommunala myndigheter. Vilka verkningar får bristande informationssäkerhet för 
skyddet av den personliga integriteten och kan en annan styrning och lagreglering 
motverka risken? 

Uppsatsen redogör för uppbyggnaden av regelverken för personlig integritet respektive 
informationssäkerhet och besvarar följande närmare frågeställningar: 

− Vilket ansvar ankommer på målgruppen för regleringarna respektive staten som 
ansvarig för regleringarna?  

− Sker det en förändring till mindre reglering och överförande av ansvar från 
statens nivå till underliggande nivåer?  

− Hur detaljregleras respektive styrs olika intressen exempelvis utveckling av den 
offentliga förvaltningen och skyddet för den personliga integriteten? 

− Urholkas skyddet för den personliga integriteten och är det i sin tur en effekt av 
bristande reglering och styrning inom området för informationssäkerhet? 

 
För att få svar på frågorna analyseras de olika delarnas samband och funktion för att se 
om det är balans mellan gällande reglering och de områden som avses skyddas (dvs. om 
regleringen har avsedd effekt) samt om det finns intressemotsättningar mellan olika mål 
– en effektivare och mer lättillgänglig offentlig förvaltning respektive skyddet för den 
personliga integriteten. En övergripande frågeställning utgörs av om grunden (den 
rättsliga regleringen) i bygget av e-förvaltning är tillräckligt stabil för de aktiviteter som 
försiggår. 
 

1.3 Metod och material 

Rättsvetenskaplig metod ligger till grund för uppsatsen. Metoden utgörs av studier med 
utgångspunkt i rättskälleläran samt juridisk metod för argumentation.10 
Rättsvetenskaplig litteratur, traditionella rättsliga källor såsom författningstext, 
förarbeten och rättsfall samt politiska handlingsplaner analyseras. Materialet har jag valt 
ut genom att välja att titta på frågeställningarna från olika håll avseende reglering och 
styrning av politiska mål samt det faktiska utfall som presenteras i olika utredningar och 
                                                 
9 Informationssäkerhet utgörs av både teknisk och administrativ säkerhet, oavsett medium. Syftet är att 
upprätthålla tillfredsställande tillgänglighet, sekretess, riktighet och spårbarhet för information. Utvecklas 
vidare under stycke 3.4. 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 35 ff. 
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uppföljningar som gjorts inom området (SOU, Statskontoret, Riksrevisionen etc.). Vid 
analys av materialet använder jag mig både av rättsvetenskaplig metod samt av den 
konstruktiva rättsvetenskapliga, vilket innebär att värderande omdömen görs om det 
område som undersöks. Den traditionella rättsvetenskapliga metoden innebär ett 
fastställande av gällande rätt utifrån rättsvetenskapliga källor; förarbeten, doktrin och 
rättspraxis med ett inifrån perspektiv. Värdering sker inte av rättsregelns lämplighet i 
det sammanhang där den tolkas och tillämpas utan studien sker av ett slutet system av 
rättsregler, vilket innebär att de problem som studeras finns inom det rättsvetenskapliga 
processflödet; förarbete, lag, doktrin och rättspraxis.11 I tvärjuridiska och delvis 
oreglerade områden ger denna metod inte tillräckligt underlag för att besvara ställda 
frågeställningar. Anders Agell uttalar i artikeln Rättsdogmatik eller konstruktiv 
rättsvetenskap12 att den konstruktiva rättsvetenskapliga metoden erbjuder en viss frihet 
att utifrån analysen värdera utan att för den skull behöva ta ställning för eller emot. 
Metoden ger en djupare förståelse av rätten ur ett annat perspektiv. De värderande 
momenten motiveras och redovisas öppet varvid de sätts i relation till rationell 
argumentation. Centralt för studien är sambandet mellan grundläggande regler och deras 
funktion i samhället, samband mellan olika regler samt vilken begreppsbildning som 
används. Agell menar att medan en domare tillämpar regelsystemet så bedömer en 
rättsvetenskaplig studie rättsreglernas lämplighet utifrån en problemanalys. 
 
För att kunna bedöma vilken effekt reglering och styrning har i praktiken måste det 
finnas referenspunkter att stämma av mot. Datainspektionen bedriver tillsyn inom 
området och Riksrevisionen har gjort olika revisioner, vilket sammantaget med andra 
genomförda offentliga utredningar (SOU, Statskontoret, Riksrevisionen etc.) ger olika 
perspektiv. De nationella mätningar som har gjorts av myndigheters utveckling av e-
förvaltning ger ytterligare dimension (Stockholms Handelskammare, SKL och PWC13). 
Uppsatsen behandlar också det arbete som olika aktörer bedriver inom området såsom 
e-delegationen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). 
 
EU-kommissionens politiska handlingsplaner inom området samt förslag till ny 
reglering om skydd för den personliga integriteten analyseras i de delar som påverkar 
offentliga myndigheter och som ligger i linje med uppsatsens inriktning: styrning, 
ansvar och rättsliga medel. Skyddet för den personliga integriteten analyseras i de delar 
som har koppling till offentliga myndigheters behandling av personuppgifter. 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av fem delar och redogör för uppbyggnaden av regelverken för 
personlig integritet respektive informationssäkerhet. Redovisning sker av relationen 
mellan rättslig reglering och politiska mål samt hur styrning sker av olika intressen – 
skyddet av den personliga integriteten samt en tillgänglig och effektiv offentlig 
förvaltning. De olika kapitlen innehåller beskrivning och presentation av aktuellt 
område samt analys eller redogörelse. Analys och diskussion förs löpande i texten. I 
uppsatsens första del, kapitel två, redovisas och ges en kort tillbakablick på tidigare 
genomförda utredningar och de som nu är pågående inom området för elektronisk 
informationshantering. Den andra delen, kapitel tre, utgörs av de teoretiska ramarna för 
området, den gällande rättsliga regleringen: rättssäkerhet, offentlighetsprincipen, 

                                                 
11 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap s. 15 ff., 25, 57 f. och 69. 
12 Agell, Festskrift till Stig Strömholm s. 35 ff. 
13 Revisionsbyrå Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
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skyddet för den personliga integriteten samt informationssäkerhet. Kapitlet avslutas 
med en kort sammanfattning. Den tredje delen, kapitel fyra, analyserar politiska mål 
respektive hur styrning sker samt redovisar olika uppföljningar och utredningar som är 
gjorda inom området. I kapitlets avslutande del analyseras styrning och rättslig reglering 
som funktion. I uppsatsens fjärde del, kapitel 5, presenteras europeiska unionens 
digitala agenda och politiska mål inom området. EU-kommissionens förslag till ny 
reglering för skyddet av den personliga integriteten analyseras med perspektivet vilka 
konsekvenser det får för Sverige, offentliga myndigheter och för enskilda individer. I 
uppsatsens avslutande del, kapitel 6, sammanfattas och analyseras de frågeställningar 
som ställdes initialt samt de resultat som presenterats under föregående kapitel. Den 
övergripande frågeställningen, om grunden (den rättsliga regleringen) i bygget av e-
förvaltning är tillräckligt stabil för de aktiviteter som försiggår, blir därmed besvarad. 
Förslag till ny reglering och styrning presenteras samt även förslag till fortsatta analyser 
inom området. 
 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsens ämne spänner över många intressanta rättsområden; statsrätt, offentlig rätt, 
EU-rätt, rättsinformatik, skadeståndsrätt, straffrätt m.fl. varpå det följer att 
avgränsningar måste ske inom de olika områdena. Analys sker främst av hur 
integritetslagstiftningen fungerar i de kommunala myndigheterna och vilka verkningar 
statens styrning har inom området. Vidare sker analys av den tillsyn som 
Datainspektionen gjort hos kommuner på regional nivå14 i syfte att påvisa vilka brister 
som konstaterats inom informationssäkerhet. Således analyseras inte den behandling av 
personuppgifter som sker vid privata företag eller andra organisationer. De 
skadeståndsrättsliga möjligheterna som finns att tillgå vid brott mot personuppgiftslagen 
analyseras inte djupare i uppsatsen än dessas funktion vad gäller som incitament för att 
följa lagar.  
 
Den direktåtkomst15 av information som finns mellan olika offentliga myndigheter 
behandlas endast till den del som avser ansvaret för personuppgifter och 
informationssäkerhet hos kommunala myndigheter. Vidare omfattar inte uppsatsen 
informationsöverföring till nationella och regionala kvalitetsregister16 eller tredje lands 
överföring17. Vad gäller kontroll fokuseras på den som staten utövar inom områdena för 
personlig integritet och informationssäkerhet varvid den som sker av andra intressenter 
eller massmedia faller utanför undersökningen. Personuppgiftsombudets nuvarande roll 
och de förändringar av den som förordningen innebär omfattas inte av uppsatsen. Det 
arbete som bedrivs inom unionens olika länder med anledning av den föreslagna 
förordningen ligger också utom uppsatsen. 
 
Slutligen behandlar inte uppsatsen den IT-tekniska säkerheten avseende hur olika 
tekniska lösningar eller tjänster fungerar i detalj respektive utgör en bättre eller sämre 

                                                 
14 Tidigare benämning var landsting, se 1 kap. 7 § RF. 
15 Begreppet används inte enhetligt mellan olika registerförfattningar. I SOU 2010:4 Allmänna handlingar 
i elektronisk form s. 364 anges att innebörden ”typiskt sett innebär att information lämnas ut i elektronisk 
form till en extern mottagare där den som är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka 
uppgifter som en viss mottagare vid ett visst tillfälle tar del av – automatiserad tillgång – och där 
mottagaren av informationen inte kan påverka innehållet i det informationssystem eller register som 
informationen lämnas ut från”. 
16 Se 7 kap. patientdatalagen (2008:355). 
17 Se 33 § PuL. 
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lösning. Analys av IT-säkerhet och informationssäkerhet sker främst ur en juridisk 
synvinkel med syfte att påvisa vilken växelverkan och effekt dessa har inom området.  
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2 Tidigare genomförda och nu pågående utredningar 
Balansen mellan skyddet för den personliga integriteten och allmänna handlingar i 
elektronisk form har debatterats och utretts ända sedan 1970-talet. Offentlighets- och 
sekretesskommittén fick 1998 i uppdrag att utreda frågor med anknytning till 
offentlighetsprincipen och IT. I uppdraget ingick även att göra en översyn av 
sekretesslagen. I delbetänkandet SOU 2001:318 föreslogs att en rätt skulle införas att få 
ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar även i elektronisk form. Den senare prop. 
2001/02:7019 kom inte att genomföras. Regeringen menade att intresset av att underlätta 
insyn i myndigheternas verksamhet inte vägde lika tungt som enskildas behov av skydd 
mot otillbörliga integritetsingrepp, vilket kunde bli effekten av elektroniskt utlämnande 
av uppgifter. Konsekvenserna av hur skyddet för den personliga integriteten skulle 
kunna påverkas ansågs inte överblickbara och det bedömdes finnas en risk för 
massuttag av personuppgifter ur myndighetsdatabaser. Regeringen avsåg att återkomma 
med reglering vid ett senare tillfälle för hur skyldigheten att lämna ut allmänna 
handlingar i elektronisk form borde kontrolleras.20 I 2003 års budgetproposition21 gjorde 
regeringen bedömningen att det fanns stora möjligheter till serviceförbättringar genom 
elektroniska samhällstjänster, vilket skulle vara till stor nytta för medborgare och 
företag. Det skulle också vara till nytta för tillväxten och demokratin. Det fanns skäl att 
utreda behovet av och formerna för särskilda insatser för att stimulera utvecklingen av 
elektroniska samhällstjänster. I kommittédirektivet 2003:8122 gavs en delegation (24-
timmarsdelegationen) uppdraget att stimulera utvecklingen och användningen av 
elektroniska tjänster i offentlig sektor. Målet var ”att förbättra och effektivisera offentlig 
verksamhet, öka tillgängligheten till viktig samhällsservice, underlätta medborgarnas 
insyn och delaktighet i offentliga beslutsprocesser samt stimulera näringslivets 
konkurrenskraft”. I SOU 2004:56 redovisades ett delbetänkande med en lägesrapport 
inom området som visade på aktuell status vad gäller befintliga e-tjänster23 och nationell 
samverkan samt olika e-utvecklingsmöjligheter.24 

I kommittédirektiv 2009:19 gavs en delegation uppdrag att samordna utvecklingen av 
den offentliga elektroniska förvaltningen, förenkla kommunikation med myndigheter, 
höja kvaliteten i myndighetsbeslut samt effektivisera förvaltningen. Utvecklingsarbetet 
ska ske i samverkan med SKL. Målet är att en samsyn ska finnas mellan staten, 
landsting och kommuner kring strategiskt viktiga e-förvaltningsfrågor. Samverkan ska 
även ske med näringslivet vad gäller standardiseringsarbete.25 Delegationen antog 
namnet E-delegationen.26 

E-delegationen lämnade ett delbetänkande i SOU 2009:86 där ett förslag till 
genomförandeplan presenterades. Ytterligare delbetänkanden har lämnats där 

                                                 
18 SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. 
19 Prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken. 
20 SOU 2010:4 s. 220 f. och 240 f. 
21 Prop. 2002/03:1. 
22 Kommittédirektiv 2003:81 Delegation för utveckling av offentliga tjänster. 
23 E-tjänst definieras som möjlighet att använda servicekanaler som telefonservice, call-centers, internet 
och SMS. SOU 2005:119 E-tjänster för ett öppnare och effektivare samhälle s. 17. Senare definitioner 
beskriver det som tjänster som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs 
elektroniskt ofta via kommunens webbplats s. 20 E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011, 
SKL. 
24 SOU 2004:56 E-tjänster för alla s. 61 ff. 
25 Kommittédirektiv 2009:19 Delegation för e-förvaltning s. 1 och 11. 
26 I förordet till SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. 
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åtgärdsförslag och utvecklingsmöjligheter redovisas.27 E-delegationen ska lämna 
slutrapport den 31 december 2014. 
 

2.1 Allmänna handlingar i elektronisk form 

I slutbetänkande SOU 2010:4 lämnas förslag att offentlighets- och sekretesslagen, OSL, 
(2009:400) ska förändras så att myndigheter efter begäran även ska lämna ut 
elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form om det inte i lag eller 
förordning finns bestämmelser som förbjuder det och det inte annars är olämpligt. 
Emellertid innebär en sådan generell lagreglering om skyldighet att lämna ut allmänna 
handlingar i elektronisk form att ett fullgott skydd för den personliga integriteten inte 
kan upprätthållas och innan en sådan reglering införs behövs en grundlig genomgång 
och bearbetning ske av samtliga registerförfattningar.28  

En utredare har fått i uppdrag29 att se över registerförfattningarna30 samt 
sammanhängande frågor. Syftet är att skapa rättsliga förutsättningar för en mer effektiv 
e-förvaltning som både tillgodoser enskildas rätt till personlig integritet som 
allmänhetens rätt till insyn i offentliga verksamheter. Definitionen av begreppet allmän 
handling ska ses över för att fastställa om detta är lämpligt utformat när det gäller 
myndigheters direktåtkomst av sådana uppgifter hos annan myndighet. Utredningen ska 
också överväga om det fortsättningsvis ska vara åtskillnad mellan olika register vad 
gäller formen för utlämnande av handlingar elektroniskt. Dessa frågor ska redovisas i ett 
delbetänkande senast den 1 december 2012. Hela översynen av registerförfattningarna 
med slutliga förslag på förändringar i dem ska vara slutredovisat senast den 1 december 
2014.31  
 

2.2 Personuppgiftslagen 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (dataskyddsdirektivet) av den 24 
oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter har implementerats i svensk 
rätt genom personuppgiftslagen (1998:204) och är vidare utvecklat genom olika 
särregleringar, exempelvis patientdatalagen (2008:355). Europeiska kommissionen har 
lämnat ett nytt förslag till dataskyddsförordning om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter.32 Förslaget behandlas närmare under 
kapitel 5.  

                                                 
27 SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – från strategi till handling för e-
förvaltning, SOU 2010:62 Under konstruktion - framtidens e-förvaltning, SOU 2011:27 En bit på väg. 
Fler åtgärder för en enklare vardag, SOU 2011:67 Vägen till effektivare e-förvaltning. 
28 SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form s. 21 och 306 ff. I det tidigare delbetänkande SOU 
2009:5 föreslogs att säkerhetskopior skulle undantas från begreppet allmän handling, vilket genomfördes i 
prop. 2009/10:58 Säkerhetskopiors rättsliga status. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2011. 
29 Kommittédirektiv 2011:86 Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern förvaltning. 
30 Registerförfattningar är närmare beskrivet i SOU 2010:4 s. 132: att de har till huvudsakligt syfte att 
reglera inrättandet och användningen av viktigare register inom den offentliga sektorn. Register med stort 
antal registrerade och med känsligt innehåll ska regleras särskilt genom lag. 
31 Kommittédirektiv 2011:86 s. 1 f. 
32 Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) 
COM(2012) 11 final. 
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3 Gällande reglering 
Den tekniska utvecklingen inom IT har varit expansiv under de senaste 20 åren, särskilt 
vad gäller tjänster och service som interagerar med medborgare33. Utvecklingen ställer 
ökade krav på de offentliga myndigheterna och deras möjligheter att lämna information 
och möta medborgarna på fler kanaler än förut såsom genom webb, e-tjänster och 
sociala medier.34 Vid utveckling och övergång till e-förvaltning finns många fler 
säkerhetsaspekter som måste beaktas beroende på att fler vägar in finns till 
informationen och därtill många fler möjligheter att behandla och samköra stora 
informationsmängder. Informationssäkerhet är i detta fall en grundförutsättning för 
rättssäkerhet och för skyddet av den personliga integriteten. Brister i 
informationssäkerheten kommer att ge konsekvenser för rättssäkerheten och för skyddet 
av den personliga integriteten.  
 

3.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerheten balanseras av olika instrument vad gäller styrning, tilldelning av makt 
och maktutövning. Kontroll kan ske på varierande sätt och initieras från olika nivåer 
varvid de rättsliga kontrollerna tar sig olika uttryck. Även om lagstiftaren har haft en 
viss intention med att en lag ska få en viss effekt så har det inte alltid blivit så. 

Regeringen formulerar i propositionen 2009/10:175 att ”Krav på rättssäkerhet innebär 
att förvaltningen fattar materiellt riktiga beslut på grundval av gällande lagar och 
andra författningar samt att enskilda har möjlighet att få sin sak prövad i domstol. 
Förutsägbarhet och likabehandling är också viktiga delar av rättssäkerheten.”35 
Rättssäkerhet har i vetenskapliga sammanhang i Sverige kommit att definieras av två 
delar; den formella och den materiella.36 Den formella rättssäkerheten består i att 
rättsordningen ska vara förutsägbar. Den enskilde ska i förväg känna till vilket straff ett 
brott kan medföra37 och domstolar och förvaltningsmyndigheter som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen. Även 
saklighet och opartiskhet ska iakttas.38  Den materiella rättssäkerheten utgörs av 
rättsnormernas innehåll, men också effekten och karaktären av det rättsliga beslutet.39  

Rättssäkerheten utgör ett instrument för skyddet av den personliga integriteten. I 
grundlagen finns bestämmelser som skyddar medborgarna mot ingrepp från det 
allmänna.40 Rättssäkerhetsgarantin innebär att myndigheter följer lagar.41 
 

                                                 
33 Se Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex december 2010 samt E-förvaltning och e-tjänster 
i Sveriges kommuner 2011, SKL.  
34 Se ex. Strategi för eSamhället, SKL s. 16 och Nationell handlingsplan för eFörvaltning. Nya grunder 
för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning 2008, Regeringskansliet. 
35 Prop. 2009/10:175 s. 29. 
36 JO Hans-Gunnar Axberger ifrågasätter indelningen i motsatsparen formell och materiell rättssäkerhet. 
Han anser att begreppet materiell rättssäkerhet ställer orealistiska krav på vad ett rättssystem kan 
åstadkomma då det skulle avse att det slutliga resultatet av lagarnas tillämpning blir rättfärdigt. Det är en 
paradox eftersom sanningen inte alltid framkommer vid en rättsprocess och vad som uppfattas som 
rättvist heller inte är något statiskt. Se artikel Rättssäkerhet – teori och praktik, Inspektionen för 
socialförsäkringen, Rapport 2010:4 Rättssäker förvaltning? S. 36 ff. 
37 2 kap. 10 och 11 §§ regeringsformen (1974:152). 
38 1 kap. 9 § RF. 
39 Zanderin och Staaf, Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar s. 49. 
40 2 kap. RF. 
41 Opalek, Festskrift till Karl Olivecrona 1964 s. 497 ff. 
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3.2 Offentlighetsprincipen och eFörvaltningen 

Offentlighetsprincipen inskränker skyddet för den personliga integriteten.42 Vid 
Sveriges inträde i EU förhandlades det särskilt om offentlighetsprincipen och det 
framgår av punkt 72 i ingressen till dataskyddsdirektivet att principen om allmänhetens 
rätt till allmänna handlingar inte står i motsatsrelation vid genomförandet av direktivets 
bestämmelser. EU-domstolen har emellertid inte haft något mål där 
offentlighetsprincipen har bedömts gentemot dataskyddsdirektivet varvid det är oklart 
vilken betydelse skrivningen kan komma att tillmätas.43 Genom Lissabonfördraget har 
offentlighetsprincipen förstärkts och gäller nu vid alla EU:s myndigheter. Ministerrådets 
möten ska vara offentliga när lagar stiftas och vid debatt. Unionens arbete ska främja 
god förvaltning och möjligheten för det civila samhället att delta genom att dess 
institutioner ska utföra sitt arbete så öppet som möjligt.44 

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt till insyn i den offentliga förvaltningen och 
att allmänna handlingar på begäran lämnas ut. Det finns idag ingen annan skyldighet för 
myndigheter att lämna ut begärd allmän handling i elektroniskt form än vad som följer 
av lag, vilket framgår av TF 2 kap. 13 §. Det ankommer alltså på myndigheten att själv 
välja formen för utlämnandet. Att formen för utlämnande inte har reglerats följer av det 
utskriftsundantag som infördes i dåvarande TF 2 kap. 8 § 45 genom prop. 1973:33 där 
det uttrycktes att det var angeläget att så långt som möjligt förhindra att utlämnade 
uppgifter användes för ADB46 på ett sätt som kunde medföra otillbörligt 
integritetsintrång. Om myndighet bedömde att det inte fanns någon risk för 
integritetsintrång med ett elektroniskt utlämnande och det heller inte fanns något hinder 
mot detta i någon registerlagstiftning stod det myndigheten fritt att lämna ut handlingen 
i elektronisk form. Utlämnandet skedde då inte med stöd av offentlighetsprincipen utan 
som ett led i myndighetens serviceverksamhet.47 Även i senare 
lagstiftningssammanhang har tveksamheter uttryckts avseende elektroniskt utlämnande. 
I prop. 2001/02:70 uttrycktes en farhåga om att en reglering för ett elektroniskt 
utlämnande av allmänna handlingar kan leda till ett massuttag av personuppgifter ur 
myndighetsdatabaser och att regeringen inte kunde bedöma vilka konsekvenser detta 
kan få beträffande skyddet för den personliga integriteten.48 Om uppgifter inte finns att 
tillgå elektroniskt är det mindre risk att obehörig dataregistrering sker som innebär 
intrång i den personliga integriteten.49 

En allmän handling i elektronisk miljö utgörs av en upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Alla 
sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling utgör en 
handling om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade 
åtgärder.50 I relationsdatabaser51 där information är lagrade i tabeller kan information 

                                                 
42 8 § PuL. 
43 Magnusson Sjöberg, Nordbeck, Nordén och Westman, Rättsinformatik. Inblickar i e-samhället, e-
handel och e-förvaltning s. 347 ff. 
44 Art. 15 i det ändrade fördraget om den europeiska unionen, Lissabonfördraget den 13 december 2007 
om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen EUT C 306, 17.12.2007. 
45 Motsvaras idag av TF 2 kap. 13 §. 
46 Automatisk databehandling. 
47 Prop. 1973:33 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m. m.; 
given Stockholms slott den 16 februari 1973 s. 85 f. 
48 Prop. 2001/02:70 s. 29 f. 
49 SOU 2010:4 s. 137. 
50 2 kap. 3 § TF. 
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sammanställas i otaliga alternativa uppgiftskonstellationer och således utgör varje 
möjlig uppgiftskonstellation en potentiell handling.52 Enligt tryckfrihetsförordningen är 
en handling allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till 
eller upprättad hos myndighet. Vidare är en handling upprättad om den har blivit 
expedierad.53 Allmänna handlingar ska hållas ordnade så att allmänheten kan se vilka 
handlingar som myndigheten har.54  
 
Innan en allmän handling lämnas ut ska prövning ske om handlingen helt eller delvis 
omfattas av sekretess.55 Handlingsoffentligheten får begränsas av hänsyn till olika skäl 
som är angivna i lag.56 Enskilda individers personliga eller ekonomiska förhållanden är 
skäl som kan åberopas för sekretess. OSL 21 – 40 kap. stadgar om sekretessgrunder 
som kan åberopas för de skälen. Enligt 21 kap. 7 § kan ett utlämnande avslås om det 
kan antas att utlämnandet skulle medföra att uppgiften kommer att behandlas i strid med 
personuppgiftslagen. I propositionen till OSL uttalas att utformningen inte är optimal 
för hur lagen i övrigt är uppbyggd avseende skaderekvisit. Regeln avser inte skada som 
kan uppkomma genom själva utlämnandet av uppgifter utan avser att ett handlande i ett 
senare skede kan komma att bli lagstridigt. Regeringen bedömde att regleringen får 
kvarstå tills en utredning bedömt om regleringen ska ändras eller upphävas.57 I 
utredningen om allmänna handlingar i elektronisk form uttalades det att regleringens 
utformning förutsätter att myndigheten ska göra antaganden om ännu inte påbörjade 
personuppgiftsbehandlingar och att detta leder till subjektiva bedömningar. Det 
bedömdes dock att regeln fyller en funktion för att förhindra massuttag av 
personuppgifter och att den därför bör kvarstå tills vidare.58 
 
Det finns således två skyddsmekanismer som inskränker offentlighetsprincipen – 
utskriftssundantaget och om behandlingen kan antas strida mot personuppgiftslagen. 
 

3.3 Skyddet för den personliga integriteten 

Personuppgiftslagen, PuL, (1998:204) har till syfte att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen är subsidiär i 
förhållande till annan lag eller förordning.59 Definitionen av hur personlig integritet ska 
tolkas är inte helt klar. I prop. 2009/10:80 definieras det att ”kränkningar av den 
personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara 
tillförsäkrad och där intrång bör kunna avvisas.”60 Ett sätt att bedöma var gränsen går 
för den personliga integriteten är att relatera skyddsbehovet till olika situationer; 
myndighetsutövning kontra kommersiell verksamhet. Personuppgiftens karaktär i sig 
avgör också skyddsbehovet där det gäller att ju känsligare en personuppgift är desto 
större behov av skydd har den.61 Finalitetsprincipen är grundläggande i 

                                                                                                                                               
51 En typ av databassystem som innebär att alla data lagras med angivande av vissa kopplingar 
(relationer) mellan uppgifterna. På detta sätt kan sökning, utskrifter, sortering m.m. lätt göras i databasen. 
Thorell, Sifs IT-lexikon 2005. 
52 SOU 1997:39 Offentlighetsprincipen i IT-samhället s. 480 och 484 ff. 
53 2 kap. 3 – 9 §§ TF. 
54 4 kap. 1 och 2 §§ OSL. 
55 2 kap. 14 § TF. 
56 2 kap. 2 § TF. 
57 Prop. 2008/09:150 s. 354. 
58 SOU 2010:4 s. 321 ff. 
59 2 § PuL. 
60 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag s. 175. 
61 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 27 f. 
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personuppgiftslagen, vilket innebär att en personuppgift inte får behandlas för annat 
ändamål än den samlades in för.62 

Det finns olika hanteringsregler i lagen som tillämpas beroende på hur behandlingen 
sker – i strukturerat material (dataregister, databaser och ärende- och 
dokumenthanteringssystem) eller ostrukturerat material (löpande text, ljud eller bild).63 
För den behandling som privata personer gör i ostrukturerat material gäller 
missbruksregeln64, vilket innebär att behandlingen är tillåten så länge som det inte 
kränker den det handlar om. Var gränsen går för vad som utgör en kränkning måste 
bedömas från fall till fall.65 Datainspektionen uttalar att en samlad bedömning måste 
göras av; hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket 
syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad 
behandlingen kan leda till. En avvägning ska göras i det enskilda fallet där den 
registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen.66  

Inom den offentliga sektorn förekommer det stora mängder med känsliga 
personuppgifter samt uppgifter som har hämtats in med stöd av straffsanktionerad 
uppgiftsplikt. I propositionen till personuppgiftslagen uttalas att det av den anledningen 
är särskilt viktigt med ett starkt integritetsskydd för uppgifter inom ramen för offentlig 
verksamhet. Lagstiftaren menar att med en reglering om att det krävs en särskild 
författning för att avvika från det integritetsskydd som den nya lagen ger gör att det blir 
en garanti för att behovet av särregler alltid övervägs noga. Målet är att 
myndighetsregister som har ett stort antal registrerade och där informationen utgörs av 
känsligt innehåll ska vara särskilt lagreglerade.67 

Registerförfattningarna reglerar myndigheters behandling av personuppgifter. I 
författningarna finns bestämmelser som reglerar om och i vilka fall personuppgifter får 
lämnas ut i elektronisk form. Registerförfattningarna innehåller ofta bestämmelser om 
vilka sökbegrepp myndigheten får använda när den hämtar uppgifter ur sina register och 
databaser. Begränsning av sökbegrepp är ämnat till att försvåra sammanställandet av 
personuppgifter.68 Registerförfattningarnas begränsningar av sökbegrepp ger alltså ett 
utökat skydd för den personliga integriteten. Med en reglering om ett elektroniskt 
utlämnande av allmänna handlingar skulle de sökbegrepp som myndigheter är 
förhindrade att använda de facto kunna användas av andra om massuttag av information 
skett. Det skulle därmed uppstå en möjlighet att samköra information från olika 
myndigheter.69 Detta skulle i sin tur rubba likställighetsprincipen70 genom att 
allmänheten via massuttag bereds tillgång till datalagrad information i större 
utsträckning än myndigheten själv.71 Registerförfattningarna är tillkomna vid en 
tidpunkt när ett elektroniskt utlämnande inte var aktuellt varvid detta inte har beaktats 
vid dessas utformning.72 
 

                                                 
62 9 d § PuL. 
63 5 och 5a §§ PuL 
64 5a och 6 §§ PuL. 
65 Se Datainspektionen faktablad om publicering på internet. 
66 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/. 
2012-04-15. 
67 Prop. 1997/98:44 s. 41. 
68 SOU 2010:4 s. 76 och 136. 
69 A. bet. s. 282 och 290 ff. 
70 Enligt denna ska allmänheten ha tillgång till datalagrad information i samma utsträckning som den är 
tillgänglig för myndigheten. Prop. 2001/02: 70 s. 42. 
71 Prop. 2001/02:70 s. 16. 
72 SOU 2010:4 s. 295. 
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Integritetsskyddskommittén verkade under åren 2004 – 2008 och hade till uppdrag att 
kartlägga och analysera den lagstiftning som rör den personliga integriteten. Resultatet 
presenterades i delbetänkandet SOU 2007:22.73 Kommitténs analys utvisar att 
lagstiftningen präglas av en brist på helhetssyn och integritetsbegränsande regleringar 
grundas inte på någon konsekvensanalys av vilka effekter det får gällande integriteten.74 
Särskilt påtagligt är det när beredningsunderlaget är ensidigt inriktat på effektivitetsmål 
och verksamhetsmässiga fördelar. Då sker inte någon proportionalitets- och 
behovsprövning av om ingreppet i medborgarnas personliga integritet står i rimlig 
proportion till vad som ska uppnås. Avsaknaden av sådan analys kan antas ha förorsakat 
integritetsskador som inte borde ha uppkommit. Kommittén anser att den bristande 
helhetssynen leder till att regelverket blir oenhetligt och svåröverskådligt, vilket 
försämrar möjligheterna att beakta kumulativa och samverkande effekter av 
integritetsskyddsbegränsningar som sker i olika lagstiftningar. Det finns ingen statlig 
myndighet eller annat offentligt organ som har till uppgift att övervaka och följa 
utvecklingen, vilket innebär en risk för att integritetskänslig information utnyttjas för 
andra ändamål än vad den var avsedd för.75  
 
Effektiviseringen av statsförvaltningen har lett till lagstiftningsarbeten på flertalet 
myndighetsområden som syftat till att underlätta och möjliggöra utökat 
informationsutbyte mellan myndigheter, vilket dock verkat inskränkande för den 
enskildes integritetsskydd.76 De registerförfattningar som tillkommit efter 
personuppgiftslagens ikraftträdande har genomförts med olika lagstiftningsteknik och 
utan någon samordning, vilket har lett till att olika begrepp har använts för att beskriva 
samma företeelse (databas respektive register) eller att samma begrepp har använts men 
med olika betydelser i skilda författningar, exempelvis direktåtkomst som ibland men 
inte alltid avser utlämnande på elektroniskt medium. Kommittén konstaterar också att 
olika tekniker har använts för att beskriva för vilka ändamål verksamheten bedrivs. I en 
del av registerförfattningarna har ändamålen delats upp i primära och sekundära 
ändamål, vilket har medfört att oklarheter har uppstått hur ändamålsbestämmelserna 
förhåller sig till personuppgiftslagens stadgande om finalitetsprincipen.77 
Registerförfattningarnas reglering med sekundära ändamål innebär att uppgifterna bland 
annat kan tillhandahållas till annan myndighet som då har rätt att behandla uppgifterna.  
 
Integritetsskyddskommitténs arbete har lett till att skyddet för den personliga 
integriteten har fått grundlagsskydd genom 2 kap. 6 § RF som stadgar att var och en 
gentemot det allmänna ska vara skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 
den enskildes personliga förhållanden. 
 

3.3.1 Personuppgifter inom hälso- och sjukvård 

Patientdatalagen (2008:355) reglerar den behandling av personuppgifter som sker hos 
vårdgivare. Lagen är subsidiär i förhållande till personuppgiftslagen och särreglerar 
hälso- och sjukvårdsområdet.78 Socialstyrelsen kan efter samråd med Datainspektionen 
meddela föreskrifter inom området för specifika frågor.79 Socialstyrelsen har utkommit 

                                                 
73 SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys s. 41 f. 
74 SOU 2007:22 s. 445 f. 
75 A. bet. s. 489 ff. 
76 A. bet. s. 458 f. 
77 A. bet. s. 462. 
78 1 kap. 1 och 4 §§ patientdatalag. 
79 1 § patientdataförordning (2008:360). 
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med en föreskrift som reglerar rutiner för journalföring samt verksamheters ansvar för 
och arbete med informationssäkerhet.80 Datainspektionen utövar tillsyn över 
patientdatalagen vad gäller att behandlingen av personuppgifter i elektroniska journaler 
sker i enlighet med patientdatalagen. Socialstyrelsen utövar tillsyn att journalföringen 
sker på föreskrivet sätt.81   

Den information som förekommer i journaler utgörs av känsliga personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen och omfattas därmed av högre krav på säkerhetsåtgärder. Åtkomst 
till journaler ska vara behörighetsstyrt och tilldelat endast de som deltar i vården av 
patienten. Den elektroniska åtkomsten ska följas upp genom systematiska och 
återkommande kontroller. Syftet är att beivra och följa upp obehörig åtkomst.82 Att 
olovligen bereda sig tillgång till annan patients journal är dataintrång, som enligt 
brottsbalken är straffbart. Påföljden är böter eller fängelse upp till två år. Definitionen 
av dataintrång är att någon ”olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd 
för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register 
för in en sådan uppgift”.83  
 

3.3.2 Ansvar för behandling av personuppgifter 

Personuppgiftslagen reglerar vilket personuppgiftsansvar som gäller vid behandling av 
personuppgifter.84 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med 
andra bestämmer ändamålen med och medlen för personuppgiftsbehandlingen.85 
Personuppgiftsansvaret är straffsanktionerat och en personuppgiftsansvarig ska ersätta 
en registrerad för den skada och kränkning av den personliga integriteten som en 
otillåten behandling av personuppgifter har orsakat.86 

För behandling som är helt eller delvis automatiserad måste anmälan ske till 
tillsynsmyndighet (Datainspektionen) innan behandling får utföras. Om ett 
personuppgiftsombud finns utsett behövs ingen sådan anmälan göras. 
Personuppgiftsombudet ansvarar för att se till att personuppgiftsbehandlingen sker i 
enlighet med gällande lagar och förordningar samt i enlighet med god sed. Ombudet ska 
föra förteckning över de anmälningspliktiga behandlingar som den 
personuppgiftsansvarige genomför samt hjälpa registrerade att få rättelse om 
behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.87  

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vilken 
skyddsnivå som krävs är beroende av hur känsliga personuppgifterna är, vilket 
förutsätter att en risk- och sårbarhetsanalys genomförs för att bedöma informationens 
känslighet. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande 
av; de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna88, 
de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass 

                                                 
80 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2008:14). 
81 Prop. 2007/08:126 patientdatalag s. 214 f. 
82 4 kap.1 – 3 §§ patientdatalag. 
83 4 kap. 9 c § BrB. 
84 9 och 31 §§ PuL. 
85 3 § PuL. 
86 48 § PuL. 
87 36 – 40 §§ PuL. 
88 I kommentaren till personuppgiftslagen (Öhman m.fl.) uttalas det att en personuppgiftsansvarig därmed 
inte behöver använda den allra bästa tekniken om det skulle kosta för mycket. s. 369. 
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känsliga de behandlade personuppgifterna är. Tillsynsmyndigheten kan vid vite 
förelägga den personuppgiftsansvarige att vidta säkerhetsåtgärder.89 Vad 
säkerhetsåtgärderna innebär närmare i detalj framgår inte av lagreglering eller 
förarbeten. I propositionen till personuppgiftslagen uttalas att de allmänt hållna reglerna 
beskriver på ett bra sätt de överväganden som måste göras avseende säkerhetsåtgärder 
och att avsikten är att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska 
meddela de närmare föreskrifter om säkerhetsåtgärder som behövs. Regeringen anser 
också att tillsynsmyndigheten bör lämna råd i säkerhetsfrågor.90 Datainspektionen har 
bemyndigats att meddela säkerhetsföreskrifter inom området.91 Myndigheten ger 
fortlöpande ut olika vägledningar avseende informationssäkerhet och 
säkerhetsåtgärder.92  
 

3.4 Informationssäkerhet – en grundförutsättning för 
integritetsskyddet 

Informationssäkerhet93 utgörs av både teknisk och fysisk säkerhet, oavsett medium. 
Syftet är att upprätthålla tillfredsställande tillgänglighet, sekretess, riktighet och 
spårbarhet för information.94  Kraven på informationssäkerhet har sin grund i lagar och 
förordningar95, men även från verksamheters behov av stabil och säker 
informationsförsörjning.96  

Den rättsliga regleringen för informationssäkerhet finns i olika lagar som alla syftar till 
att skydda information på olika sätt, exempelvis genom verifiering att informationen är 
riktig och oförvanskad. Informationssäkerhet är som funktion mångfacetterad och består 
av styrning såväl som ex ante och ex post kontroller97.  Informationssäkerheten uppnås 
alltså med olika medel, såväl tekniska såsom genom användande av brandvägg, 
virusskydd, intrångsdetekteringssystem, behörighetsstyrning och logguppföljning, som 
fysiska såsom styrning, reglering, risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsklassificering 
av information samt incidentrapportering98. 
 
Lagregleringarnas formuleringar är tekniskt neutrala och anger inga specifika 
säkerhetsmekanismer. Lagstiftarens avsikt med detta är att författningsregleringen inte 

                                                 
89 31 - 32 §§ PuL 
90 Prop. 1997/98:44 s. 91. 
91 16 § personuppgiftsförordningen (1998:1191). 
92 Säkerhet för personuppgifter, Datainspektionens allmänna råd, november 2008, Personuppgifter och e-
förvaltning, En vägledning för kommuner, april 2007, Informationssäkerhet, Ett informationsblad om 
personuppgiftslagens krav på informationssäkerhet, november 2008, m.fl.  
93 Informationssäkerhet är definierat i 7 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) att det innebär att förebygga 
att uppgifter som omfattas av sekretess röjs, ändras eller förstörs. 
94 SIS HB 550 och SS-ISO/IEC 27001:2006. 
95 Ex. säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordning (1996:633), personuppgiftslagen 
(1998:204), patientdatalagen (2008:355), socialtjänstlagen (2001:453), lag (2003:389) om elektronisk 
kommunikation samt lag (2008:717) om signalspaning.  
96 Serviceavtal tecknas med systemleverantörer. Avtalet reglerar ex. köparens behov av stabil 
systemlevererans och anger garantitider för systemets tillgänglighet och överföring av information. 
97 Förhandskontroll respektive efterhandskontroll. Se Petersson, Den offentliga makten s. 23. 
98 Definition av incident finns på Computer Swedens hemsida: ett hot, en störning eller ett tekniskt fel 
som bedöms som mindre allvarligt. Med att det är mindre allvarligt menas att det inte blir bestående 
skador - företaget kan hantera hotet utan att avbryta all verksamhet. Mindre allvarliga händelser än 
incidenter kallas helt enkelt för händelser och de allvarligaste kallas för katastrofer. 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp. 2012-05-01. Incidentrapportering syftar till att upptäcka 
brister för att fortgående förbättra säkerheten. 
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alltför snabbt ska bli inaktuell. Nackdelen är dock att den ger större tolkningsutrymme 
och minskad förutsebarhet.99  
 
Vid bedömning av om adekvat säkerhetsnivå finns utgör begreppen konfidentialitet, 
tillgänglighet, riktighet, oavvislighet samt spårbarhet nyckelbegrepp. Dessa kan dock 
tolkas olika beroende på vilket betraktelsesätt som antas. Konfidentialitet innebär i 
tekniska sammanhang att obehöriga inte har åtkomst till information som de inte har rätt 
till. Juridiskt sett kan begreppet ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det 
förekommer och kan exempelvis avse sekretess, reglering av företagshemligheter eller 
överenskommelser om tystnadsplikt. Tillgänglighet har i stort sett samma betydelse där 
det i ett tekniskt perspektiv kan avse tillgänglighet till systemet medan juridiken kan 
avse att viss information eller funktion ska vara tillgänglig. Vad gäller riktighet så är 
den särskilt viktig ur ett juridiskt bevishänseende. Vad som ur ett tekniskt perspektiv 
kan utgöra ett bevis på att ett meddelande är sänt från en viss e-postadress kan inför en 
domstol sakna bevisvärde. Följaktligen blir oavvisligheten100 det som kan vara det som 
blir det avgörande beviset på att exempelvis ett meddelande har kommit rätt mottagare 
tillhanda och att en giltig transaktion därefter ägt rum. Spårbarhet är ur en juridisk 
synvinkel nödvändig för bevissäkringen och visar via logg101  på ett händelseförlopp i 
informations- och kommunikationssystem. I tekniska sammanhang har begreppet 
varierande betydelse till exempel de spår en användare kan lämna efter sig vid nyttjande 
av internet. Användande av gemensam fastställd begreppsterminologi är därför oerhört 
viktigt för att inte det inte ska leda till att avgörande juridiska säkerhetsåtgärder uteblir 
eller tros vara avtalade.102 
 

3.4.1 Behörig person har tillgång till rätt information 

Personuppgifter som betraktas som känsliga omfattas av högre krav på 
säkerhetsåtgärder. Känsliga personuppgifter103 får normalt inte behandlas om inte den 
enskilde i förväg har lämnat samtycke till behandlingen eller särskilda skäl finns som 
exempelvis för uppgifter inom hälso- och sjukvård, forskning eller socialtjänst.104 
Personnummer är enligt personuppgiftslagen inte att betrakta som en känslig uppgift, 
men även om en uppgift enligt lagen inte är att betrakta som känslig kan uppgiften 
sammantaget med andra uppgifter, eller beroende på i vilket sammanhang den 
förekommer, göra att informationen kommer att utgöra känsliga uppgifter. 

Högre säkerhetskrav förutsätter att loggning sker och att uppföljning av loggarna sker 
mer frekvent. Särskilt viktigt är det när personuppgifterna tillhör någon som har behov 
av större skydd, exempelvis vid skyddad identitet (om det är känt av 
personuppgiftsansvarig), eller personer som med anledning av exempelvis sitt yrke 
väcker särskilt intresse. I fallet med mordet på utrikesminister Anna Lindh dömdes både 
sjukvårdspersonal och poliser för dataintrång då de olovligen berett sig tillgång till 

                                                 
99 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 82. 
100 Kan exempelvis uppnås genom stark autentisering såsom e-legitimation. 
101 Logg är en kontinuerlig förteckning över de händelser som inträffar medan ett program eller ett 
programsystem körs eller installeras. Thorell, Sifs IT-lexikon 2005. Loggning avseende 
personuppgiftsbehandling syftar att utvisa vem som har tittat på informationen, när detta skedde, om 
informationen har förändrats och i så fall på vilket sätt. 
102 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 82 ff. 
103 13 § PuL; ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 
i fackförening, hälsa eller sexualliv. 
104 13 – 19 §§ PuL och 7 § lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 
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information som de inte behövde för sitt arbete.105 Kännedom om att loggning och 
uppföljning sker har en preventiv effekt om missbruk beivras. 
 
Personuppgiftslagens reglering om finalitetsprincipen (se ovan) innebär att 
personuppgifter inte får överföras mellan olika myndigheter, vilket gör att information 
som myndigheter lagrar gemensamt i ärendehanteringssystem eller e-diarium måste 
vara behörighetsstyrt så att anställda endast har tillgång till information som finns inom 
ens egen myndighet och i förekommande fall arbetsområde.  
 

3.4.2 Rättsinformatik 

Rättsinformatiken är interdisciplinär då den berör flera olika traditionella rättsområden 
såsom avtalsrätt, förvaltningsrätt, straffrätt m.m. Den har två huvudinriktningar som 
består av en materiell inriktning (ofta benämnt IT-rätt), som omfattar frågor om 
tillämpning, tolkning och utformning av reglering i elektroniska miljöer, samt en 
metodisk inriktning som bland annat innebär att den juridiska kompetensen involveras i 
utvecklandet av system så att de uppfyller rättsliga krav och fungerar rättssäkert.106 
 
Juridiskt arbete inom informationssäkerhetsområdet innebär allt från att säkerställa att 
lagenliga krav är uppfyllda vid verksamheters behandling av information, vid lagring 
och överföring i IT-system, att valda säkerhetslösningar har adekvat skyddsnivå och vid 
misstanke om brott kan leverera bevissäkrade loggar med rätt innehåll till att bedöma 
var legala gränser går i den elektroniska världen.  
 
När det gäller behandling av information tillämpas olika rättsliga regleringar under 
informationens livscykel: när den skapas, inkommer eller sänds iväg, när den behandlas 
automatiskt respektive manuellt, när den lagras på egen server107 eller hos leverantör, 
när den migreras vid exempelvis outsourcad verksamhet eller till nya IT-tjänster m.fl.108 
Regleringarna gäller också på olika nivåer – från den behandling som individer utför, 
den som sker i IT-system till den infrastruktur som används såsom telenäten. Adekvata 
säkerhetslösningar är särskilt viktiga för att den rättsliga regleringen ska ge rätt skydd. 
Vad som anses vara tydliga gränser mellan olika elektroniska platser i den elektroniska 
miljön kan i själva verket sakna betydelse vid en juridisk bedömning109, vilket gör att 
juridisk riskanalys har kommit att spela en allt viktigare roll inför exempelvis 
avtalsskrivning och vid inköp av IT-lösningar eller tjänster för att säkerställa att giltiga 
legala gränssnitt finns. Fördelning av risker och ansvar vid IT-leveranser ger ytterligare 
dimension att tillämpa jämte avtalsrätten och om det sker över internet via olika länder 
blir även internationell rätt tillämpbar.  
 
Rättsliga formkrav som anger att vissa handlingar inte är rättsligt giltiga om de inte har 
underskrivits möter vissa hinder i den elektroniska miljön. Särskilt inom 
                                                 
105 Se Stockholms tingsrätt, rotel 1404, avd. 14 mål nr B 931-04. Polis fälldes för dataintrång enl. 4 kap 9 
c § BrB då denne olovligen berett sig tillgång till uppgift om brottsmisstänkt i mordet på utrikesminister 
Anna Lindh. Polisen behövde inte informationen för att fullgöra tilldelade arbetsuppgifter. Gärningen 
bedömdes dock som ringa och påföljden blev dagsböter. 
106 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 17 f. 
107 Definition av server finns på Computer Swedens hemsida: dator som utför arbetsuppgifter i ett 
nätverk. Den får sina arbetsuppgifter från andra datorer, normalt inte direkt från mänskliga användare. 
Eftersom en server normalt sköter sig själv har den vanligtvis inte tangentbord, bildskärm eller mus. Om 
något behöver åtgärdas gör administratören det från sin egen dator. 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp. 2012-04-19.  
108 Se 2 kap. TF, PuL, ArkivL, 4 kap. BrB. 
109 Se Furberg, Juridiska frågor i Mitrovic, Handbok i IT-säkerhet 273 f. 
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förvaltningsrätten där det i många sammanhang förutsätts att undertecknade 
pappersdokument lämnas in. I vissa sammanhang kan underskriften ske elektroniskt via 
e-legitimering.110 Ett överklagande ska enligt 23 § FL111  ske skriftligt, men det finns 
inget formkrav om egenhändigt undertecknande vilket torde förutsätta att ett 
överklagande som skickas elektroniskt är giltigt.112 Det finns en intressant dom i frågan. 
HD har avslagit en ansökan om återställande av försutten tid som skickats via e-post då 
den inte ansågs ha kommit hovrätten till handa. Hovrätten kunde inte längre kontrollera 
inkomna e-postmeddelande för den aktuella tiden varvid handlingens inkommande till 
hovrätten inte kunde klargöras113, vilket i sak torde innebära att ett elektroniskt 
överklagande således godtas.  
 
Vid utveckling av system för automatiskt beslutsfattande ska rättsinformation 
omvandlas till rättssatser som kan anta formen av äkta (själva rättsregeln) eller oäkta 
rättssatser (beskrivning av en rättssats). Hur översättningen sker till programkod är av 
särskild vikt för beslutets senare juridiska betydelse.114 Vid elektronisk 
ärendehandläggning kan en omprövning av beslut enligt 27 § FL även innebära att det 
bakomliggande programmets funktion, som ligger till grund för det automatiserade 
beslutet, prövas.115 Den IT-baserade regeltillämpningen kan således innebära att 
bestämma när ett elektroniskt meddelande anses vara inkommen till myndighet, vilka 
elektroniskt lagrade uppgifter som ska anses ha tillförts ett ärende eller vad som utgör 
ett överklagbart beslut i en automatisk beslutsprocess etc. Inom skatterättsområdet är 
det vanligt förekommande med rättsautomation, exempelvis inkomstdeklaration och 
beslut om trängselskatt i Stockholm. Peter Wahlgren har i artikeln Inbyggda lagar 
uttalat att fördelarna med rättsautomation är att inbyggda lösningar kan medföra att 
lagarna blir av bättre kvalitet då underlaget måste preciseras mycket noggrant.  
Behandlingen blir rättssäker då alla förutsättningar som ska ligga till grund för beslutet 
kommer att kontrolleras. Det finns också en effektiv möjlighet att följa upp regleringens 
effekt. Nackdelar kan utgöras av att det blir svårare att upptäcka manipulationer, att 
systemen blir sårbara för datavirus, bedrägerier etc. Den insamlade informationen ger 
också ökad risk för att intrång i enskildas integritet kan ske.116  
 
Bevissäkring i den elektroniska miljön är beroende av att de tekniska och fysiska 
säkerhetsåtgärderna är rätt utformade. En logg kan innehålla information om vem som 
exempelvis skickade ett meddelande (eller utförde en handling), att meddelandet hade 
ett visst innehåll och att detta också nått en identifierad mottagare med oförändrat 
innehåll. Tidsstämpling i den elektroniska miljön har betydelse för att fastställa när en 
händelse har ägt rum eller vid avgöranden som är beroende av att handlingar företas 
inom vissa tidsfrister, exempelvis anbud och accept.117  
 
Den rättsliga regleringen har inte hängt med i den snabba teknikutvecklingen, vilket gör 
att tolkning av IT-rättsliga frågor är komplext.118  
 

                                                 
110 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 86 f. 
111 Förvaltningslagen (1986:223). 
112 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 316 f. 
113 Högsta domstolen målnr Ö 3626-08. 
114 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 275 ff. 
115 A. a. s. 316 ff. 
116 Wahlgren, Festskrift till Peter Seipel s. 651 ff. 
117 Magnusson Sjöberg m.fl. a. a. s. 80 f. och 93. 
118 Se IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 17. 



 

18 
 

3.4.2.1 Molntjänster och smarta terminaler 

Tjänsteutvecklingen inom IT sker expansivt inom det område som kommit att kallas för 
molntjänster119. Företag, myndigheter och även privatpersoner erbjuds att lagra sin 
information hos företag via nätverkslösningar över internet. Tjänster i form av drift av 
enskilda system eller hel IT-verksamhet samt olika programapplikationer erbjuds via 
nätverk med olika serverparker placerade på många olika platser och ofta i flera länder. 
Stordatordriften ger effektivitetsvinster genom större processorkapacitet och 
lagringsutrymme till lägre kostnader än vid egen drift.120 

För offentliga myndigheter kan tjänster via molnlösningar innebära avsevärda 
kostnadsbesparingar i form av IT-resurser och tillgång till egen kompetens. Det blir 
också billigare genom skalbarheten,121 vilket innebär att kapacitet dimensioneras efter 
behov och att betalning därmed sker med utgångspunkt i den resursförbrukning som 
avtalats alternativt nyttjats122. Innan myndigheter fattar beslut om att lagra information i 
”molnet” måste en risk- och sårbarhetsanalys göras dels av vilken information som kan 
komma att lagras där dels vilken säkerhetslösning leverantören använder för att 
säkerställa informationens tillgänglighet, riktighet och sekretess samt i förekommande 
fall spårbarhet.123 Personuppgiftslagen ställer krav på att den personuppgiftsansvarige 
ska kunna följa upp den personuppgiftsbehandling som sker, vilket innebär att 
logguppföljning även i förekommande fall ska ske av leverantörens åtkomst till 
informationen. Molntjänsteleverantörer använder ofta många olika underleverantörer, 
vilket i det närmaste omöjliggör sådan uppföljning. Om en personuppgiftsansvarig 
anlitar någon annan för att behandla personuppgifter ska ett särskilt 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas, vilket innebär att avtal ska tecknas med varje 
underleverantör som leverantören har.124 Specifik avtalsreglering för hur 
personuppgiftsbehandling får ske samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas är svårare 
att reglera vid molntjänster då de ofta har karaktären av standardavtal som istället 
reglerar vad som gäller vid användning av tjänsten. 
 
Datainspektionen har vid tillsyn av kommuners användning av molntjänster uttalat att 
personuppgiftsansvaret innebär att det går att följa upp att även personuppgiftsbiträden 
lever upp till den personuppgiftsansvariges krav på behandlingen och att lämpliga 
säkerhetsåtgärder verkligen vidtas. Personuppgiftslagens uppbyggnad utgår från att det 
är den personuppgiftsansvarige som är den starka, bestämmande aktören som ska 
instruera och kontrollera vad dennes personuppgiftsbiträden gör. Med 
molntjänsteleverantörer är förhållandet det motsatta. Det är personuppgiftsbiträdet som 
erbjuder en tjänst och som i standardavtal och policys anger vad som gäller vid 
tillhandahållandet av tjänsten. Det standardavtal som Datainspektionen granskat 
medgav att leverantören ensidigt kunde ändra villkoren för behandlingen utan 
föregående meddelande. Kommunstyrelsens förelades att upprätta avtal som lever upp 
till kraven i personuppgiftslagen.125  

                                                 
119 Tjänst som tillhandahåller program och andra IT-funktioner genom internet. Se ordlista på Computer 
Sweden http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp. 2012-04-19. 
120 Se ex. http://obiz.idg.se/2.18979/1.414978/lagboken-kranglar-till-det-for-molnanvandarna. 2012-04-
10. 
121 Uttrycket syftar på möjligheten att bygga datorer i större skala genom att koppla samman dem i klasar. 
Flera datorer upplevs då av användaren som en enda. Thorell, Sifs IT-lexikon 2005. 
122 Se IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 27 f. 
123 Spårbarhet ska finnas exempelvis för information som utgörs av känsliga personuppgifter. 
124 30 § PuL. 
125 Datainspektionen, tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Salems kommunstyrelse, dnr. 263-
2011. Datainspektionen har gett ut en vägledning rörande molntjänster och personuppgiftslagen. 
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IT-utvecklingen erbjuder större möjligheter att utföra arbete på distans via 
fjärrinloggning till myndigheternas IT-system. Många nyttjar också möjligheten att 
synkronisera sin e-post till sin mobiltelefon eller läsplatta. Utvecklingen av 
säkerhetslösningar för de mobila terminalerna har inte skett i lika stor utsträckning som 
för datorer och de flesta har inte någon säkerhetslösning som skyddar den information 
som finns eller överförs till den mobila enheten. Om känslig information skickas över e-
post som sedan via synkronisering förs över till en mobil enhet finns stor risk för att 
informationen kommer att ligga helt oskyddad, utan behörighetsstyrd åtkomst eller 
någon möjlighet att följa upp vem som har haft tillgång till informationen. Det är därför 
viktigt att information har klassificerats avseende behov av skydd och att den 
personuppgiftsansvarige har tagit ställning till vilken information som får bearbetas på 
distans eller synkroniseras med mobila enheter. MSB har gett ut en vägledning med 
övergripande information om hur mobila enheter kan göras säkrare.126 
 

3.5 Rättslig reglering en grundförutsättning för e-förvaltning 

Den rättsliga regleringen utgör en grundsten i bygget av e-förvaltning och syftet är att 
såväl garantera rättigheter (rättssäkerhet och offentlighetsprincipen) som att skydda och 
balansera olika intressen (skyddet för den personliga integriteten och 
myndighetsutövning). Informationssäkerhet är en funktion som syftar till att skydda 
information på olika sätt genom tekniska och fysiska medel för att därigenom 
åstadkomma adekvat skyddsnivå. Vad som utgör adekvat skyddsnivå framgår inte 
närmare av lagstiftningen då den är neutralt utformad vad gäller teknik, men en 
bedömning ska utgå från vilka tekniska möjligheter som finns och vad det skulle kosta 
att genomföra åtgärderna.  

Teknikutvecklingen inom IT sker snabbare än den rättsliga regleringen, vilket gör att 
många olika situationer är oreglerade i den elektroniska världen varvid 
rättstillämpningen ofta sker genom analogitolkning mot gällande lagstiftning, 
exempelvis FL, OSL och TF. Den elektroniska miljön skapar nya komplexa situationer 
och att skapa giltiga legala gränssnitt kan vara svårt då dessa inte nödvändigtvis 
motsvaras av samma som i den elektroniska miljön. För att den rättsliga regleringen ska 
få avsedd effekt förutsätter det att arbete med informationssäkerhet sker strukturerat och 
att risk- och sårbarhetsanalyser genomförs. Rättssäkerheten och skyddet för den 
personliga integriteten sätts ur spel om inte den elektroniska miljön är rätt konfigurerad 
(behörighetsstyrning, logguppföljning, tidsstämpling och bevissäkring). 
Informationssäkerheten har också en preventiv funktion såsom att förhindra att 
incidenter sker samt att upptäcka och beivra brott.  

Offentlighetsprincipens behandling inom e-förvaltning har en särställning. Utlämnande 
av allmänna handlingar i elektronisk form har utretts ända sedan 1970-talet utan att ha 
lagreglerats. Lagstiftaren menar att det ger ett utökat skydd för den personliga 
integriteten då det motverkar möjligheten till massuttag av stora informationsmängder 
som då kan samköras. Offentliga myndigheters behandling av personuppgifter är 
reglerat i olika registerförfattningar, som begränsar vilka sökbegrepp myndigheten får 
använda. Syftet är att verka försvårande att söka och sammanställa personuppgifter. 
Skyddet för den personliga integriteten är således ett skyddsvärt intresse som 
lagstiftaren framhåller särskilt. Vid uppföljning av hur skyddet för den personliga 

                                                 
126 Vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Dnr 2012-1775. 
Publ.nrMSB385, MSB. 
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integriteten beaktats vid lagstiftning utvisar det att när lagstiftningen rör myndigheters 
effektivitetsmål och verksamhetsmässiga fördelar leder det till integritetsbegränsande 
regleringar. Olika lagstiftningstekniker används och begrepps betydelse varierar mellan 
olika regleringar. Lagstiftningen präglas härvid av en brist på helhetssyn, vilket leder till 
att regelverket blir oenhetligt och svåröverskådligt.  

Olika intressen ska balanseras genom rättslig reglering, politiska mål samt styrning och 
prioritering. Nästa kapitel behandlar den politiska dimensionen och vilken effekt 
politiska handlingsplaner samt rättslig reglering har i praktiken. 
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4 Politiska mål och styrning 
Den statliga förvaltningen har stegvis minskats ner sedan 1960-talet. Maktutövningen 
har delegerats ner till både lokal nivå såväl som till externa aktörer.127 Styrningen av 
offentliga förvaltningar har förändrats från regelstyrning via processer och procedurer 
till styrning på faktiska resultatutfall via övergripande målformuleringar.128 Den 
offentliga förvaltningen utövas inom bestämda administrativa gränser. Ett av målen med 
förvaltningspolitiken är att den ska ske så effektivt som möjligt. Likväl som 
effektivitetsvinster kan uppnås genom specialiseringar och arbetsdelningar kan det 
också ge negativa effekter i form av sämre kontroll.129  

Organisationsmakten består i riksdagens och regeringens möjligheter att inrätta och 
avskaffa myndigheter av olika slag. Frågan om centralisering och decentralisering 
avseende statens ansvar respektive kommunernas självstyre debatteras från tid till 
annan.130 Det kommunala självstyret bygger på idén om ett decentraliserat 
beslutsfattande som en nödvändig grund för demokratin. Inom EU finns en strävan att 
utveckla och stärka det kommunala självstyret. 1989 ratificerade Sverige 
Europakonventionen om kommunal självstyrelse131 och från 1 januari 2011 är det 
kommunala självstyret grundlagsreglerat. Lagstiftningsförslag som inskränker det 
kommunala självstyret ska bedömas enligt proportionalitetsprincipen varvid en 
bedömning ska göras om ändamålet kan uppnås med andra medel.132 Gränserna för det 
kommunala självstyret är inte klart uttalade, men en bedömning utgår från vad som 
anses utgöra en kommunal angelägenhet respektive ett nationellt intresse.133  

Regeringen har i olika propositioner uttalat att de vill öka den offentliga sektorns e-
utvecklingstakt.134  I regeringens proposition 2009/10:175 Offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt uttalas att propositionen huvudsakligen omfattar den 
statliga förvaltningen, men i vissa frågor behandlas även den kommunala förvaltningen. 
Regeringens förvaltningspolitik syftar till en rättssäker och effektiv förvaltning och att 
utveckla förvaltningen som helhet.135  De statliga förvaltningsmyndigheterna styrs 
genom regleringsbrev och myndighetsföreskrifter, men föreskrifter som gäller 
kommuner ska meddelas genom lag.136 Det kommunala självstyret begränsar statens 
möjlighet att direkt styra kommunerna137 varvid de möjligheter som staten har består av 
finansmakten, lagstiftningsmakten och kontrollmakten.138 Regeringen anser att det 
behövs en strategi för hur staten ska bedriva långsiktig och samlad styrning av den 
kommunala sektorn.139  Statskontoret har därför haft uppdrag att utreda olika 
frågeställningar med anknytning till kommunalt självstyre.140 Statskontorets uppföljning 
                                                 
127 Se Petersson, Den offentliga makten s. 84 ff. 
128 Hertting och Vedung, Den utvärderingstäta politiken s. 23. 
129 Petersson a. a. s. 22. 
130 A. a. s. 22. 
131 Prop. 1988/89:119 om godkännande av den europeiska konventionen om kommunal självstyre s. 3. 
132 14 kap. 2 – 3 §§ RF. 
133 Lindqvist, Kommunala befogenheter s. 18. Se också Petersson a. a. s. 79 ff. samt Dalman m.fl. 
Kommunallagen med kommentarer och praxis s. 16. 
134 Se exempelvis budgetprop. 2002/03:1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer s. 116 och budgetprop. 
2011/12:01 utgiftsområde 22 kommunikationer s. 102. 
135 Prop. 2009/10:175 s. 24. 
136 8 kap. 2 § RF och 1 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). 
137 Se prop. 2009/10:175 s. 24. 
138 Petersson a. a. s. 22. 
139 Prop. 2009/10:175 s. 82 ff. 
140 Statskontoret 2005:2 Modeller för styrning. Förslag om hur staten kan styra kommuner och landsting, 
2005:28 Reglering och andra styrmedel. En studie av hur staten styr kommuner och landsting, 2011:17 
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inom områdena för hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt klimatområdet visar att 
styrningen inte är enhetlig. I vissa fall är styrningen detaljerad och i andra målorienterad 
samt används många olika styrmedel samtidigt, vilket gör det svårt att få en helhetsbild 
av styrningen. Det skapar också en otydlighet för var ansvaret ligger.141 Liknande 
resultat visade den utredning som ansvarskommittén gjorde av struktur och 
uppgiftsfördelning inom samhällsorganisationen: styrningen av kommuner och 
landsting är sektoriserad, dåligt samordnad och oprioriterad. Vidare används många 
olika styrmedel parallellt och kunskapen om vilka effekter styrmedlen har är bristfällig. 
I vissa fall uppfattas styrmedlen också som motstridiga. Ansvarskommitténs förslag var 
att den statliga styrningen inriktas på normering och att användandet av andra styrmedel 
begränsas.142  
 
För den statliga verksamheten uttalas det att hög effektivitet ska eftersträvas, vilket 
innebär att skattemedlen utnyttjas ändamålsenligt och att inte fler resurser än vad som 
krävs används för att uppnå avsett resultat.143 Kommunallagen stadgar att kommunerna 
ska ha en god ekonomisk hushållning för sin verksamhet, vilket indirekt talar för en 
effektiv förvaltning.144 Vad som utgör god ekonomisk hushållning finns dock inte 
uttalat. Långtidsutredningar har bedömt att det inte finns någon outnyttjad skattebas i 
Sverige. Detta innebär att de offentliga förvaltningarna måste effektiviseras för att 
kunna möta den ökade efterfrågan på välfärdstjänsterna, som är en följd av att 
befolkningsgruppen av de som är äldre än 64 år ökar mer än den grupp som är i 
yrkesverksam ålder.145 År 2020 kommer var femte svensk vara över 65 år.146 
 
Utveckling mot e-förvaltning frigör resurser inom myndigheter som kan nyttjas för att 
hantera politiska mål för den samhälleliga utvecklingen.  Samhällsekonomiska vinster 
fås genom nationell samordning då resurser kan samutnyttjas effektivare på aggregerad 
nivå. 
 

4.1 Politiska handlingsplaner 

Regeringens mål inom förvaltnings- och IT-politiken redovisar den målbild som 
offentliga myndigheter ska sträva mot vid utveckling av e-förvaltning.147 De IT-
politiska målen interagerar med andra mål för andra områden. E-förvaltning omfattas av 
IT-politiken, men det förvaltningspolitiska målet är styrande, och 
informationssäkerhetsfrågor som rör vardagssäkerhet är IT-politiska frågor medan hela 
området styrs av målen för samhällets informationssäkerhet. Regeringen uttalar att dess 
ansvar i frågorna är att skapa förutsättningar genom regler, att formulera politiska mål 
och undanröja hinder för utvecklingen samt att driva på den. I den digitala agendan 
betonas att det är dags att radikalt öka förvaltningens effektivitet, vilket kan göras 
genom fler och bättre e-tjänster. Den offentliga sektorns beställarkompetens behöver 
också utvecklas för att fler tjänster som skapar nytta och värde utvecklas.148 Regeringen 

                                                                                                                                               
kommunalt självstyre och proportionalitet, 2011:22 Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och 
landsting. 
141 Prop. 2009/10:175 s. 84 samt Statskontoret 2005:28 s. 101 ff. 
142 SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft s. 15 f. 
143 Prop. 2009/10:175 s. 29. 
144 8 kap. 1 och 5 §§ kommunallagen. 
145 Långtidsutredningen 2003/04 Finansdepartementet s. 163 ff. 
146 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 13. 
147 Handlingsplan för eFörvaltning, Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig 
förvaltning, Regeringskansliet. IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet. 
148 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 16 f. 
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understryker att vid e-tjänsteutveckling är det viktigt att myndigheter beaktar skyddet 
för den enskildes integritet, särskilt om e-tjänsterna innebär tillhandahållande av 
myndighetsregister. En intresseavvägning måste göras mellan målen om effektivitet och 
service respektive den enskildes behov av skydd för den personliga integriteten.149 
Uttalandet visar på regeringens syn vad gäller ansvarsfördelningen mellan den styrande 
respektive den utförande nivån. 
 

4.1.1 Handlingsplan för e-förvaltning 

E-delegationen har uppdrag att koordinera arbetet och bidra till genomförandet av 
regeringens handlingsplan för e-förvaltning och därmed uppfyllandet av målet med e-
förvaltning.150 E-delegationens utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan stat och 
SKL.151  Delegationen driver olika utvecklingsprojekt på övergripande nivå som är 
strategiskt viktiga för offentliga myndigheter vid utveckling av e-förvaltning. Förstudier 
har genomförts avseende:  

− Mina sidor för privatpersoner, där enskilda kan logga in och ta del av olika 
myndigheters e-tjänster,  

− e-arkiv och e-diarium, förutsättningar för förvaltningsgemensam hantering, 
− Minskat uppgiftslämnande, att företag inte ska behöva lämna samma uppgifter 

till flera olika myndigheter utan att de statliga uppgiftskraven ska samordnas,  
− e-tjänst över näringsidkare, vilket ska underlätta att hitta grundläggande 

information om alla svenska näringsidkare,  
− Tjänstekatalog, där alla tjänster från myndigheter och andra anslutna offentliga 

aktörer i Sverige publiceras.152   

Resultaten av förstudierna har redovisats i SOU 2011:67. Många av e-tjänsterna 
innehåller förvaltningsgemensamma komponenter som kräver att en samordnad 
utvecklings- och förvaltningsprocess finns. E-delegationen avser därför att ta fram en 
arbetsmodell för hur detta kan ske. Delegationen har inlett nya förstudier i strategiska e-
förvaltningsprojekt som bedöms vara viktiga för e-utvecklingen: effektivare 
informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd, min ärendeöversikt (där 
enskilda och företag kan få en samlad översikt och status på myndighetsärenden), mina 
fullmakter, effektiv IT-drift (avseende myndigheter) samt meddelandehantering inom 
förvaltningen.153 
 

4.1.2 IT-politisk handlingsplan 

Regeringen presenterade hösten 2011 en digital agenda för Sverige där det nya IT-
politiska målet anges vara att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter.”154 Sverige är högt rankad i internationella mätningar och 
målet är att Sverige ska vara bland de bästa nationerna i världen. När det gäller företags 
användning av IT visar mätningar på att Sverige ligger lågt, vilket bland annat har att 
göra med företagens förutsättningar för att använda IT.155 Det finns ingen statlig 

                                                 
149 Prop. 2009/10:175 s. 67. 
150 ”Det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra 
sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service”. Prop. 2009/10:175 s. 67. 
151 Dir. 2009:19 Delegation för e-förvaltning s. 3. 
152 Se SOU 2010:62 s. 58 ff. 
153 SOU 2011:67 s. 33 ff. 
154 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 6. 
155 A. a. s. 15 f. 
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myndighet som ensam ansvarar för de IT-politiska frågorna och därför inrättas en 
Digitaliseringskommission som får i uppdrag att verka för att målet med den digitala 
agendan uppnås. Kommissionens arbete med de IT-politiska frågorna ska bedrivas 
strategiskt och utvecklingen mot det IT-politiska målet ska följas upp och analyseras. 
Kommissionen bör löpande redovisa till regeringen vilka problem som identifierats och 
lämna förslag på lämpliga åtgärder. Samverkan ska ske med myndigheter, privata 
aktörer och organisationer inom området.  Kommissionens första uppdrag blir att ta 
fram ett förslag till handlingsplan för hur målen i den digitala agendan ska nås och hur 
det kan följas upp genom specifika nyckelindikatorer. 156  

Agendan anger fyra strategiska områden som har behov av insatser:  

− Lätt och säkert att använda. Avser att öka det digitala innanförskapet, vilket 
omfattar allt från utbyggnad av infrastruktur till att alla ska ha möjlighet att ta 
del av och använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder via utbyggd 
offentlig e-förvaltning samt säkerhetsåtgärder i syfte att öka tryggheten för 
användare att använda internet. 

− Tjänster som skapar nytta. Förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn för både kommersiella och ideella 
ändamål157. Inom samarbetet med eHälsa158 fortsätta utveckla och öka 
tillgängligheten till e-hälsotjänster som på ett säkert sätt kan leverera 
information inom vård och omsorg. Tjänster ska också utvecklas inom 
demokrati och kulturområdena. 

− Infrastruktur. Den grundläggande infrastrukturen ska vara robust och ha väl 
fungerande elektroniska kommunikationer. Privata och offentliga 
informationssystem ska säkras för att värna olika samhälleliga värden såsom 
demokrati, personlig integritet, tillväxt samt ekonomisk och politisk stabilitet. 
En nationell samverkansfunktion för informationssäkerhet ska inrättas159. MSB 
bör årsvis redovisa lägesbedömning på informationssäkerhetsområdet avseende 
hot, sårbarheter och risker på samhällsnivå.160 Bredbandsutbyggnaden ska få 
fortsatt finansiellt stöd från staten. 

− IT:s roll för samhällsutvecklingen. Öka användningen av digital information och 
digitala verktyg i forskningsverksamhet och innovationsprocesser. IT som stöd 
för att åstadkomma ett miljöanpassat samhälle via hållbar utveckling, 
exempelvis smarta elnät161 eller intelligenta transportsystem. Stärka friheter 
genom att verka för att mänskliga rättigheter respekteras på internet.  

Regeringen framhåller att förtroendet för IT och internet är viktigt för medborgare och 
därför ska personlig integritet värnas liksom att det skydd som finns i gällande 

                                                 
156 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 18 f. 
157 PSI-direktivet gäller som lag i Sverige sedan 1 juli 2010 och reglerar att information hos offentliga 
myndigheter ska tillgängliggöras. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 
november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I Sverige implementerat 
i lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 
158 Nationell eHälsa syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård 
och omsorg. Målet är att skapa konkret nytta för invånarna, medarbetarna och beslutsfattarna. Se 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/ehalsa/om_ehalsa. 2012-05-11. 
159 MSB har i skrivelse redovisat förslag till åtgärd. Ett nationellt tekniskt IT-intrångsdetekterings och 
varningssystem (TDV), MSB diarienr. 2010-4528. 
160 Enligt regleringsbrevet för 2012 har MSB det uppdraget. P. 10 Regleringsbrev för budgetåret 2012 
avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fö2011/90/ESL (delvis) Fö2011/241/SSK 
(slutligt). 
161 Styrsystem och sensorer kan hjälpa till att styra energiflöden och belysning på ett miljöeffektivt sätt. 
IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 51. 
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lagstiftning upprätthålls. Säkerhetsfrågor är av stor betydelse för internet och samhället i 
stort. De offentliga aktörerna har ansvar att säkerställa att beslutade regler tillämpas på 
enhetligt sätt. Vid tillgängliggörande av informationen i offentliga register ska det göras 
så att integritetsskyddet upprätthålls, vilket kräver att nya standardiserade 
informationsstrukturer utvecklas.162 Med formuleringarna tolkar jag det som att 
regeringen överför ansvaret på offentliga aktörer för att beslutade regler ska tolkas och 
tillämpas enhetligt. Det ansvaret anser jag vara något som ankommer på den styrande 
nivån – att regleringar är utformade på sådant sätt att utrymme inte finns att göra 
skönsmässiga bedömningar, vilket i sig undergräver rättssäkerheten. 

Effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå 
anser regeringen behöver höjas. En kommitté tillsattes därför i maj 2011 som har till 
uppdrag att stödja och stimulera förändringsarbetet i offentlig verksamhet. Områden, 
tjänster och ärendeprocesser som bedöms som särskilt viktiga att utvecklas ur ett 
medborgar- och företagarperspektiv ska identifieras.163 
 

4.1.3 Den elektroniska arenans aktörer 

Ansvaret för att driva frågorna med att realisera målen i förvaltningspolitiken respektive 
IT-politiken är fördelat på många olika myndigheter och samverkansaktörer: 

− MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar om det inte ankommer på någon annan myndighet. Myndigheten har 
också uppdrag att stödja och samordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet, analysera och bedöma utvecklingen inom området samt 
att ansvara för den nationella funktion som stödjer samhället i att förebygga och 
hantera IT-incidenter. Myndigheten lämnar råd och stöd inom 
informationssäkerhet till myndigheter, företag och organisationer vad gäller 
förebyggande arbete. Rapportering sker till regeringen om förhållanden inom 
olika områden där det kan finnas behov av åtgärder.164 Myndigheten verkar 
genom olika nätverk och samverkansforum165 och deltar både nationellt och 
internationellt i utvecklandet av olika standarder166. Inom informationssäkerhet 
har en strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 – 2015 tagits fram samt 
ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Tidigare har en modell för 
organisationers arbete med informationssäkerhet tagits fram (BITS+167). 
Klassificeringen används fortfarande idag av många myndigheter.168  

− Datainspektionens uppgift är att verka för att människor skyddas mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
Verksamheten bedrivs genom tillsyn, rådgivning och fortlöpande uppföljning av 
IT-utveckling som rör frågor om integritet och ny teknik. Datainspektionen är 
nationell tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen och tillstånds- och 
tillsynsmyndighet för kreditupplysningslagen (1973:1173) samt inkassolagen 

                                                 
162 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 14 ff. 
163 A. a. s. 27. 
164 1 och 11 §§ förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 
165 Informationssäkerhetsrådet, SAMFI, Fidi, mediernas beredskapsråd, SNITS, SWITS, NIS, KIS. Se 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/. 2012-05-20. 
166 SIS, ISO och CCRA. 
167 Basnivå för informationssäkerhet 2006:1, KBM. 
168 En kartläggning visar på att 56 % av 190 kommuner nyttjar konceptet varav 22 % uppgavs aktivt 
arbeta med informationsklassificering. E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011, SKL s. 
25. 
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(1974:182).169 Tillsynsverksamheten syftar till att kontrollera efterlevnaden av 
lagar och förordningar inom området och sker på myndighetens eget initiativ 
eller efter anmält klagomål. Myndigheten avgör själv om tillsyn ska vidtas. 
Enligt verksamhetsplanen för 2012 ska myndigheten följa e-förvaltning inom 
statlig och kommunal verksamhet då det bedöms vara en fråga som regeringen 
prioriterar särskilt.170 Under 2011 påbörjades tillsynsprojekt för att kontrollera 
personuppgiftsbehandling i samband med molntjänster.171 Förebyggande 
verksamhet bedrivs genom att myndigheten lämnar råd och ger ut vägledningar 
inom sitt verksamhetsområde. 

− E-delegationen har uppdrag att bidra till genomförandet av regeringens 
handlingsplan för e-förvaltning. Delegationen koordinerar de statliga 
myndigheternas e-utveckling, ger stöd i frågor rörande informationssäkerhet172 
samt bistår regeringen i arbetet med IT-standardiseringsfrågor på internationell 
nivå.173 Delegationen bedriver olika strategiska utvecklingsprojekt samt har tagit 
fram olika vägledningar och riktlinjer inom e-utveckling.174 

− SKL är samverkansaktör för frågor som rör landsting och kommuner. De stödjer 
och driver e-utvecklingen inom de regionala och lokala myndigheterna via 
utvecklingsprojekt samt genom att ta fram olika strategier och vägledningar 
inom området.175 Via programkontoret CeSam176 som startades i mars 2011 
inriktas arbetet på att ske mer målinriktat med att skapa grundläggande 
förutsättningar för utvecklingen genom lagstiftning, informationsstruktur, 
infrastruktur och informationssäkerhet.177 

Den digitala agendan presenterar ytterligare två nya aktörer som kommer att verka inom 
området: Digitaliseringskommissionen som har till uppdrag att verka för att den digitala 
agendan genomförs samt en kommitté som ska stödja och stimulera förändringsarbetet i 
offentlig verksamhet. Det finns ingen myndighet som idag har uppdrag att övervaka 
efterlevnaden av lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 
förvaltningen178 eller hur myndigheterna förbättrar förutsättningarna för 
vidareutnyttjandet. Regeringen bedömer att det kan finnas behov av att en myndighet 
stödjer myndigheterna i arbetet med att tillhandahålla information för vidareutnyttjande 
samt ger vägledning i rättsliga frågor. Frågan är emellertid lämnad öppen om någon 
myndighet kommer att tilldelas uppdraget.179 
 

4.1.4  Uppföljning av de politiska målens effekt 

Den digitala agendan pekar på finansieringsproblem och olikheter i regelverk och i 
tekniska standarder. De åtgärder som regeringen vidtar riktar sig främst mot statliga 
myndigheter och inte myndigheterna på regional eller lokal nivå. Den digitala agendans 
förslag till åtgärder är vagt formulerade: ”… tillgänglighet till och användbarhet av 
offentliga e-tjänster bör öka…”,”E-förvaltningsarbetet bör syfta till att åstadkomma 

                                                 
169 1 och 2 §§ förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.  
170 Datainspektionens verksamhetsplan 2012 s. 8. 
171 Integritetsåret 2011, Datainspektionen s. 16. 
172 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 41. 
173 Kommittédirektiv 2009:19 s. 1. 
174 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 27. 
175 Strategi för eSamhället, Nationell IT-strategi för vård och omsorg, Nationella geodatastrategin. 
176 Center för eSamhället. 
177 Enklare i eSamhället, Nytt programkontor inom SKL banar väg för digitala välfärdstjänster, SKL 2012 
s. 8. 
178 Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. 
179 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 23. 
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lägre kostnader och största möjliga nytta för företag och medborgare…”, ”… 
tillgängligheten till offentlig information bör öka.” och ”Det stöd i säkerhetsfrågor som 
ges av PTS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Konsumentverket, 
Datainspektionen m.fl. bör stärkas.”180 vilket kan tolkas som att några extra medel inte 
kommer tillskjutas för detta arbete. I den kartläggning som SKL har gjort inom e-
förvaltning och e-tjänster anger 73 % av kommunerna att finansiering är det största 
hindret i utvecklingen av e-förvaltning. Andra faktorer som uppges hindra e-
utvecklingen är organisationens förmåga att utföra verksamhetsutveckling och att den 
befintliga systemmiljön är svår att integrera.181  
 
I en undersökning rörande 10 olika kommuner182 som jag genomförde i mitt arbete 
december 2011 påvisade samma resultat samt andra faktorer som avsaknad av 
nyckelkompetens och brister vad gäller ledning och styrning inom området. I många 
kommuner betraktas e-utveckling som en IT-fråga av teknisk natur och inte som en 
kommunövergripande verksamhetsutvecklingsfråga. De politiska målen är i flertalet av 
kommunerna generellt formulerade såsom att ett visst antal e-tjänster ska realiseras 
varje år, att verksamheter ska effektiviseras och därigenom frigöra resurser eller att 
servicen gentemot medborgarna ska förbättras. Utvecklingen bedrivs ofta lokalt inom 
förvaltningarna utan särskilt avsatta medel eller samordning av insatserna på 
kommunövergripande nivå. Problemet med ett sådant ”stuprörsorienterat” arbetssätt 
fanns i de flesta kommuner, vilket uppgavs utgöra ett stort hinder mot effektiv e-
förvaltning. När det gäller hur arbetet bedrivs så är det ett fåtal kommuner som 
använder processorienterat arbetssätt183 eller etablerade metoder och standarder. 
Uppföljning av utveckling sker inte frekvent och när det sker är det oftast av 
produktivitetsmått och inte av vilken kvalité e-tjänsterna har eller vilken effekt det har 
fått för användarna av tjänsten. Resultatet av mätningarna utgör därmed inte ett lämpligt 
underlag som input för fortsatt verksamhetsutveckling. Andra hindrande faktorer vid e-
utveckling uppgavs vara bristen på beslutade strategier där exempelvis avsaknad om 
strategi för hur IT-arkitekturen ska fungera på underliggande infrastruktur gör att många 
e-tjänster byggs på olika plattformar med följden att det försvårar samordning av e-
tjänster och hemtagning av synergieffekter. För att öka takten i utvecklingen av den 
nationella e-förvaltningen krävs det att myndigheterna har organisatoriska 
förutsättningar. I flertalet av de tillfrågade kommunerna ansågs den nationella 
styrningen och samordningen vara otillräcklig. Staten anges vara för reaktiv i vissa 
frågor och att samordning för gemensamma myndighetslösningar saknas. 
Komplexiteten i frågorna gör också att många kommuner undviker att agera inom vissa 
områden i väntan på att en nationell lösning ska komma.184  
 
Olika nationella uppföljningar visar på liknande resultat. PWC: s185 undersökning bland 
offentliga myndigheters högsta chefer visar att stödet från regeringen vid e-utveckling 

                                                 
180 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 21, 22 och 25. 
181 E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011, SKL s. 19. 
182 Linköping, Umeå, Stockholm, Västerås, Kristianstad, Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Norrköping samt 
Huddinge. Huddinge kommun, Undersökning av kommuners arbete inom e-förvaltning och 
informationssäkerhet dnr KS-2011/957.152. 
183 Processorienterat arbetssätt förlöper efter ett bestämt mönster varvid olika aktiviteter vidtas vartefter 
arbetet fortskrider. Domstolsprocessen eller tillverkningsprocesser i fabriker är exempel på 
processorienterade arbetssätt. Se Persson, Processer s. 7. 
184 Huddinge kommun, Undersökning av kommuners arbete inom e-förvaltning och informationssäkerhet 
dnr KS-2011/957.152. 
185 Revisionsbyrå Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
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upplevs som svagt.186 E-delegationens uppföljning av de statliga myndigheternas arbete 
med e-förvaltning redovisar att 60 % av myndigheterna anser att finansieringen är ett 
stort problem och 42 % anger att de befintliga lagarna och regelverken utgör ett stort 
hinder för utvecklingsarbetet.187 E-delegationen har i sitt betänkande SOU 2010:62 
pekat på att regeringen har ett ansvar att genom styrning möjliggöra angelägna IT-
investeringar som bidrar till en effektiv statsförvaltning, vilket kan innebära att 
regeringen genom regleringsbrev eller genom ett uppdrag uppmanar myndigheter att 
ingå i en samverkan för att införa gemensamma e-tjänster. Den myndighet som haft 
ansvar att ta fram IT-lösningen kan sedan agera som leverantör till andra myndigheter 
som vid anslutande till tjänsten får betala för anslutningen och de övriga avgifter som är 
förknippade med tjänsten.188  
 
Regeringens styrning av e-förvaltning får hård kritik av Riksrevisionen som menar att 
den ”kännetecknas av passivitet och otydlighet” samt att regeringen inte har lyckats att 
ta ett helhetsgrepp över e-förvaltningens utveckling. Modellen med 
förvaltningsmyndigheter under regeringen och kommunalt självstyre kräver en starkare 
styrning från regeringen för att få bättre samordning av resurser och bättre ekonomiska 
incitament för myndigheterna. När det gäller hur myndigheter elektroniskt hanterar 
personuppgifter menar Riksrevisionen att regeringen har dålig kunskap om de risker 
som finns avseende informationssäkerhet och den personliga integriteten. De statliga 
myndigheternas utveckling av e-förvaltning får inte heller godkänt. Omfattande IT-
investeringar, som skulle ha inneburit effektivisering och ökad service till samhället, har 
uteblivit på grund av att myndigheterna inte har rätt förutsättningar att genomföra dem. 
Bristerna relateras till bland annat de registerlagar som reglerar myndigheternas 
informationshantering samt att beställarkompetensen är låg i statliga förvaltningar, 
vilket gör att utvecklingsprojekten inte prioriteras i den omfattning som behövs.189 

I de kommuner som jag undersökte var kommunövergripande samverkan ett sätt att lösa 
bristande resurser och tillgång till nyckelkompetens. Framgångsrik samverkan sker på 
både regional och länsnivå med exempelvis gemensam växel, IT-drift samt 
bibliotekssystem. Även inom e-tjänsteutveckling finns samverkan, exempelvis projektet 
PRIOS190 som bedrivs av åtta kommuner inom Skåneregionen.191 Projektets huvudmål 
är att utveckla och skapa tjänster samt det ramverk som behövs för att skapa en 
medborgarorienterad serviceorganisation. E-tjänsterna tar sin utgångspunkt från 
användaren och knyter samman de olika kommunernas e-tjänster. Användaren behöver 
endast lämna sina uppgifter en gång och har därefter möjlighet att utföra e-tjänster i de 
kommuner som den har beröring med, exempelvis som boende i en kommun, fritidshus 
i en annan och kanske anhöriga i ytterligare en kommun. Projektet har fått finansiellt 
stöd med 7 miljoner från EU:s strukturfond.192 
 

Det finns en investeringsparadox i sammanhanget som är värd att uppmärksamma – 
samtidigt som kommunala myndigheter behöver effektiviseras för att möta den ökande 
efterfrågan av välfärdstjänster så finns det litet utrymme för att möjliggöra IT-
                                                 
186 E-förvaltning under lupp, offentlig sektors högsta chefers syn på e-förvaltning, september 2011 PWC 
s. 8. 
187 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011, E-delegationen s. 5. 
188 SOU 2010:62 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under konstruktion – framtidens 
förvaltning s. 45 f. 
189 Riksrevisorernas årliga rapport 2011, Riksrevisionen s.15 och 17 f. 
190 Http://www.prios.se/. 2011-12-27. 
191 Hörby, Höör, Kristianstad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Vellinge och Ystad. 
192 Huddinge kommun, Undersökning av kommuners arbete inom e-förvaltning och informationssäkerhet 
dnr KS-2011/957.152. 
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investeringar. Det kan finnas en motsättning i att göra IT-investeringar och satsa på 
elektronisk förvaltning samtidigt som nedskärningar görs av den verksamhet som 
bedrivs inom äldreomsorg, vård, skola och därtill att många kommuner också har 
eftersatt underhåll av det kommunala bostadsbeståndet samt väg-, vatten- och 
avloppsnät. Det kan vara mer samhällsekonomiskt att fler e-tjänster med tillhörande 
infrastruktur utvecklas på övergripande nivå som sedan kommunerna kan ansluta sig 
till. 
 

4.2 Informationssäkerhet inom myndigheter 

MSB har utfärdat en föreskrift för statliga myndigheter som innebär att myndigheterna 
ska tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Myndigheternas 
information ska klassificeras avseende behov av skydd, risker ska identifieras och 
hanteras samt ska verksamheten fortlöpande utvärderas. Arbetet ska bedrivas i enlighet 
med etablerade informationssäkerhetsstandarder.193 För kommunala myndigheter finns 
inte motsvarande styrning. 

Den kommunala förvaltningen utgör omkring 70 % av den totala offentliga 
förvaltningen.194 Inom de kommunala myndigheterna förekommer stora mängder 
personuppgifter och därtill de som enligt personuppgiftslagen klassas som känsliga. 
Personuppgiftsansvar inom kommuner ankommer på de olika nämnderna, som är 
ansvariga för den verksamhet som bedrivs inom respektive förvaltning. Nämnden 
ansvarar således för att den verksamhet som bedrivs sker i enlighet med de föreskrifter 
som gäller för verksamheten samt att den interna kontrollen är tillräcklig.195 Den interna 
kontrollen kan omfatta ansvar och befogenheter, organisation samt administrativa 
rutiner.196 
 

4.2.1 Uppföljning av myndigheters arbete med informationssäkerhet 

IRI197 har på uppdrag av Riksrevisionen 2007 gjort en utredning avseende rättsliga 
aspekter på myndigheternas informationssäkerhet. Utredningen bedömer om den 
reglering som är styrande för myndigheternas verksamhet är bristfällig ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv, om bristerna kan ha betydelse för myndigheternas 
interna kontroll och styrning samt om det finns skäl att överväga förändrad eller ny 
reglering på området. Genomgången visar att det finns informationssäkerhetsrelaterade 
brister i regleringen och att dessa brister troligtvis har betydelse för myndigheternas 
interna kontroll och styrning. Regleringen utgår inte från någon helhetssyn på juridikens 
roll för informationshantering, vilket skapar risker och motstridigheter i regelverken. 
Utredaren påtalar att oklarheter när det gäller olika begrepps innebörd kan påverka 
informationssäkerhetsarbetet på så sätt att det kan ge gränsdragningsproblematik för 
vilken säkerhetsnivå som ska uppnås. Om information eller viss verksamhet ska 
hänföras till olika begreppsdefinitioner kan ha betydelse för åtgärderna att skapa 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.198  

                                                 
193 MSBFS 2009:10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga 
myndigheters informationssäkerhet. 
194 Handlingsplan för eFörvaltning, Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig 
förvaltning, Regeringskansliet s. 8. 
195 6 kap. 7 § kommunallagen. 
196 Dalman m.fl., Kommunallagen med kommentarer och praxis s. 406. 
197 Institutet för rättsinformatik, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. 
198 IRI PM 1/2007 Helena Andersson. Rättsliga aspekter på myndigheternas informationssäkerhet. 
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När det gäller ledning och styrning av informationssäkerhet visar återkommande 
uppföljningar på att den är bristfällig. Utredningen refererar till prop. 2001/02:158 
Samhällets säkerhet och beredskap199 som uttalar att det primära ansvaret ankommer på 
systemägare och att staten kompletterar med åtgärder på vissa särskilda områden. 
Utredaren uttalar att bristen på ledningsengagemang kan ha sitt ursprung i att 
lagstiftaren fokuserar på allmänt utformade regleringar som antingen behandlar vissa 
situationer (krisberedskap) eller viss typ av information (personuppgifter) och inte 
själva arbetet med informationssäkerhet. Den bristande helhetssynen för 
informationssäkerhetsfrågor på statlig nivå kan ha sin förklaring i att frågorna har delats 
upp och behandlats inom olika och avgränsade ansvarsområden: försvarsdepartementet 
vad gäller krisberedskap och skydd för rikets säkerhet, näringsdepartementet för 
infrastrukturfrågor och justitiedepartementet för straffrättsliga frågor. Sammantaget 
redovisar utredningen allvarliga brister vad gäller styrning och reglering inom 
området.200 Utredningen presenterades 2007, men många av de utpekade bristerna 
kvarstår fortfarande och har även påpekats i senare utredningar gjorda i närtid, särskilt 
vad gäller brister inom styrning och rättsliga regelverk.201  

Myndigheternas informationssäkerhet har granskats av Riksrevisionen under ett flertal 
år. 2010-års revisioner visar att myndigheterna har omfattande brister som hänför sig till 
styrning och regelverk. MSB:s föreskrift om statliga myndigheters informationssäkerhet 
har lett till att myndigheterna byggt upp delar av ramverket (LIS se ovan) för styrning. 
Dock finns det väsentliga brister: det saknas ofta en utsedd person som ansvarar för 
arbetet med informationssäkerhet (ansvaret är ofta uppdelat på flera personer) vilket gör 
att ansvaret är otydligt, rutiner inom behörighetsadministration saknas samt att 
informationsklassning, kontinuitetsplanering och incidentövervakning ofta inte är 
kompletta eller dokumenterade. Bristerna medför att det inte med säkerhet kan avgöras 
om väsentliga risker rörande informationshanteringen har åtgärdats.202 Vid revision av 
transfereringssystemen så har det visat på att omfattande och svåröverskådlig 
lagstiftning utgör ett hinder för myndigheternas informationsutbyte då lagstiftningen ger 
dålig vägledning om vilken information som får utbytas mellan myndigheter och på 
vilket sätt det kan ske. Riksrevisionen anser att regeringen behöver se över 
lagstiftningen för att lösa frågan.203  

När det gäller hur myndigheter behandlar personuppgifter så utvisar Datainspektionens 
tillsyn på återkommande brister som också kan relateras till brister i ledning och 
styrning av arbetet med informationssäkerhet: att känsliga personuppgifter skickas via 
e-post okrypterat över internet, att behörighetstilldelning inte är begränsad efter 
handläggningsområde utan att samtliga handläggare ofta har obegränsad tillgång till alla 
uppgifter, att överföring sker av patientuppgifter mellan socialtjänst och hälso- och 
sjukvård via direktåtkomst mellan verksamhetssystem, att riktlinjer och rutiner saknas 
inom informationssäkerhet som anvisar hur personalen får och ska agera samt att 
logguppföljning inte sker eller att loggarna är så pass generella att det inte går att utläsa 
vilka specifika åtgärder som vidtagits med personuppgifterna.204 Datainspektionens 

                                                 
199 Prop. 2001/02:158 s. 103. 
200 IRI PM 1/2007 Helena Andersson. Rättsliga aspekter på myndigheternas informationssäkerhet. 
201 Se Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex december 2010, E-förvaltning och e-tjänster i 
Sveriges kommuner 2011, SKL, E-förvaltning under lupp, offentlig sektors högsta chefers syn på e-
förvaltning, september 2011 PWC samt Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-
tjänster 2011, E-delegationen. 
202 Riksrevisorernas årliga rapport 2011, Riksrevisionen s. 25. 
203 A. a. s. 15. 
204 Datainspektionens tillsynsärenden dnr: 1082-2006, 761-2008, 876-2010, 877-2010, 1413-2010, 263-
2011, 543-2011, 642-2011, 749-2011, 750-2011, 751-2011, 755-2011, 756-2011, 757-2011, 124-2012. 
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tillsyner leder i de flesta fall till att bristerna åtgärdas. I annat fall kan Datainspektionen 
vid vite förelägga att säkerhetsåtgärder genomförs.205 Vid tillsyn hos Karolinska 
universitetssjukhuset 2007 påvisades att logguppföljning inte hade skett under två års 
tid trots att de vid tidigare tillsyner uppgett att det fanns rutin för systematisk logganalys 
som sjukhuset följde. Datainspektionen fann detta häpnadsväckande och uttalade att det 
är straffbelagt206 att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämna osann uppgift till 
myndigheten när de begär in information i samband med tillsyn. Ärendet avslutades 
efter ett föreläggande om att vidta säkerhetsåtgärder.207 Datainspektionen har inte 
förelagt någon vite enligt personuppgiftslagen.208 

Problemet med myndigheternas informationshantering kan också relateras till andra 
bakomliggande orsaker. I flertalet av de kommuner som jag undersökte 2011 (se ovan) 
betraktades inte informationen i sig som det värdebärande. Klassificering gjordes av IT-
system och inte utifrån vilken information som hanterades och informationens behov av 
skydd i olika stadier av lagring, överföring och åtkomstkontroll Ansvaret för 
information är därmed kopplat till IT-systemen och inte till informationen som sådan.209 
Om klassificering inte sker av information går det heller inte att bedöma vilka 
skyddsåtgärder som ska vidtas eller att adekvat skyddsnivå finns. Den bristande 
hanteringen påverkar rättssäkerheten och leder också till att skyddet för den personliga 
integriteten urholkas. Om adekvata säkerhetsfunktioner inte finns kan inte brott 
upptäckas, exempelvis dataintrång, eller så kan brister i logghanteringen göra att bevis 
inte kan säkras. Sekretesskontroll ska ske vid begäran om utlämnande av allmän 
handling.210 Om ett IT-system inte har adekvat skyddsnivå och det heller inte finns 
skyddsåtgärder som förhindrar obehörig åtkomst eller möjliggör kontroll av vem som 
har haft tillgång till handlingarna innebär det att sekretesskyddet är satt ur funktion, 
vilket betyder att ändamålet med funktionen inte upprätthålls. E-utvecklingen ger ökad 
riskexponering i offentliga myndigheter och den rättsliga regleringen är inte adekvat 
utformad för att upprätthålla rättssäkerheten eller för skyddet av den personliga 
integriteten. 
 
Sammantaget visar olika uppföljningar på att kommunernas arbete med styrning och 
ledning av informationssäkerhet behöver utvecklas.211  
 

4.3 Styrmodeller och rättslig reglering 

Regeringen styr genom mål- och resultatstyrning samt tillför resurser och medel genom 
riktade anslag. Uppföljning sker genom återrapportering från statliga myndigheter och 
när det gäller myndigheter på regional och lokal nivå genom uppföljning på aggregerad 
nivå. Lagar och regelverks efterlevnad säkerställs genom tillsyn och kontroll samt 
straffsanktion, som i vissa fall kan förenas med vitesföreläggande för att säkerställa 
laguppfyllelsen. Syftet är ytterst att skydda i förväg särskilt angivna intressen. Tillsynen 
som rättsligt instrument har olika effekt inom olika samhällssektorer. Vad begreppet 
tillsyn innebär är inte tydligt och vidare är ansvarsförhållandena för tillsyn komplexa 

                                                 
205 45 § PuL. 
206 49 a § PuL kan ge böter eller fängelse upp till två år. 
207 Datainspektionen tillsynsärende dnr 930-2004, 183-2006 och 592-2007. 
208 Förfrågan hos Datainspektionens registrator 12 april 2012. 
209 Huddinge kommun, Undersökning av kommuners arbete inom e-förvaltning och informationssäkerhet 
dnr KS-2011/957.152. 
210 2 kap. 14 § TF. 
211 Stockholms Handelskammares e-förvaltningsindex december 2010 s. 19 samt Strategi för eSamhället, 
SKL s. 17 ff. 



 

32 
 

och svåröverskådliga. Regeringen har lämnat en redogörelse för hur den anser att 
tillsynen som statligt styrmedel bör vara utformad för att utgöra ett enhetligt 
styrinstrument mellan olika sektorer.212  
 
Den statliga styrningen har förskjutits till att mer ansvar ankommer på kommunerna att 
praktiskt tillämpa hur politiska mål effektueras. Mål- och resultatstyrning förutsätter att 
uppföljning sker så att rättsliga och ekonomiska styrmedel kan nyttjas för att korrigera 
riktningen.213 Regeringens slutsats av de senaste årens målstyrning är att den är svår och 
dessutom kan leda till beteenden som faktiskt motverkar målen. Det har inte visat sig 
vara möjligt eller meningsfullt att bryta ner övergripande mål i en rationell kedja av 
delmål.214 Regeringen har ett kunskapsunderläge i förhållande till myndigheterna, som 
har större tillgång till resurser, vilket gör att det är svårt för regeringen att bedriva en 
effektiv styrning.215 Styrning genom rättslig reglering kan vara ett effektivt sätt att 
korrigera samhällsutvecklingen.216 
 
Lagstiftningen som styrinstrument är en balansakt för var gränsen går mellan 
överreglering och underreglering. Peter Wahlgren analyserar lagstiftningen som 
instrument i boken Lagstiftning och påvisar svårigheten att balansera flera olika 
intressen såsom enskildas behov av skydd, rättssäkerhet samt stabilitet i rättsordning 
och samhälle etc. Han uttalar att lagarna ska vara flexibla för att kunna tillämpas under 
lång tid och för olika situationer och för att den normativa funktionen ska behålla sin 
skärpa måste också lagarna hållas aktuella, vilket är en paradox då lagstiftningsreformer 
oftast tar lång tid att genomföra. Det gör att regelsystemet inom vissa områden släpar 
efter, vilket särskilt gäller inom de områden där samhällsutvecklingen är expansiv. 
Regelsystemets eftersläpning kommer där att öka i takt med den accelererande 
samhällsutvecklingen. Tvärjuridiska discipliner ger också upphov till eftersläpande 
lagstiftning eller oreglerade områden då nya komplexa situationer gör det svårt att 
utforma ändamålsenliga regleringar. Det gäller särskilt för frågor som är tekniskt 
invecklade och/eller har en internationell anknytning, vilket förutsätter att regleringen 
samordnas med andra länders lagstiftning. Wahlgren menar att avsaknad av reglering 
kan vara en medveten strategi från lagstiftaren som väljer att avvakta med regleringen 
för att marknadsaktörerna ska etablera en praxis som sedan kan modifieras eller 
kodifieras. Lagstiftaren ska balansera behovet av ny eller reformerad lagstiftning 
samtidigt som en överreglering kan resultera i att lagarna blir svåra att tillämpa och 
verkar hämmande mot samhällsutvecklingen. Det kan också få motsatt effekt så att 
regleringen blir för generell och därmed inte ger avsedd effekt för vad den avser att 
skydda.217   
 
Ökad reglering innebär högre transaktionskostnader för samhället då det förutsätter 
utökad tillsyn och uppföljning av att regleringen följs.218 Ökad reglering är således 
förenat med ökade kostnader. Genom att undvika detaljreglering och istället föra över 
ansvaret för regeluppfyllelse på de aktuella aktörerna hålls sådana kostnader tillbaka. 
 
De olika samhällsintressena ska således balanseras genom reglering och styrning av 
politiska mål samt i viss mån transaktionskostnaderna. Medlemskapet i EU förutsätter 

                                                 
212 Betänkande 2009/10:FIU12 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn s. 1 och 5 f. 
213 Se Petersson a. a. s. 81 ff, 151, 207 och 246. 
214 Prop. 2009/10:175 s.99. 
215 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca, Reichel, Statsrättens grunder s. 283. 
216 Petersson a. a. s. 246. 
217 Wahlgren, Lagstiftning. Problem, teknik, möjligheter s. 72 ff. 
218 Se Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning s. 142 ff. 



 

33 
 

att dessa intressen dessutom synkroniseras med den reglering och de handlingsplaner 
som finns på EU-nivå. Nästa kapitel behandlar den europeiska nivån. 
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5 Digital agenda för Europa 
De europeiska ekonomierna är beroende av en hållbar ekonomi och tillväxt. I syfte att ta 
Europa ur krisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde presenterade 
Europeiska kommissionen år 2010 en digital agenda för Europa, vilken utgör ett av sju 
huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020-strategin.219 Den digitala informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) utpekas ha en nyckelroll för att nå målen med hög 
sysselsättning, koldioxidsnål ekonomi, produktivitet och social sammanhållning.220 För 
att nå syftet med den digitala agendans mål förutsätts medlemsstaterna på nationell nivå 
att (bland annat): främja utbyggnad och användning av moderna och tillgängliga 
onlinetjänster (t.ex. e-förvaltning, webbaserade hälso- och sjukvårdstjänster, 
intelligenta hem, digital kompetens och säkerhet).221 IKT utgör ett viktigt medel för att 
främja utvecklingen, men den europeiska onlineekonomins utveckling hämmas av 
bristande tillit till onlinemiljön222.223 Att bygga upp förtroende för nätmiljön är således 
avgörande för den ekonomiska utvecklingen i den delen. Kommissionen aviserar därför 
åtgärder för att stärka politiken för nät- och informationssäkerhet på hög nivå och 
betonar vikten med omfattande användning av inbyggda skyddsmekanismer i form av 
privacy by design224 till skydd för den personliga integriteten. På operativ nivå 
eftersträvas internationellt samordnade informationssäkerhetsåtgärder och vidtagande av 
gemensamma åtgärder för att bekämpa databrottslighet med bland annat inrättande av 
en incidenthanteringsorganisation för EU-institutionerna samt ett europeiskt centrum 
mot cyberbrottslighet225.226 

I EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2011 – 2015 anses IKT vara det som gör det 
möjligt för den offentliga sektorn (som har ytterst begränsade resurser att utveckla 
innovativa lösningar) att tillhandahålla tjänster till allmänheten på ett effektivare och 
mindre kostsamt sätt.227 Syftet med handlingsplanen är att främja en övergång från 
nationella e-förvaltningstjänster till skarvlösa e-förvaltningstjänster på lokal, regional 
och europeisk nivå, vilket ska underlätta för medborgare och företag att bosätta och 
etablera sig var som helst i Europeiska unionen. Målet är att till 2015 ska 50 % av EU:s 
befolkning ha utnyttjat e-förvaltningstjänster och 80 % av alla företag. De statliga 
förvaltningarna i medlemsstaterna har en central roll för genomförandet av 
handlingsplanen och kommissionen har till huvuduppgift att skapa gynnsamma villkor 
för utvecklingen av gränsöverskridande e-förvaltningstjänster till enskilda och till 

                                                 
219 De övriga sex huvudinitiativen är: Innovationsunionen, Unga på väg, Ett resurseffektivt Europa, 
Industripolitik för en globaliserad tid, En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen samt 
Europeisk plattform mot fattigdom. Europeiska kommissionen, Europa 2020, En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla KOM (2010) 2020 slutlig s. 5 och 14. 
220 Europeiska kommissionen, En digital agenda för Europa, Kom (2010) 245 slutlig/2 s. 3 f. 
221 Europeiska kommissionen, Europa 2020, En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla KOM 
(2010) 2020 slutlig s. 14 f. 
222 Online-begreppen är relaterade till handel som sker helt eller delvis över internet. Se ex. definitionen 
för motsvarande begrepp e-handel på Computer Swedens hemsida 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp. 2012-04-19.   
223 Europeiska kommissionen, En digital agenda för Europa, Kom (2010) 245 slutlig/2 s. 12. 
224 Principen innebär att den personliga integriteten och dataskyddet beaktas i hela teknikens livscykel, 
från det tidiga utformningsstadiet av systemet till utbyggnad, användning och slutligt bortskaffande. 
Europeiska kommissionen, En digital agenda för Europa, Kom (2010) 245 slutlig/2 s. 17 f.  
225 Ett annat ord för data, IT eller digital. Används som förled i webbsammanhang. Se Computer 
Swedens ordlista. http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp. 2012-04-19. 
226 Europeiska kommissionen, En digital agenda för Europa, Kom (2010) 245 slutlig/2 s. 17 f. 
227 Europeiska kommissionen, EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2011 – 2015, Utnyttja IKT för att 
skapa en smart, hållbar och innovativ förvaltning KOM (2010) 743 slutlig, SEK (2010) 1539 slutlig s. 2.  
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företag oberoende av deras ursprungsland. Exempel på viktiga utvecklingsprojekt är att 
skapa e-signaturer och e-legitimationer som är allmänt giltiga i hela unionen, vilket är 
en förutsättning för att komma åt e-förvaltningstjänster inom och utanför det egna 
landet med nationella e-legitimationer. Kommissionen pekar på att den nya 
generationens e-förvaltningstjänster kommer att behöva utgå från och dra nytta av 
teknik som moln av offentliga tjänster och tjänsteinriktad arkitektur (SOA), vilket 
kommer möjliggöra samarbetsbaserade e-förvaltningstjänster och samtidigt hålla nere 
utvecklingskostnader.228 En expertgrupp för e-förvaltning bestående av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inrättas, vilken ska bistå kommissionen i 
frågor som rör arbetet med handlingsplanen för e-förvaltning.229 
 

5.1 Reglering av skydd för personuppgifter och den personliga 
integriteten 

Förslaget till reviderad reglering av skydd för den personliga integriteten utgör en del av 
åtgärderna i den digitala agendan för Europa. Alla berörda rättsakter behöver 
moderniseras för att klara globaliseringen och skapa teknikneutrala metoder. Genom att 
medborgarnas rättigheter stärks kommer det att öka tilltron och förtroendet till 
internet.230  

Personuppgiftslagen är implementerad i svensk lagstiftning efter 
dataskyddsdirektivet231. Det nya förslaget är i form av en förordning, vilket inte ska 
implementeras utan blir direkt gällande i alla medlemsstater. Reglering i form av 
förordning istället för direktiv ligger i linje med de åtgärder som kommissionen 
föreslagit som åtgärd för att motverka problem med flaskhalsar på den inre marknaden 
där nyttjande av en smart agenda för lagstiftning ska öka användningen av förordningar 
istället för direktiv.232  

Kommissionen anser att det sätt på vilket dataskyddsdirektivet genomfördes inom EU 
har lett till att skyddet för personuppgifter är fragmenterat, att det råder rättsosäkerhet 
och allmänt spridda uppfattningar om att särskilt användning av internet medför 
avsevärda risker, vilket i sig utgör ett handelsrättsligt hinder. Det finns skillnader i 
skyddet för enskildas rättigheter och friheter i de olika medlemsstaterna och 
kommissionen anser att det därför behövs en kraftfullare och mer sammanhängande ram 
för uppgiftsskyddet i EU, underbyggd av en strikt efterlevnadskontroll, vilket förutsätts 
stärka rättssäkerheten. En enhetlig och likartad tillämpning av bestämmelserna bör 
garanteras inom unionen.233 
 

                                                 
228 Europeiska kommissionen, EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2011 – 2015, Utnyttja IKT för att 
skapa en smart, hållbar och innovativ förvaltning KOM (2010) 743 slutlig, SEK (2010) 1539 slutlig s. 4 
ff.  
229 Kommissionens beslut av den 26 januari 2012 om inrättande av expertgruppen för e-förvaltning 
(2012/C 22/04) s. 1. 
230 Europeiska kommissionen, En digital agenda för Europa, Kom (2010) 245 slutlig/2 s. 6, 12 och 19. 
231 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
232 Europeiska kommissionen, Europa 2020, En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla KOM 
(2010) 2020 slutlig s. 22. 
233 Europeiska kommissionen, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) COM (2012) 11 final, 2012/0011 (COD) (i det följande 
benämnt allmän uppgiftsskyddsförordning) s. 1 f. och 19 f. 
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5.1.1 Styrning 

Förslaget innebär en starkare styrning från EU med olika detaljeringsnivå inom 
området. De nationella tillsynsmyndigheternas ansvar inskränks avsevärt då 
kommissionen kommer utgöra en europeisk övergripande tillsynsmyndighet med 
betydande befogenheter i form av beslutande mandat och möjlighet att meddela 
föreskrifter (delegerade akter) inom ett stort område. För frågor som rör 
personuppgiftsbehandling i samband med erbjudande om varor och tjänster inom 
unionen eller lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter till tredje land 
blir inte nationella tillsynsmyndigheters beslut rättsligt giltiga om de inte har anmälts till 
kommissionen och dataskyddsstyrelsen för hantering enligt mekanismen om enhetlighet. 
Kommissionen kan också kräva att ”vilken fråga som helst” ska behandlas inom ramen 
för mekanismen för enhetlighet.234 Datainspektionen har i sitt remissvar uttalat att det 
innebär att den nationella tillsynsmyndigheten inte blir självständig och oberoende, 
vilket är ett krav enligt svensk lagstiftning (och EU-nivåns).235 Tillsynsmyndighetens 
sammansättning och tillsättning av ledamöter (företrädesvis av parlament eller 
regering), vilka kvalifikationer de ska ha samt vilka arbetsrättsliga åtgärder som kan 
vidtas vid dessas eventuella avsättning är detaljreglerat i förordningen, vilket innebär en 
långtgående inskränkning av tillsynsmyndighetens nationella självständighet.236 Olika 
kritik har riktats mot förslaget från remissinstanser, men återkommande kritik är att 
förslaget är omfattande och tiden för att utvärdera det har varit kort, att den svenska 
översättningen av förslaget i vissa delar inte stämmer överens med den engelska 
versionens begrepp samt att kommissionens möjlighet att utfärda delegerade akter inom 
ett stort område gör det svårt att bedöma vilken effekt förordningen kommer att få för 
Sverige.237  
 
En europeisk dataskyddsstyrelse ska inrättas bestående av chefen för en 
tillsynsmyndighet per medlemsstat samt Europeiska datatillsynsmannen. 
Dataskyddsstyrelsen ska verka för att förordningen tillämpas enhetligt och sprida 
riktlinjer och rekommendationer till tillsynsmyndigheter. Rapportering ska ske 
regelbundet till kommissionen.238 Det ansvar som Datainspektionen har haft för att ge ut 
vägledningar och råd kommer således att ankomma på dataskyddsstyrelsen. 
 
Förordningen lämnar det öppet till medlemsstaterna att föreskriva vilka påföljder som 
ska gälla i medlemsstaten vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen. 
Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och ha avskräckande effekt. 
Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att ålägga administrativa sanktioner i form av 
böter upp till 1 000 000 euro eller om det är ett företag på upp till 2 % av dess årliga 
omsättning för att uppsåtligen eller av oaktsamhet ha underlåtit att följa förordningen 
eller behandlat personuppgifter i strid med den etc.239 Förslaget innebär i denna del ett 
utökat ansvar för de nationella tillsynsmyndigheterna. 
 

                                                 
234 Art. 58 och 63 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
235 Datainspektionens yttrande på kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 
slutlig) diarienr 250-2012 s. 2. 
236 Art. 46 – 50 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
237 Se Datainspektionens yttrande på kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 
slutlig) diarienr 250-2012, E-delegationen Fi2009:01/2012/7, SKL yttrande på kommissionens förslag till 
dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) dnr 12/0992 samt Juridiska fakultetsnämnden Stockholms 
universitet, Yttrande 2012-03-08 på remiss av kommissionens förslag till dataskyddsförordning KOM 
(2012) 11 slutlig. 
238 Art. 64 – 67 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
239 A. förordning art. 78 och 79. 
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5.1.2 Myndigheters behandling av personuppgifter 

Den nya lagförslaget innebär en återgång till hanteringsregler och den förändring som 
genomfördes år 2007 med lättnader för personuppgiftsbehandling i ostrukturerat 
material finns inte kvar. Privat behandling av personuppgifter som sker utan 
vinstintresse undantas helt från förordningen, vilket innebär att det heller inte finns 
någon missbruksregel som kan träda in om den privata behandlingen kränker enskildas 
integritet.240 Tillbakagången till hanteringsregler ger betydande problem för 
myndigheters nyttjande av sociala medier och vid webbpublicering av protokoll, vilket 
verkar inskränkande för offentliga myndigheters utveckling av e-förvaltning. Det 
kommer också att ge ett retroaktivt problem för den information som redan är 
publicerad. 

Finalitetsprincipen luckras upp genom den nya förordningen. Personuppgifter får 
behandlas för annat ändamål än de samlades in för om behandlingen har en rättslig 
grund i och avser: att samtycke lämnats, för fullgörande av avtal, en nödvändig 
behandling för att fullgöra en rättslig förpliktelse, behandlingen är nödvändig för att 
skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade samt att 
behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som 
är ett led i myndighetsutövning.241 

Remissinstanserna har pekat på otydligheten i tolkningen av offentliga myndigheters 
möjlighet till personuppgiftsbehandling. Artikel 6 i förordningen reglerar när 
personuppgiftsbehandling är tillåten. Punkt f föreskriver: behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den registeransvariges berättigade intresse… Detta ska inte gälla 
för behandling som utförs av myndigheter i deras myndighetsutövning. I den svenska 
versionen av förordningen används begreppet myndighetsutövning, men den engelska 
versionen talar om ”performance of a task carried out in the public interest or in the 
exercise of official authority vested in the controller” vilket utgör ett vidare begrepp än 
begreppet myndighetsutövning enligt svensk rätt. Den personuppgiftsbehandling som 
sker vid myndighetsutövning utgör endast en mindre del av all den 
personuppgiftsbehandling som förekommer vid svenska offentliga myndigheter. Den 
svenska versionen gör det oklart vilken personuppgiftsbehandling som kan företas av 
svenska myndigheter.242 Om myndigheters personuppgiftsbehandling vid 
myndighetsutövning inte omfattas av förordningen bedömer jag att det innebär att detta 
är ett område som behöver särregleras för att integritetsskyddet inte ska urholkas. Vilka 
möjligheter det finns att nationellt särreglera detta utan att det ska bli en lagkonflikt med 
förordningen är svårbedömt då förordningen är otydligt formulerad vad gäller vilken 
personuppgiftsbehandling myndigheter kan företa vilket ska tolkas mot förordningens 
första artikel som anger att ”Den fria rörligheten för personuppgifter inom unionen får 
varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för enskilda personer med 
avseende på behandlingen av personuppgifter.” Regeringskansliet uttalar i sitt 
remissvar att det fortsättningsvis bör vara möjligt på nationell nivå ha sektorspecifik 
reglering som finns i de svenska registerförfattningarna. En EU-förordning minskar 
sannolikt utrymmet för registerförfattningar varvid regeringen föredrar att regleringen 
sker i form av ett direktiv.243 

                                                 
240 Art. 2 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
241 A. förordning art. 6. 
242 E-delegationen Fi2009:01/2012/7, SKL yttrande på kommissionens förslag till dataskyddsförordning 
(KOM (2012) 11 slutlig) dnr 12/0992 samt Juridiska fakultetsnämnden Stockholms universitet, Yttrande 
2012-03-08 på remiss av kommissionens förslag till dataskyddsförordning KOM (2012) 11 slutlig.  
243 Regeringskansliet faktapromemoria 2011/12:FPM117 allmän dataskyddsförordning s. 2. 
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Offentlighetsprincipens stadgande är otydligt formulerat i förslaget. Punkt 30 i skälen 
och artikel 5 c anger att uppgifterna inte ska behandlas längre än nödvändigt – samtidigt 
anges det i punkt 18 i skälen att det ska vara möjligt att ta hänsyn till principen om 
allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar. Vidare anger artikel 83 punkt 
1b att personuppgiftsbehandling för historiska, statistiska och vetenskapliga 
forskningsändamål är tillåten om identifierande personuppgifter hålls åtskilda från 
övriga uppgifter. Även om det i punkt 18 i skälen anges att förordningen medger en 
möjlighet att tillämpa offentlighetsprincipen så blir tolkningen av punkt 30 i skälen samt 
artiklarna 5 c och 83 punkt 1b att det råder oklarhet om det. 

Känsliga personuppgifter har delvis fått en annan definition i förslaget samt vilka som 
ges möjlighet att behandla sådana uppgifter. I personuppgiftslagen anges att ”uppgifter 
om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden” inte får behandlas av andra än 
myndigheter.244 I artikel 9 i förordningen anges ”fällande domar i brottmål eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder”, vilket innebär att personer som är under 
utredning för brott eller administrativa frihetsberövanden inte kommer att få 
motsvarande skydd för sin personliga integritet. För de personer som frias innebär 
denna förändring av definitionen en avsevärd försämring mot det skydd de har enligt 
nuvarande reglering. I personuppgiftslagen finns undantag för myndigheter mot 
förbudet att behandla känsliga personuppgifter (utan samtycke) om behandlingen ”är 
nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sina skyldigheter”.245 
Något motsvarande undantag finns inte i det nya förslaget, vilket innebär att offentliga 
myndigheter inte skulle kunna fullgöra det de enligt svensk lagstiftning är ålagda att 
göra. SKL har i sitt remissvar pekat på att områden som kan komma att påverkas är 
biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen och meddelande av färdtjänsttillstånd.246 I 
personuppgiftslagen finns ett undantag mot förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter för forskningsändamål om forskningen har godkänts av en 
etikprövningskommitté eller enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor.247 I artikel 9 finns inte någon begränsning att forskningen i förväg ska 
godkännas av ett oberoende organ. I artikel 83 anges det också att personuppgifter kan 
komma att publiceras i samband med forskningen om det är nödvändigt för att 
framlägga forskningsresultatet. Förändringen innebär en avsevärd inskränkning av 
integritetsskyddet och kan i förlängningen innebära att människor avstår från att 
samtycka att uppgifter samlas in för forskningsändamål. 
 

5.1.3 Enskildas rättigheter 

I förordningen införs en ny regel rätten att bli glömd. Om samtycke till behandlingen 
återkallas, uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in eller 
om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen ska den registeransvarige radera 
informationen. För det fallet att informationen har offentliggjorts ska tredje part 
underrättas om detta med en begäran om att radera eventuella länkar till, kopior eller 
reproduktioner av informationen. Regleringen avser särskilt att stärka individers 
rättigheter avseende information som gjorts tillgängliga när de var barn.248 Funktionen 
är en avsevärd förbättring ur integritetsskyddsaspekten, men hur det kommer att fungera 

                                                 
244 21 § PuL. 
245 16 § PuL. 
246 Yttrande på kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) dnr 12/0992, 
SKL s. 4. 
247 19 § PuL. 
248 P. 54 i skälen samt art. 17 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
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i praktiken återstår att se. Internet är dynamiskt och globalt, vilket gör att information 
sprids över ett stort område snabbt. Det finns undantag föreskrivna och i artikel 17 
punkt 3 d anges att om det finns en rättslig förpliktelse att bevara personuppgifter enligt 
unionslagstiftningen eller enligt en medlemsstats lagstiftning som den registeransvarige 
lyder under, vilket torde omfatta offentlighetsprincipen och arkiverade handlingar, 
behövs inte uppgifterna raderas.  

Enskilda ges en rättighet att invända mot personuppgiftsbehandling som sker utan 
föregående samtycke, för fullgörande av avtal där den enskilde är part eller vid 
fullgörande av en rättslig förpliktelse som åvilar den registeransvarige (utom när det 
sker som led i en myndighetsutövning). Den registeransvarige får därmed inte längre 
använda eller behandla uppgifterna om det inte kan påvisas att avgörande och 
berättigade skäl finns och dessa skäl väger tyngre än den registrerades intresse eller 
grundläggande fri- och rättigheter. Om den registeransvarige fortsätter behandlingen 
måste dokumentation ske av vilka de berättigade intressena är. För varje specifik 
situation ska en bedömning göras, vilket ger tolkningsutrymme och risk för olika 
tillämpning. Kommissionen har möjlighet att anta delegerade akter till hur villkor ska 
preciseras för olika sektorer och för olika situationer249, vilket innebär att det således 
inte finns något utrymme att nationellt reglera detta. Delegerade akter antagna på EU-
nivå kommer att vara harmoniserade och generella för att vara praktiskt tillämpbara i 
alla medlemsstater, vilket jag bedömer gör att de inte blir lika effektiva som om de hade 
blivit beslutade av nationella tillsynsmyndigheter som har möjlighet att 
situationsanpassa villkoren så att det harmoniserar med nationella regleringar och inte 
ger utrymme för skönsmässiga bedömningar. 

Enskilda individer har en lagstadgad rättighet att få information och utdrag om 
personuppgifter som rör den sökande behandlas.250 Fördraget inför en rättighet att 
erhålla sådana registerutdrag i elektronisk form.251 Förslaget ligger i linje med 
förverkligandet av målen för e-förvaltning, men kommer att innebära initiala problem 
för svenska myndigheter. För att kunna utlämna information som eventuellt innehåller 
känsliga personuppgifter är det ett lagkrav att sådan överföring sker krypterat och att 
mottagaren kan verifieras. Det finns idag inte någon skyldighet enligt lag för offentliga 
myndigheter att utlämna allmänna handlingar i elektronisk form (se avsnitt 3.2), vilket 
gör att många myndigheter inte har sådana lösningar som krävs för att överföra känslig 
information. Det ställer också krav på att mottagaren av informationen kan verifieras, 
vilket gör att både avsändare och mottagare måste använda samma krypterade lösning. 
För det fall att myndigheten har utvecklat en e-tjänst där medborgare kan logga in med 
e-legitimation kan överföringen av informationen ske på ett säkert sätt. Den 
kartläggning som SKL gjorde 2011 inom e-förvaltning och e-tjänster utvisar att 
utvecklandet av avancerade e-tjänster är satt i relation till kommunens storlek och att 
utvecklingskurvan är snabbt nedåtgående ju färre invånare kommunen har.252 Ett annat 
problem är att nyttjande av e-legitimation i e-tjänster är kostsamt då varje gång en e-
legitimation kontrolleras genererar kostnader som ska täckas inom kommunens 
budget.253 Den undersökning som jag genomförde i mitt arbete december 2011 visade 
att det finns begränsade resurser till IT-investeringar, att många kommuner idag har 
föråldrade IT-system samt att informationen ofta är ”inlåst” med ett specifikt format i 

                                                 
249 Art. 19 och p. 38 i skälen allmän uppgiftsskyddsförordning. 
250 26 § PuL. 
251 Art. 12 och 15 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
252 E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011, SKL s. 27. 
253 Se http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dyrt-gora-e-system-sakrare_6584610.svd samt om e-
legitimationer på regeringens webbsida http://www.regeringen.se/sb/d/12960/a/141998. 2012-04-19. 
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tekniska system hos externa leverantörer vilket försvårar och bromsar e-utvecklingen. 
E-utveckling kräver också tillgång till nyckelkompetenser som många kommuner inte 
har.254 Situationen är densamma för många kommuner, vilket den kartläggning som 
SKL gjorde 2011 visar.255 Om begäran om registerutdrag kommer från någon bosatt i 
ett annat land inom unionen ställer det ytterligare krav på att även kunna verifiera e-
legitimationer utfärdade i andra medlemsstater. Kommissionen har aviserat att under 
2012 ska ett förslag presenteras för beslut om ömsesidigt erkännande av e-legitimation 
och e-autentisering i hela EU.256 I Sverige har Tillväxtverket utarbetat en lösning som 
möjliggör äkthetskontroll av olika utländska e-signaturer. Regeringen bedömer att 
offentliga myndigheter bör kunna använda lösningen vid handläggning av utländska 
ärenden.257 

Tillsynsmyndigheter avgör idag själva om tillsyn ska inledas. Detta beslut är inte 
överklagningsbart. Förordningen inför en talerätt för registrerade att överklaga beslut 
där tillsynsmyndighet beslutat att inte inleda tillsyn samt andra beslut som 
tillsynsmyndigheten har fattat avseende vederbörande. Överklagat beslut ska besvaras 
inom tre månader.258 Datainspektionen har i sitt remissvar yttrat att en sådan 
partsställning verkar försvårande för tillsynsmyndighetens möjligheter att planera och 
bedriva sin verksamhet.259 En talerätt för enskilda stärker deras möjligheter att tillvarata 
sina intressen vid personuppgiftsbehandling, men gör det svårt för tillsynsmyndigheter 
att dimensionera sin verksamhet. För att överklagandefunktionen ska få avsedd effekt 
behöver detta utredas vidare om hur det ska hanteras. 
 

5.1.4 Skyldighet vid personuppgiftsbehandling 

Förordningen skärper ansvaret för personuppgiftsbehandling och ställer hårdare krav på 
säkerhet, vilket är en förbättring ur informationssäkerhetssynpunkt. För att säkerställa 
att förordningen följs ska registeransvariga anta policyer och vidta lämpliga åtgärder för 
att visa att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med förordningen. Rutiner för att 
säkerställa kontrollen av att åtgärderna är verkningsfulla ska finnas. De tekniska och 
organisatoriska åtgärder som behövs för att upprätthålla adekvat skyddsnivå ska 
genomföras både vid tidpunkten för fastställandet av behandlingsmetoden och vid 
tidpunkten för själva behandlingen, vilket innebär att personuppgiftsskyddet byggs in i 
själva systemet (privacy by design260). Åtgärderna förutsätter att risk- och 
sårbarhetsanalyser genomförs för att adekvat skyddsnivå ska kunna fastställas.261 
Konsekvensbedömning ska också ske om behandlingen på grund av sin karaktär, 
omfattning eller ändamål medför särskilda risker för de registrerades fri- och 
rättigheter.262 Om behandlingen utförs av annan på uppdrag åt en registeransvarig följer 
en skyldighet att välja en registerförare som ger tillräckliga garantier för att genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att behandlingen uppfyller kraven i 
förordningen.263 Formuleringen med ”tillräckliga garantier” ger ett visst 

                                                 
254 Huddinge kommun, Undersökning av kommuners arbete inom e-förvaltning och informationssäkerhet 
dnr KS-2011/957.152 s. 8 och 12.  
255 E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011, SKL s. 19. 
256 Europeiska kommissionen, En digital agenda för Europa, Kom (2010) 245 slutlig/2 s. 42. 
257 IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet s. 7. 
258 Art. 73 och 74 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
259 Datainspektionens yttrande på kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 
slutlig) diarienr 250-2012 s. 4. 
260 Se avsnitt 5. 
261 Art. 11, 22, 23 och 30 allmän uppgiftsskyddsförordning.  
262 A. förordning art. 33. 
263 A. förordning art. 26. 
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tolkningsutrymme i negativ bemärkelse vilket lämnar ett visst utrymme för 
förutsättningsläran264 – vad borde den registeransvarige vara införstådd med? Det ställer 
krav på att offentliga myndigheter vid anskaffande och upphandling av IT-tjänster och 
kommunikationslösningar har rätt kravställning på säkerhet, vilket uppföljning inom 
området har visat på att offentliga myndigheter brister i.265 Verifierade 
säkerhetsmekanismer enligt fastställda grundnivåer skulle underlätta sådana 
bedömningar. I förordningen finns det en reglering om initiering till införande av 
säkerhetsmekanismer för uppgiftsskydd och förseglingar och märkningar för 
uppgiftsskydd, vilket syftar till att underlätta för registrerade att bedöma nivån på 
uppgiftsskyddet.266 Regleringen förutsätter att det finns olika standarder att verifieras 
mot, vilket det visserligen finns, men marknaden för detta är omfattande med många 
komplicerade regelverk vilket förutsätter en viss förkunskap för att kunna bedöma 
dessas kvalité. De olika regelverken måste således verifieras som godtagbara ur 
säkerhetssynpunkt av exempelvis tillsynsmyndigheterna. Datainspektionen har idag 
möjlighet att förelägga om säkerhetsåtgärder267, men genom förordningen bemyndigas 
istället kommissionen att anta delegerade akter inom området.268 Förändringen innebär 
en inskränkning i nationella tillsynsmyndigheters ansvar och det kan ifrågasättas om 
akter som är harmoniserade för att passa olika situationer i olika medlemsstater ger 
tillräckligt skydd för den personliga integriteten. När det gäller att meddela 
säkerhetsföreläggande efter en genomförd tillsyn anser jag att det ger bättre effekt för 
skyddet av den personliga integriteten om den nationella tillsynsmyndigheten har ansvar 
för att bedöma och besluta om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas i det aktuella 
fallet. Utan att beslutet föregående har behandlats enligt mekanismen om enhetlighet (se 
ovan). Kommissionens möjligheter att meddela delegerade akter inom området bör vara 
avgränsat till att avse miniminivåer. 

Förordningen inför ett krav om att rapportering av personuppgiftsbrott ska ske inom 24 
timmar till tillsynsmyndighet. Kravet innebär att personuppgiftsansvariga måste ha 
kontrollfunktioner för att upptäcka och utreda sådana incidenter samt att vidta 
korrigerande åtgärder. Information ska i vissa fall lämnas till registrerade om 
personuppgiftsbrottet sannolikt haft en negativ inverkan på skyddet av den registrerades 
personuppgifter eller integritet.269 Motsvarande krav finns inte idag i 
personuppgiftslagen, vilket förutsätter att arbete med informationssäkerhet måste ske 
strukturerat. Personuppgiftsbrott definieras i förordningen som ”ett säkerhetsbrott som 
leder till förstöring, förlust eller ändringar genom olyckshändelse, eller otillåtna 
handlingar eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter 
som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats”270, vilket ger ett väldigt 
omfattande område. Gränsdragningen för vad som anses utgöra en incident vid 
”ändringar genom olyckshändelse” anser jag kommer att ge ett tolkningsutrymme som 
gör att många allvarliga incidenter eventuellt inte kommer att inrapporteras. 
Förordningen stadgar att det vid utfärdande av rutiner för hur incidentrapportering ska 
gå till är särskilt viktigt att brottsbekämpande myndigheters verksamhet beaktas då en 

                                                 
264 Förutsättningsläran används för att tolka och utfylla ett område där sakfakta saknas i frågan. 
Förekommer ofta i avtalsrättsliga sammanhang för att påvisa om det förelegat omständigheter som parten 
inte känt till eller förutsett. Det är en lära om verkan av okunnighet och misstag samt ändrade 
förhållanden. För att en förutsättning ska tillmätas rättslig betydelse måste tre olika rekvisit vara 
uppfyllda: väsentlighets-, synbarhets och riskrekvisiten. Lehrberg, Avtalstolkning s. 152 ff. 
265 Riksrevisorernas årliga rapport 2011, Riksrevisionen s. 19. 
266 Art. 39 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
267 32 § PuL. 
268 Art. 22 p. 4 och art. 30 p. 3 och 4 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
269 A. förordning art. 31 och 32. 
270 A. förordning art. 4 p. 9. 
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för tidig redovisning kan riskera eventuella utredningar av brott.271 Det tolkar jag som 
att det förutsätter att personuppgiftsansvariga är införstådda med hur incidentutredning 
ska bedrivas, hur brottsutredande myndigheter bedriver sin verksamhet samt att 
avstämning måste kunna ske av om den registrerade ska informeras eller om det ska 
avvaktas med på grund av förestående eller pågående utredning av brott. Detta är dock 
en omöjlighet med hänsyn till förundersökningssekretessen272. Medlemsstaterna har 
möjlighet att sätta denna reglering ur funktion genom nationell lagstiftning om åtgärden 
är proportionerlig och utgör en nödvändig begränsning i syfte att garantera (bland annat) 
förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott.273 Vilket ansvar som 
tillkommer tillsynsmyndigheter som mottagare av incidentrapportering framgår inte av 
förordningen, vilket kan tolkas som att tillsynsmyndigheten har funktionen som 
uppföljande av att incidentrapportering sker och att åtgärder vidtas för att förhindra att 
det kan inträffa igen. Regeringen har gett MSB i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
system för obligatorisk IT-incidentrapportering för statliga myndigheter. Uppdraget ska 
redovisas senast den 1 december 2012.274  

Incidentrapporteringen är straffsanktionerad och en underlåtenhet att rapportera ett 
personuppgiftsbrott kan ge böter på upp till 1 000 000 euro eller om det är fråga om ett 
företag på upp till 2 % av dess årliga omsättning. Förordningen föreskriver om 
administrativa sanktioner för en rad olika situationer där tillsynsmyndighet ska utfärda 
böter satt i relation till överträdelsens natur, svårighetsgrad och varaktighet samt om det 
skett med uppsåt eller oaktsamhet.275 Regleringen torde innebära att tillsynsmyndigheter 
mer frekvent bör följa upp olika verksamheter. 

                                                 
271 A. förordning p. 69 i skälen. 
272 18 kap. 1 § OSL. 
273 Art. 21 allmän uppgiftsskyddsförordning. 
274 Regeringens webbsida, Regeringen vill förbättra den samlade bilden över IT-incidenter på 
http://www.regeringen.se/sb/d/16084/a/190452. 2012-05-01. 
275 Art. 79 allmän uppgiftsskyddsförordning.  
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6 Slutsatser 
Rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten är beroende av att den 
rättsliga regleringen och styrningen av politiska mål harmonierar samt att det är balans 
mellan olika intressen. Uppsatsens syfte är att belysa relationen och sambandet mellan 
rättslig reglering och styrning av politiska mål samt vilka verkningar bristande 
informationssäkerhet får för rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten. 
I inledningen presenterades olika frågeställningar avseende hur regleringen är utformad, 
hur ansvarsfördelning och styrning ser ut samt om det sker någon förändring till mindre 
reglering respektive överförande av ansvar. En frågeställning utgjordes av om skyddet 
för den personliga integriteten urholkas och om det är en effekt av bristande reglering 
och styrning inom området för informationssäkerhet samt om annan styrning och 
reglering kan motverka risken. En övergripande frågeställning var om grunden (den 
rättsliga regleringen) i bygget av e-förvaltningen är tillräckligt stabil för de aktiviteter 
som försiggår. 

För att få svar på frågorna har jag analyserat de olika delarnas samband och funktion för 
att se om det är balans mellan gällande reglering och de områden som avses skyddas 
samt om det finns intressemotsättningar mellan olika mål – en effektivare och mer 
lättillgänglig offentlig förvaltning respektive skyddet för den personliga integriteten.  

Staten styr samhällsutvecklingen genom olika instrument såsom reglering, tillsyn och 
kontroll samt politiska mål. Den rättsliga regleringen utgör själva grundstommen. 
Rättssäkerheten och den personliga integriteten är beroende av rättslig reglering, att den 
är tillämpbar och att ansvariga aktörer gör vad som ankommer på dem. 
Informationssäkerhet är en funktion som används för att åstadkomma adekvat 
skyddsnivå för information. Regleringen är utformad på ett sätt som förutsätter att 
aktiviteter vidtas för att ett fullgott skydd ska uppnås, men undersökningen utvisar att 
det ansvar som ankommer på reglerade parter efterföljs inte. Regleringen av 
informationssäkerhet är också alltför splittrad och bristfällig för att ge ett fullgott skydd. 
Brott kan inte upptäckas, utredas eller förhindras. Tillsynen som styrinstrument ger inte 
tillräcklig effekt. Återkommande utredningar och uppföljningar visar på att bristerna 
kan relateras till bristfällig styrning, reglering, sanktioner samt otydligt ansvar och att 
lösningen på dessa problem skulle utgöras av starkare styrning och mer ändamålsenlig 
reglering. Sammantaget visar det på att den rättsliga regleringen inte är adekvat 
utformad och att den avsedda effekten därför uteblir. Ansvaret för att den rättsliga 
regleringen är ändamålsenlig och tillämpbar ankommer på staten.  

Regeringen har initierat en utredning om att se över registerförfattningarna för att de ska 
bli mer ändamålsenliga och enhetliga vad avser skyddet för den personliga integriteten 
samt allmänhetens rätt till insyn i offentliga myndigheter. Detta arbete kommer dock 
påverkas av det nya EU-förslaget till förordning för skydd av personuppgifter, särskilt 
vad gäller vilket utrymme det finns att nationellt reglera frågan. Några märkbara 
initiativ till att komma tillrätta med bristerna inom informationssäkerhet har emellertid 
inte vidtagits. Frågan om regleringen ökar eller minskar får således besvaras med att 
visserligen genomförs olika regleringar, men inte i den omfattning som behövs. 
 
Regeringens förvaltningspolitiska mål är att de offentliga förvaltningarna ska bli mer 
tillgängliga och effektiva genom e-förvaltning. De metoder som används är målstyrning 
via statliga myndigheter och olika samverkansaktörer. De medel som används är stöd 
och kompetens i vissa frågor samt framtagande av olika strategier, modeller och 
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vägledningar. Närmare studier av vilken effekt målstyrningen har på kommunala nivåer 
visar att de nationella politiska målen haft blygsam genomslagskraft. Regeringens 
styrning av de olika målen med effektiv offentlig förvaltning och skyddet för den 
personliga integriteten är otydlig. Styrningen sker också via olika instrument på 
skiftande sätt med varierande detaljeringsgrad. Styrmedlen kan också vara motstridiga 
och leda till oklar ansvarsfördelning. Regeringen uttalar i den digitala agendan att de 
offentliga aktörerna har ett ansvar att beslutade regler tillämpas på enhetligt sätt – vilket 
jag tolkar som överförande av ansvar för samordning och kontroll från staten. Samtidigt 
uttalar regeringen att den har ett ansvar att skapa förutsättningar för e-utvecklingen 
genom regler och undanröjande av hinder samt att det vid e-tjänsteutveckling är viktigt 
att beakta skyddet för den enskildes integritet. Staten överför ansvar i frågorna på 
underliggande nivåer. Effektivitet är det mål som eftersträvas varpå skyddet för 
integriteten urholkas. Balansen mellan vågskålarna rubbas därmed.  

Genomförandet av de politiska målen ankommer på myndigheterna. De kommunala 
förvaltningarna söker uppfylla målet med att e-utveckla förvaltningen med befintliga 
resurser utan att behöva ge avkall på föreliggande uppdrag. Många kommuner saknar 
såväl resurser som organisatoriska förutsättningar för att bedriva 
verksamhetsutveckling, vilket gör att det finns ett glapp mellan de som har 
förutsättningar för att omsätta modellerna i praktiken och de som har resurser. Det finns 
en investeringsparadox i sammanhanget – samtidigt som kommunala myndigheter 
behöver effektiviseras för att möta den ökande efterfrågan av välfärdstjänster så finns 
det litet utrymme för att möjliggöra sådana investeringar.  

Med den digitala agendan tillkommer fler aktörer med tilldelat ansvar. Regeringen har 
fått kritik för att styrningen är splittrad och skapar otydlighet avseende 
ansvarsfördelningen. Det arbete som MSB, E-delegationen och SKL genomför ger 
effekt varför det vore bättre om mer resurser och medel istället tillfördes de parter som 
redan idag agerar och har påvisade goda resultat inom området. De nationella 
handlingsplanerna avser också att realisera den digitala agendan för Europa. Om ingen 
samordning sker nationellt av infrastruktur och e-tjänster kommer detta verka 
försvårande för att kunna koppla ihop offentliga myndigheters e-tjänster på EU-nivå, 
vilket är ett av målen med EU:s digitala agenda. I vilket fall så kommer det generera 
merkostnader för ytterligare systemutveckling. 

Den rättsliga regleringen och styrningen är som ett lapptäcke där olika delar delvis 
täcker varandra. När det gäller informationssäkerhet så är väven gles. Slutsatsen är att 
det finns betydande brister i regleringen och styrningen av informationssäkerhet, vilket 
får konsekvenser i form av att rättssäkerheten och skyddet för den personliga 
integriteten urholkas.  
 

6.1 Kommissionens förslag till ny personuppgiftsförordning 

Förordningen ger ett utökat skydd för enskildas integritet avseende vissa aspekter, 
exempelvis genom regleringen om rätten att bli glömd, men inskränker den samtidigt 
genom att ändra stadgandet om finalitetsprincipen samt att förordningen inte gäller för 
den personuppgiftsbehandling som sker i privat regi.  

Förslaget innebär att ansvaret för vidtagande av informationssäkerhetsåtgärder blir 
straffsanktionerat. Förordningen fokuserar på arbete med genomförande av 
säkerhetsmekanismer och certifierade standarder, vilket kommer att underlätta för 
bedömning av vad som kan anses utgöra adekvat skyddsnivå.  
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EU-nivån får utökat ansvar på bekostnad av den nationella nivån. Delegerade akter kan 
medföra att de får en för generell utformning samt att de blir svåra att tillämpa och 
därigenom ger ett svagare skydd. Ett direktiv skulle ge bättre effekt då det kan anpassas 
till den nationella lagstiftningen, men ett uppföljningsansvar bör finnas på EU-nivå. Det 
är bättre om kommissionen stadgar om lägsta godtagbara miniminivåer. Förordningen 
är ett förslag och vad det slutligen kommer utmynna i återstår att se. 
 

6.2 Förslag till ny reglering och styrning 

Den tekniska utvecklingens möjligheter måste balanseras med adekvat reglering om 
rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten ska kunna upprätthållas. Ett 
sätt är att utforma regleringar som utgår från informationens behov av skydd. 
Informationshanteringen och säkerhetsåtgärder bör vara kopplade till rättsliga krav och 
straffsanktioner för att ha avsedd preventiv effekt. Genom mer detaljerad reglering 
minskar risken för skönsmässiga tolkningar. Det är också det medel som är mest 
effektivt att styra kommunerna med. 
 
Uppföljningar inom området för informationssäkerhet har visat att regleringen är 
otydlig, har dålig efterlevnad och svag preventiv effekt. Vad gäller de brister som finns 
inom kommunala myndigheter skulle en reglering av informationssäkerhet motsvarande 
den som finns för statliga myndigheter möjligen ge effekt. MSB, som har stor kunskap 
inom informationssäkerhetsområdet, bör få ett utökat ansvar att agera inom området och 
bedriva uppföljning och tillsyn.  Den nuvarande funktionen med tillsynsmyndigheten 
som styrinstrument ger inte tillräcklig effekt och möjligheterna att vidta andra rättsliga 
åtgärder behöver utredas.   

Kommunala myndigheter saknar resurser för att genomföra e-utveckling. Det är mer 
samhällsekonomiskt att utvecklingen av vissa e-tjänster sker på aggregerad nivå. E-
delegationen har pekat på att regeringen har möjlighet att via regleringsbrev delegera 
uppdrag till myndighet om utvecklande av e-tjänst som andra myndigheter sedan kan 
ingå samverkansuppdrag med. Därmed finns också möjlighet att säkra 
integritetsskyddet genom att det byggs in i systemet (privacy by design). 
 

6.3 Fortsatt arbete 

Det finns många fler frågor som inte rymdes inom ramen för den här uppsatsen. Andra 
infallsvinklar finns exempelvis vad gäller straffrättsliga sanktioners funktion, 
förvaltningsrättsliga aspekter avseende olika organisationsformer samt jämförande 
juridik mellan andra rättssystem. 

I förslaget till ny förordning finns många fler delar att studera såsom 
personuppgiftsbehandling inom andra rättsområden eller personuppgiftsombudets 
förändrade roll. Förändringen av finalitetsprincipen kan vara intressant att studera över 
tid om det kan innebära att människor avstår från att samtycka till att deras 
personuppgifter samlas in från hälso- och sjukvården för forskningsändamål. 
Tillsynsmyndighetens förändrade roll respektive de tillkomna EU-myndigheternas 
funktion samt införandet av ett strikt och straffsanktionerat personuppgiftsansvar kan 
också vara intressant att analysera. 
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