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Referatet behandlar vissa konsekvenser av den moderna elektroniska informationshanteringen 
när det gäller spridning av offentlig information som innehåller eller utgörs av personuppgifter. 

Många myndigheter arbetar numera med digitala ärendehanteringssystem och 
informationsutbyte mellan myndigheter sker i elektronisk form. Såvitt gäller såväl intern 
informationshantering inom myndigheterna som elektroniskt informationsutbyte mellan 
myndigheter konstateras att det i stor utsträckning ankommer på myndigheterna själva att ta 
ansvar för frågor om säkerhet till förmån för enskilda registrerade vid personuppgiftsbehandling, 
t.ex. genom att beakta behovet av åtkomst- och lagringsbegränsningar av olika slag. Detta 
kostar både i resurser och reda pengar och frågan kan ställas om det inte snarare är effektivitet, 
driftsäkerhet, intrångsrisk m.m. som prioriteras i informationssäkerhetsarbetet. 

Myndigheternas kommunikation med medborgarna sker numera genom att information 
tillhandhålls på myndigheternas webbplatser eller via sociala medier. Även myndigheter som 
har till uppgift att tillhandahålla samhällsinformation måste emellertid beakta intresset av 
skydd för den personliga integriteten. Det innebär att myndigheter som väljer att t.ex. publicera 
personuppgifter på internet, oavsett att syftet med publiceringen är att ge allmänheten insyn i 
offentlig information, måste göra en avvägning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet 
huruvida detta är lämpligt. Efter vilka kriterier bör den bedömningen göras?

Privat spridning av offentlig information i stora mängder eller sammanställd på ett 
sätt som inte sker hos det allmänna ökar risken för kränkningar av enskilda vilket i sin tur 
kan leda till mer sekretess och därmed minskad insyn i det allmännas verksamhet. I referatet 
framhålls att i den mån en rimlig balans inte kan upprätthållas riskerar den digitala öppenheten 
därigenom att bli kontraproduktiv genom att leda till begränsningar av den transparens som är 
av grundläggande betydelse för rättsstaten och demokratin.

Inledning

Som alla vet bygger den moderna offentliga förvaltningen på att elektroniska hjälpmedel 
utnyttjas i stor utsträckning. I den mån inlagor på papper fortfarande förekommer överförs 
innehållet ofta till elektronisk form, t.ex. via s.k. inläsningscentraler, för att sedan hanteras 
i elektroniska dokumenthanteringssystem. Uppgifter samlas också in från enskilda genom 
elektroniska hjälpmedel, t.ex. via webbplatser på internet. Handläggningen resulterar i beslut 
eller avgöranden av olika slag som i grunden numera har elektronisk form, även om ett 
och annat dokument fortfarande skrivs ut på papper. I den mån myndigheternas beslut och 
avgöranden publiceras sker detta normalt genom tillhandahållande i elektronisk form, t.ex. i 
form av praxissamlingar som görs tillgängliga via internet. Efter avslutad handläggning lagras 
och arkiveras myndigheternas handlingar i elektronisk form. Modern teknik används alltså i 
princip i all informationshantering som sker inom förvaltningen.  

Ämnet för dagen är konsekvenserna av den elektroniska informationshanteringen 
såvitt beträffar spridning av offentlig information. Det jag har valt att fokusera på är 
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spridningen av sådan offentlig information som innehåller eller utgörs av uppgifter relaterade 
till enskilda individer, dvs. personuppgifter. Från rent rättsliga utgångspunkter är det nämligen 
främst beträffande personuppgifter den moderna tekniken för informationshantering kräver 
att särskilda hänsyn tas. Det ska dock framhållas att det finns andra viktiga och angelägna 
aspekter på spridning av offentlig information, exempelvis samhällsskydd i vid mening. Det är 
då i första hand frågor om informationssäkerhet, kartläggning och exponering, sårbarhet m.m. 
som står i fokus. 

Beträffande spridning av offentlig information som innehåller uppgifter om enskilda 
är det i första hand tre olika aspekter som enligt min mening förtjänar att diskuteras närmare; 

a)  spridning inom och mellan myndigheter av sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten, 

b)  myndigheters aktiva spridning av information, särskilt genom publicering på internet, 
och

c)  privat spridning av sådan offentlig information som i och för sig är tillgänglig för 
allmänheten men som inte är av det slaget den bör vidarespridas hur som helst – i 
synnerhet inte genom publicering på internet. 
Som illustration anknyter jag i det följande till några praktiska fall som inträffat 

under senare år. Exemplen är svenska men de grundläggande frågeställningarna är tämligen 
allmängiltiga.     

Bakgrund

Något om regelverket rörande behandling av personuppgifter 

Begreppet personlig integritet har ingen entydig definition, i vart fall inte på svenska. I 
rättsordningen har den faktiska omfattningen av den skyddade personliga integriteten kommit 
att bestämmas inte genom sofistikerade definitioner utan genom summan av ett stort antal 
skyddsregler av mycket varierande slag. I syfte att skydda den personliga integriteten har 
det, såväl i internationella sammanhang som i nationell lagstiftning, bl.a. utarbetats regler om 
behandling av personuppgifter.

Europakonventionen med tilläggsprotokoll innehåller ingen artikel som uttryckligen 
tar sikte på behandling av personuppgifter men det står klart att behandling av personuppgifter 
i och för sig kan falla inom tillämpningsområdet för artikel 8. All slags behandling av 
personuppgifter omfattas dock inte, utan frågan måste gälla privatliv, familjeliv, hem eller 
korrespondens. Primärt innebär artikel 8 att staten ska avhålla sig från ingrepp i den skyddade 
rättigheten. Artikeln innebär även en skyldighet för staten att vidta positiva åtgärder för att 
skydda den enskildes privatsfär. Sådana positiva åtgärder kan utgöras av lagstiftning, men 
också ha till ändamål att på annat sätt tillförsäkra medborgarna skydd mot övergrepp i särskilda 
situationer. 

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs i artikel 7 att var och 
en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. I 
artikel 8 föreskrivs vidare att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom 
eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av 
den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har 
rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. 
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En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.  
Det finns vidare ett antal olika internationella instrument rörande 

personuppgiftsbehandling, bl.a. Europarådets konvention från 1981 om skydd för enskilda 
vid automatisk databehandling av personuppgifter (dataskyddskonventionen) till vilken EU:s 
medlemsstater är anslutna. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(dataskyddsdirektivet) utgör en precisering och förstärkning av dataskyddskonventionen.  
Direktivet syftar till att garantera en hög och i alla medlemsstater likvärdig skyddsnivå när det 
gäller enskilda personers fri- och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter 
och att främja ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU. Medlemsstaterna 
får inom den ram som anges i direktivet närmare precisera villkoren för när behandling av 
personuppgifter får förekomma. Sådana preciseringar får dock inte hindra det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen. Direktivet är endast tillämpligt på behandling av uppgifter om 
fysiska personer och berör alltså inte skyddet för juridiska personer. Direktivet omfattar inte 
behandling av personuppgifter för privat bruk. 

Enligt direktivet måste all behandling av personuppgifter vara laglig och korrekt. 
Uppgifterna måste vara riktiga och aktuella samt adekvata, relevanta och nödvändiga med 
hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas. Ändamålen ska vara uttryckligt angivna vid 
tiden för insamlingen av uppgifterna. De ändamål för vilka uppgifterna senare behandlas får 
inte vara oförenliga med de ursprungliga ändamålen, den s.k. finalitetsprincipen. 

Personuppgifter får enligt direktivet behandlas bara under vissa förutsättningar. 
Personuppgifter får bl.a. behandlas om den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke, 
om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den 
registeransvarige eller är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
är ett led i myndighetsutövning. Personuppgifter får även behandlas om intresset av att den 
registeransvarige får behandla uppgifterna väger tyngre än den registrerades intresse av att de 
inte behandlas. 

Vissa särskilda angivna kategorier av uppgifter får som huvudregel inte behandlas 
alls. Det gäller uppgifter som avslöjar den enskildes ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, 
religiösa eller filosofiska övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör 
hälsa och sexualliv. I direktivet görs dock undantag från denna regel i vissa särskilt angivna 
situationer, bl.a. då det finns ett uttryckligt samtycke från den registrerade. Det finns ytterligare 
kategorier av uppgifter som omfattas av särskilda restriktioner. Beträffande behandling av 
uppgifter om lagöverträdelser, brottmålsdomar m.m. är t.ex. huvudregeln att behandling får 
ske endast under kontroll av en myndighet. Nationella identifikationsnummer (personnummer) 
är en annan uppgiftskategori som också omfattas av särskilda föreskrifter.   

Dataskyddsdirektivet föreskriver att den registeransvarige ska informera den 
registrerade om att personuppgifter är föremål för behandling och därvid redogöra för ändamålet 
med behandlingen. Har uppgifterna inte samlats in från den registrerade själv behöver den 
registeransvarige dock inte lämna någon information, om den registrerade redan känner till 
informationen eller om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en ansträngning som inte 
står i proportion till nyttan. Den registrerade har dock rätt att på begäran få information om de 
registrerade uppgifterna. Vidare har den registrerade rätt att få sådana uppgifter som inte har 
behandlats i enlighet med direktivet rättade, utplånade eller blockerade. Direktivet innehåller 
även regler om säkerhet vid behandlingen.
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På EU-nivå finns även kompletterande rättsakter till dataskyddsdirektivet, bl.a. det 
s.k. dataskyddsrambeslutet med särskilda regler om skydd för personuppgifter vid polisiärt 
och straffrättsligt samarbete. 

Den 25 januari 2012 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till en 
genomgripande reform av EU:s regler om skydd för personuppgifter. Förslaget innebär att 
dataskyddsdirektivet ska ersättas av en ny allmän dataskyddsförordning. I reformen ingår 
också förslag till direktiv som ska ersätta dataskyddsrambeslutet. Det huvudsakliga syftet 
med kommissionens förslag är att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet av 
personuppgifter i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll 
över sina personuppgifter. 

De nordiska länderna samarbetade i viss utsträckning vid genomförandet av 
dataskyddsdirektivet. I Sverige genomfördes direktivet bl.a. genom personuppgiftslagen 
(1998:204) som trädde i kraft 1998. Finlands personuppgiftslag (523/1999) trädde i kraft 
året därpå. Danmarks lov nr 429 av den 31 maj 2000 om behandling av personoplysninger 
trädde i kraft den 1 juli samma år och Norges lov av den 14 april 2000 nr 31 om behandling 
av personopplysninger trädde i kraft den 1 januari 2001. Islands lag 77/2000 om skydd för 
individer ved behandling av personuppgifter trädde i kraft samma dag. 

Något om användning av modern informationsteknik inom den offentliga sektorn 

De nordiska länderna kan nog sägas ha varit föregångsländer beträffande ”digitaliseringen” 
av den offentliga förvaltningen. I Sverige drevs den utvecklingen fram bl.a. därför att 
välfärdsstatens socialförsäkringsprogram förutsatte en automatiserad registerföring av hög 
standard. Myndigheterna byggde tidigt upp olika typer av dataregister som blev centrala i 
kärnverksamheten. Utvecklingen av s.k. e-förvaltning blev också tidigt ett viktigt medel för 
att genomföra besparingar och effektiviseringar i förvaltningen. När internet slog igenom på 
allvar på 1990-talet hade myndigheterna redan en relativt hög teknikmognad och e-tjänster blev 
ett sätt att underlätta kontakten utåt. Syftet var att myndigheterna skulle öka tillgängligheten 
av tjänsteutbudet. Strategin byggde på en redan framgångsrik tradition där myndigheterna 
själva bestämde hur informationsteknik bäst skulle användas för att utveckla sin verksamhet. 
Elektroniskt informationsutbyte kunde vidare ersätta andra metoder att utbyta information 
mellan myndigheter. 

De allra flesta myndigheter har idag webbaserade e-tjänster som vänder sig till 
medborgare och företag. Några svenska exempel är Skatteverkets och Försäkringskassans 
e-tjänster för skattedeklarationer, begäran om sjukpenning m.m. Hos många kommuner kan 
invånarna via internet välja skola, ha kontakt med vården, ansöka om ekonomiskt bistånd 
eller bygglov m.m. Många myndigheter, t.ex. Försäkringskassan, Migrationsverket och 
polismyndigheterna, har vidare möjligheter att arbeta med digitala ärendehanteringssystem. 
I en elektronisk akt samlas all information i ett ärende i digital form. Ett digitalt 
ärendehanteringssystem består normalt av ett elektroniskt diarium, ett elektroniskt system 
för handläggning i elektroniska akter, där även skannade inlagor på papper lagras, och ett 
digitalt arkiv. Inom den offentliga hälso- och sjukvården sker vårddokumentation med 
patientjournalföring m.m. med hjälp av elektroniska informationssystem. 

I Sverige antogs år 2000 strategin för s.k. 24-timmarsmyndigheter, myndigheter som 
ska vara elektroniskt tillgängliga dygnet runt för informationsinhämtande, ärendehantering 
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eller annan service. Enligt den nu gällande strategin för samverkande statsförvaltning ska 
den enskilda medborgarens och företagarens behov vara i centrum för utvecklingen av 
framtidens digitala samhällsservice. Fler förvaltningsgemensamma digitala tjänster ska bidra 
till att förenkla vardagen för privatpersoner och företag. De ska utformas efter användarnas 
behov, vara enkla och säkra att använda och lätta för medborgare att hitta. Genom att göra 
det lättare att hitta och använda sådan statlig information som kan vidareutnyttjas och sådana 
statliga tjänster som har gränssnitt som kan användas av andra system ska innovation stödjas. 
Publicering av offentlig information via internet och användning av sociala medier ska öka 
möjligheterna till insyn och delaktighet. Kvaliteten och effektiviteten i statsförvaltningen 
ska öka genom standardiserad informationshantering, förbättrad informationssäkerhet och 
digitaliserade processer. 

Tes 1:  Det allmänna har ett ansvar för att vidta adekvata åtgärder för att motverka den ökade 
risk för oönskad spridning av information inom och mellan myndigheter som den 
moderna informationstekniken innebär.
 

I takt med att tekniken för att hantera information automatiserat inom en myndighet och för 
att överföra information mellan myndigheter har blivit alltmer avancerad och förfinad har den 
automatiserade informationshanteringen kommit att bli mer regel än undantag. Utvecklingen 
har gått från manuella utlämnanden av information mellan myndigheter, t.ex. genom brev- 
eller telefonförfrågningar, till elektroniska former av informationsutbyten, t.ex. via e-post, 
olika former av elektronisk åtkomst till varandras informationssamlingar, m.m. 

Den tekniska utvecklingen har också inneburit att själva volymen av offentlig 
information har ökat. Den elektroniska informationshanteringen innebär t.ex. att 
myndigheternas databaser av drifts- och säkerhetsskäl kan behöva kopieras i flera steg och att 
stora mängder information kan behöva lagras förhållandevis länge, bl.a. för att genom loggning 
möjliggöra efterhandskontroll av systemens funktion och säkerhet. Den moderna tekniken 
har vidare inneburit att de ekonomiska incitamenten för att rensa i informationsmängderna 
minskat eftersom lagringskostnader, utrymmeskrav osv. inte längre är faktorer som verkar i 
sådan riktning. Att lagra digital information är billigt och tar ingen plats. 

Att en myndighet har elektronisk åtkomst till en annan myndighets register, databaser 
eller andra informationssamlingar är alltså numera en integrerad del av informationsutbytet 
mellan myndigheter och därmed en naturlig del i myndigheternas verksamhet. Formerna 
och sätten för elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter kan se olika ut. När 
mottagaren ges möjlighet att själv bereda sig elektronisk tillgång till och ta del av den 
utlämnande myndighetens informationssamlingar, antingen i dess helhet eller enligt på förhand 
fastställda kriterier för tillgång till vissa kategorier av uppgifter, brukar man använda uttrycket 
direktåtkomst. 

Ett exempel på ett register som ett stort antal myndigheter men även företag och 
andra enskilda har direktåtkomst till är det statliga personadressregistret, SPAR. Det är ett 
offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige. I registret ingår 
även personer som fått samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Uppgifterna 
i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter från folkbokföringsregistret. För att få ta del 
av folkbokföringsuppgifter i SPAR finns olika behörighetsnivåer. Grundbehörigheten ger 
tillgång till aktuella uppgifter om namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, adress 
och folkbokföringsort. I denna behörighet ingår även att kunna ta del av förekommande 
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historikuppgifter, maximalt tre år bakåt i tiden. Kreditupplysningsföretag, banker, myndigheter 
m.fl. kan ges tillgång till ytterligare vissa folkbokföringsuppgifter i SPAR, medan endast 
polismyndigheterna och Tullverket har tillgång till samtliga uppgifter i registret. 

Skatteverkets beskattningsdatabas är ett annat exempel på en databas som omfattar 
uppgifter om ett stort antal personer och som används inte bara av Skatteverket utan även 
av andra myndigheter som får ha direktåtkomst till databasen. Kronofogdemyndigheten 
får t.ex. ha tillgång till databasen för att kunna ta fram vissa angivna uppgifter i pågående 
skuldsaneringsärenden. Även Tullverket och socialnämnder får under vissa i lag angivna 
förutsättningar ha direktåtkomst till beskattningsdatabasen. 

Socialförsäkringsdatabasen är också ett exempel på en särskilt reglerad nationell 
databas som omfattar uppgifter om ett mycket stort antal personer och som används inte bara 
av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utan även ett antal andra aktörer. 

Det finns även s.k. myndighetsgemensamma databaser som flera myndigheter såväl 
har tillgång till som möjlighet att komplettera med egna uppgifter. Ett exempel är regleringen 
om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355). Regleringen innebär en 
möjlighet för vårdgivare, även privata sådana, att både ge och få elektronisk tillgång till 
uppgifter om patienter som finns hos annan vårdgivare, dvs. uppgifter som finns i varandras 
journalhandlingar eller i annan vårddokumentation. 

Uppgifter i elektronisk form kan hos myndigheterna alltså numera vara tillgängliga för 
ett mycket stort antal anställda. Den moderna tekniken kan innebära att inom större myndigheter 
kanske tusentals handläggare kan ha teknisk tillgång till samma informationsmängder även om 
det vid varje tillfälle kanske bara är en handfull som har anledning att ta del av en viss uppgift 
för sitt arbete. Det är en väsentlig skillnad mot den tid då det fanns en enda pappersbaserad 
akt i ett visst ärende och det bara var en handfull handläggare och beslutsfattare som hade 
fysisk tillgång till den. Att så många inom förvaltningen har tillgång till så mycket information 
om enskilda kan i sig upplevas som ett intrång i privatlivet. Det ökar givetvis också risken 
för att personuppgifter sprids till obehöriga, dels inom dels utanför myndighetssfären. Det är 
onekligen en viss skillnad om t.ex. en patients sjukjournal bara är tillgänglig för patientens 
egen läkare eller för en handfull personer på den lokala vårdcentralen mot att 25 000 anställda 
inom hela den regionala offentliga vårdapparaten har elektronisk tillgång till den. Erfarenheten 
visar tyvärr att även om det rättsligt sett bara är den som har anledning att ta del av uppgifter i 
en viss sjukjournal som också har lov att göra det, så sker det återkommande övertramp i form 
av dataintrång.     

I personuppgiftslagen ges vissa grundläggande krav på all behandling av 
personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige, vilket oftast är den organisation där 
personuppgifterna behandlas, ska se till att personuppgifter behandlas bara om det är lagligt 
samt att personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Vidare 
ska personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. 
Personuppgifterna får inte sedan behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för 
vilket uppgifterna samlades in.  

Med personuppgiftsansvaret följer indirekt ett krav på tekniska och administrativa 
åtgärder för att garantera att personuppgiftslagen följs vid behandlingen, t.ex. i fråga om att 
de grundläggande kraven i 9 § iakttas inom verksamheten. I 30 och 31 §§ finns  bestämmelser 
om att den personuppgiftsansvarige ska organisera arbetet för att garantera säkerheten för 
personuppgifter som behandlas. Dessa bestämmelser är i princip identiska med motsvarigheterna 
i artikel 16 och 17 i dataskyddsdirektivet. Direktivet föreskriver således inte någon konkret 
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säkerhetsåtgärd som ska eller bör vidtas utan ger en kortfattad och allmänt hållen uppräkning 
av de faktorer som ska beaktas av den personuppgiftsansvarige. Vid tolkningen av vad för 
slags åtgärder som krävs ger ingresspunkt 46) viss vägledning. Där anges att skyddet för de 
registrerades fri- och rättigheter förutsätter att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
vidtas både när systemet för behandlingen utformas och när själva behandlingen sker för att på 
så sätt hindra otillåten behandling. Det måste alltså finnas säkerhetsåtgärder som är proaktiva. 

När personuppgifter överförs mellan myndigheter uppstår frågor om vem som 
är ansvarig för att personuppgifterna skyddas under och efter överföringen avseende dels 
risken för att personuppgifterna blir åtkomliga för utomstående eller förstörs, dels hur 
uppgifterna kommer att skyddas internt hos den mottagande myndigheten. Utgångspunkten 
torde här vara att ansvaret följer personuppgiftsansvaret. Däremot är det inte alltid så lätt 
att slå fast hur personuppgiftsansvaret avgränsas då flera myndigheter är involverade i en 
personuppgiftsbehandling, t.ex. vid direktåtkomst. 

Den svenska personuppgiftslagen kompletteras av ett stort antal myndighets- eller 
sektorsspecifika regleringar som brukar kallas registerförfattningar. Men inte heller då 
personuppgiftsansvaret reglerats i en sådan registerförfattning står det helt klart vad som gäller 
i enskilda fall angående vilken räckvidd t.ex. en utlämnande myndighets personuppgiftsansvar 
för en mottagande myndighets användning av ett register har när det handlar om frågor som 
gäller när, hur och varför mottagarmyndighetens personal gör sökningar i registret. 

Att slå fast vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder m.m. som krävs 
för en god informationssäkerhet och internt integritetsskydd lämpar sig normalt inte för 
författningsreglering. Den tekniska utvecklingen och övriga föränderliga förhållanden 
medför krav på stor flexibilitet och en detaljnivå som innebär begränsade möjligheter att 
på ett hållbart sätt reglera frågor av det slaget. I en stor mängd registerförfattningar saknas 
därför särskilda regler om säkerhet och ”internt integritetsskydd”. Dock förekommer det i 
en del registerförfattningar bestämmelser som syftar till att precisera de allmänna kraven på 
informationssäkerhet i personuppgiftslagen. Det förkommer t.ex. bestämmelser som villkorar 
ett utlämnande via direktåtkomst genom krav på att den utlämnande myndigheten först 
försäkrar sig om att handläggare hos den mottagande myndigheten bara kan ta del av uppgifter 
om personer som är aktuella i ärenden hos den myndigheten. 

En sådan reglering finns i 114 kap. 22 och 23 §§ socialförsäkringsbalken. Enligt dessa 
bestämmelser kan Försäkringskassan medge kommunernas socialnämnder direktåtkomst till 
socialförsäkringsdatabasen – som alltså innehåller uppgifter om befolkningen i hela riket – 
under förutsättning att kassan först försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnderna bara 
kan ta del av uppgifter som är aktuella i ärenden hos nämnden. 

Den svenska oberoende tillsynsmyndigheten på dataskyddsområdet – Datainspektionen 
– fann vid inspektion av informationsutbytessystemet avseende socialförsäkringsdatabasen att 
det saknades tekniska åtkomstbegränsningar och att Försäkringskassan inte försäkrat sig om att 
handläggare hos nämnderna bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden 
hos en mottagande socialnämnd. Från integritetssynpunkt var det enligt Datainspektionen inte 
tillfredsställande att handläggare hos socialnämnderna inte endast ges tillgång till uppgifter 
om personer som är aktuella i ett ärende utan även till uppgifter som rör befolkningen i övrigt. 
Datainspektionen förelade därför Försäkringskassan att upphöra med att ge socialnämnderna 
åtkomst till uppgifter ur socialförsäkringsdatabasen. 

Försäkringskassan överklagade Datainspektionens beslut hos Förvaltningsrätten i 
Stockholm och gjorde gällande att det inte var fråga om direktåtkomst utan en annan form 
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av elektroniskt utlämnande och att lagens krav på åtkomstbegränsning därför inte gällde. 
Förvaltningsrätten avslog emellertid Försäkringskassans överklagande. Kammarrätten i 
Stockholm har i dom den 14 februari 2014, mål nr 189-13, också kommit till slutsatsen att den 
aktuella informationsöverföringen är att bedöma som direktåtkomst och att Datainspektionens 
föreläggande därför var befogat. 

Det inträffade visar att det kan vara förenat med svårigheter att genom 
myndighetsspecifika föreskrifter åstadkomma ett förstärkt integritetsskydd vid elektroniskt 
informationsutbyte mellan myndigheter. Allmänna föreskrifter om säkerhetsåtgärder är å 
andra sidan tämligen trubbiga instrument eftersom de tekniska och praktiska förutsättningarna 
kring olika system för informationsutbyte varierar i hög grad. Detsamma gäller beträffande 
det interna integritetsskyddet. I stor utsträckning torde det därför i realiteten ankomma på 
myndigheterna själva att ta ansvar för frågor om säkerhet till förmån för enskilda registrerade 
vid personuppgiftsbehandling, t.ex. genom att noga och uppmärksamt beakta behovet 
av åtkomst- och lagringsbegränsningar av olika slag. Det finns dock en risk att det blir 
effektivitetsaspekter, intresset av driftsäkerhet och risk för intrång utifrån m.m. som tenderar 
att prioriteras vid överväganden rörande informationssäkerhet. För att medborgarna ska ha 
förtroende för myndigheternas verksamhet krävs det emellertid att myndigheterna arbetar 
aktivt för att upprätthålla en tillfredsställande skyddsnivå i sina elektroniska system och det 
kostar både i resurser och i reda pengar. 

Min andra tes är följande:

Tes 2: Vid avsiktlig spridning av information från det offentliga måste informations- och 
verksamhetsintressen vägas mot intresset av skydd för den personliga integriteten.   

Det är i dagens samhälle i hög grad via internet myndigheterna kommunicerar med 
medborgarna. Medborgarna efterfrågar samhällsinformation och myndigheterna har ett 
intresse av att informera om den egna verksamheten. Denna kommunikation sker enklast och 
billigast genom att information tillhandhålls på myndigheternas webbplatser eller via sociala 
medier och det också där allmänheten numera förväntar sig att återfinna den. 

Det kan tyckas att dataskyddslagstiftningen inte rimligen kan få lägga hinder i 
vägen för ett sådant tillhandahållande av angelägen samhällsinformation, särskilt inte om 
uppgiften att sprida information ingår i en myndighets uppdrag. Men när myndigheter – 
inklusive domstolar – tillhandahåller personuppgifter utan en bakomliggande begäran från 
någon enskild med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen ska myndigheten, i den mån det 
inte finns särskild reglering som är tillämplig, tillämpa personuppgiftslagens regler på den 
behandling som själva utlämnandet utgör. Så är t.ex. fallet när myndigheter tillhandahåller 
uppgifter ur allmänna handlingar på eget initiativ via t.ex. internet. Myndigheterna måste 
alltså följa dataskyddslagstiftningen även om syftet med publiceringen är att ge allmänheten 
insyn i offentliga handlingar. Detta innebär att frågan om viss information alls kan publiceras 
på internet eller om det t.ex. krävs att informationen först bearbetas i syfte att anonymisera 
den måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Den bedömningen är i sin 
tur beroende av olika faktorer där uppgifternas relativa känslighet och det sammanhang de 
förekommer i är av central betydelse. Bedömningen kan således innefatta delikata avvägningar 
mellan motstående intressen. Följande två exempel kan tjäna som illustration till det sagda. 
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Justitieombudsmannens publicering av personuppgifter i en praxisdatabas på 
internet

I mars 2010 tog Datainspektionen emot ett klagomål från en person vars personuppgifter fanns 
publicerade på en webbplats tillhörande Riksdagens ombudsmän, JO. Personuppgifterna fanns 
angivna i ett beslut som hade fattats av JO i ett ärende som hade föranletts av en anmälan till 
JO från den klagande. Datainspektionen inledde tillsyn mot JO och begärde svar på frågor 
angående den behandling av personuppgifter som förekommer vid publicering av beslut i 
JO:s praxisdatabas. Under ärendets handläggning tog Datainspektionen emot ytterligare ett 
klagomål, nu från en befattningshavare som var namngiven i ett beslut som fanns publicerat 
på JO:s webbplats. 

JO anförde i yttrande till Datainspektionen bl.a. följande. JO:s gransknings- och 
tillsynsverksamhet bedrivs traditionellt under största möjliga öppenhet, vilket bl.a. har satt 
prägel på de sekretessbestämmelser som gäller för JO:s verksamhet. Utrymmet för sekretess 
hos JO för en klagandes, i anmälan uppgivna, identitetsuppgifter är således mycket begränsat. 
Myndigheten gör bedömningar av behovet av anonymisering i varje enskilt fall i samband 
med att ett tillsynsärende avslutas och beslut expedieras. Vid denna bedömning tas hänsyn till 
alla former av publicering som kan bli aktuella, t.ex. originalbeslut på papper, tryckning av 
referat i JO:s ämbetsberättelse och publicering på JO:s webbplats. Det innebär att ett JO-beslut 
förekommer i endast en utformning. Om beslutet ska publiceras på webbplatsen tas hänsyn till 
kraven enligt personuppgiftslagen redan vid bedömningen av anonymiseringsbehov i samband 
med ärendets avgörande. I de fall anonymisering anses nödvändig, ersätts normalt personnamn 
med initialer. I vissa fall, då en persons initialer bedöms vara alltför lätt identifierbara, används 
i stället ”NN”. De personuppgifter som anonymiseras avser mestadels anmälare eller andra 
privatpersoner som nämns i besluten. 

Beträffande de offentliga befattningshavare som blir föremål för kritik från JO:s sida 
uppgav JO att anonymisering principiellt inte sker. JO:s ståndpunkt är att det förhållandet att 
JO finner skäl att kritisera befattningshavare, för icke rättsenligt eller olämpligt handlande, inte 
är att betrakta som en kränkning av dennes personliga integritet. Öppenhet i detta avseende är 
tvärtom ett väsentligt inslag i det ansvarsutkrävande vid myndighetsutövning som utgör kärnan 
i JO-ämbetets uppdrag. 

I tillsynsärendet (dnr 663-2010) anförde Datainspektionen bl.a. följande. Enligt JO:s 
uppfattning medför inte publicering på webbplatsen av blott och bart det faktum att någon har 
gjort en anmälan till JO någon integritetskränkning. JO anser därför att det inte finns skäl att 
rutinmässigt anonymisera anmälaren i alla beslutsdokument som publiceras i praxisdatabasen. 
Däremot kan kontexten vara sådan, att publiceringen av anmälarens namn innebär en 
integritetskränkning p.g.a. de kopplingar som kan göras till andra uppgifter av känslig natur, 
som framgår av beslutet. I motsats till JO anser Datainspektionen att det inte kan uteslutas 
att bara det förhållandet att en person har gjort en anmälan till JO kan vara besvärande för 
anmälaren, t.ex. vid ansökan om anställning. Det kan till t.o.m. vara så att vetskapen om att 
namn på anmälare kan bli tillgängligt för sökning på internet avhåller enskilda från att göra 
anmälan till JO. Mot den bakgrunden kan syftet med att publicera beslut i JO:s praxisdatabas 
– allmänhetens insyn, ansvarsutkrävande och spridning av rättsinformation – i princip inte 
motivera det intrång i den personliga integriteten som dessa personer utsätts för genom 
publiceringen på internet. Öppen publicering av namn på anmälare och andra privatpersoner i 
JO:s praxisdatabas på internet bör därför normalt sett inte vara tillåten.  
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Beträffande publicering av personuppgifter rörande befattningshavare uttalade 
inspektionen bl.a. följande. Såsom Datainspektionen tolkar JO:s redogörelse är syftet med 
internetpubliceringen i första hand att ge allmänheten insyn i JO:s verksamhet. Därutöver 
torde ett syfte med databasen vara att sprida kunskap om de rättsliga bedömningar som 
kommer till uttryck i besluten, med avsikt att ge myndigheter och befattningshavare 
vägledning för hur de ska agera på ett korrekt sätt. Behovet av att uppnå dessa syften ska 
vägas mot det intrång i den personliga integriteten som publiceringen kan leda till. En uppgift 
om att en befattningsinnehavare har blivit kritiserad av JO kan få betydande konsekvenser 
för befattningshavaren även utanför tjänsten. Det bör även beaktas att syftet tycks vara att 
publicerade beslut ska tillhandahållas utan begränsning i tid. Det som gör publiceringen 
i detta fall särskilt integritetskänslig är sättet för publiceringen. Redan med hjälp av 
sökfunktionen i JO:s praxisdatabas kan man, med relativt enkla handgrepp, ta fram omfattande 
sammanställningar av befattningshavare som blivit kritiserade av JO. Publicering på webben 
innebär dessutom att uppgifterna blir avsevärt mer lättillgängliga, framför allt med hjälp av 
s.k. sökmotorer och olika möjligheter till sammanställningar och återanvändning av material 
som finns tillgängliga på internet. Vid sökning med hjälp av sökmotorer på internet finns också 
risken att en sökning på ett visst namn, som görs av helt andra skäl än att finna ut om personen 
varit föremål för granskning av JO, också kommer att omfatta uppgiften om att personen i 
fråga har kritiserats av JO. 

Mot den angivna bakgrunden kom Datainspektionen till slutsatsen att även publicering 
av namn på befattningshavare i JO:s praxisdatabas på internet normalt sett inte bör vara tillåten.    

Datainspektionens påpekanden har föranlett den ändringen i funktionaliteten i JO:s 
praxisdatabas att det inte längre är möjligt att söka på anmälares namn. 

Publicering av uppropslistor på Gotlands tingsrätts webbplats

En tingsrätt är enligt förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion skyldig att för varje dag 
det hålls sammanträde för huvudförhandling eller andra sammanträden upprätta en förteckning 
över de mål och ärenden som har utsatts till förhandling (uppropslista). På uppropslistan ska 
det för varje mål och ärende anges när förhandlingen beräknas börja. Under rättegångsdagen 
ska uppropslistan hållas tillgänglig på rättens kansli och vara anslagen på lämplig plats i den 
lokal där rätten sammanträder. 

Det finns alltså ett författningsreglerat krav på att en tingsrätt ska ha uppropslistor. 
De har en praktisk funktion men också betydelse för den offentlighet som föreskrivs för 
förhandlingar i domstol. Att uppropslistorna innehåller namn på parterna är inte ett krav enligt 
förordningen men ökar möjligheten för såväl parter, vittnen som allmänheten att orientera sig 
bland förhandlingarna. 

Gotlands tingsrätt publicerade sina uppropslistor på tingsrättens webbplats. Med 
anledning av detta inledde Datainspektionen i april 2012 tillsyn avseende tingsrättens 
behandling av personuppgifter vid publiceringen (dnr 655-2012). Inspektionen hade tagit del av 
de uppropslistor som fanns publicerade på tingsrättens webbplats den 17 april. Uppropslistorna 
omfattade bl.a. brottmål, tvistemål och konkursärenden. Parterna i målen angavs med för- och 
efternamn. Bland brottmålen angavs saken röra bl.a. grov misshandel, egenmäktighet med 
barn, grovt brott, skattebrott och olaga förföljelse. I de flesta tvistemål avsåg saken fordran men 
i uppropslistorna fanns det även mål angående vårdnad .m.m. 

Gotlands tingsrätt anförde i yttrande att Datainspektionen på konstitutionell grund 
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var förhindrad att granska domstolens rättstillämpning avseende webbpubliceringen av 
uppropslistorna, att personuppgiftslagen inte var tillämplig eftersom publiceringen grundade 
sig på offentlighetsprincipen samt att tingsrätten under alla förhållanden på ett korrekt 
sätt tillämpat regleringen i personuppgiftslagen. Tingsrätten uppgav vidare att syftet med 
publiceringen var att lämna information om tingsrättens verksamhet. Att lämna informationen 
via webbplatsen innebär att alla har möjlighet att ta del av uppgifterna vilket är av betydelse för 
offentlighetsprincipen – som enligt tingsrätten innebär att den som har information aktivt ska 
verka för att göra den allmänt tillgänglig – och besparar också kanslipersonalen arbete. Enligt 
tingsrätten fyllde uppropslistorna ingen funktion utan parternas namn.  

Datainspektionen fann att bedömningen av lagligheten av tingsrättens publicering på 
internet av namn på parter som ska ha förhandling inte hade något samband med prövningen 
av själva saken i de ärenden som dessa personer är involverade i och att det allmänna inte kan 
hävda en egen rätt med stöd av offentlighetsprincipen. 

Vad beträffar publiceringens förenlighet med personuppgiftslagen uttalade 
Datainspektionen bl.a. följande. Tingsrättens namnpublicering på webbplatsen avser personer 
som är parter i mål och ärenden där några avgöranden ännu inte har fattats. Uppgifterna avser 
i detta fall även personer som är misstänkta i brottmål. Att publiceringen sker på domstolens 
webbplats innebär att uppgifterna kan komma att sparas, spridas och även ge träff vid sökning 
genom olika typer av sökverktyg som erbjuds på internet. Tingsrätten har ingen möjlighet att 
begränsa uppgifternas tillgänglighet i vare sig tid eller rum. Sökningar på internet sker som 
regel på allt material som finns på webben, om inte en särskild överenskommelse skett mellan 
dem som tillhandahåller sökmotorer och dem som publicerar uppgifter att vissa uppgifter ska 
undanhållas. Tingsrätten säger sig inte känna till att någon särskild överenskommelse skett. Det 
innebär att om en sökning sker på ett visst namn kan dennes delaktighet i ett mål eller ärende 
vid tingsrätten framkomma trots att sökningen gjordes av helt andra skäl. Denna möjlighet 
att söka, samla och spara uppgifter över hela världen gör publiceringar på webben särskilt 
integritetskänsliga.  

I det aktuella fallet hade det publicerats bl.a. uppgifter om personer som var 
brottsmisstänkta men inte dömda. Det var enligt Datainspektionen uppenbart att det kunde 
orsaka enskilda stort obehag att dessa uppgifter spreds. Även andra mål som vårdnadsmål, 
konkursärenden osv. kan orsaka obehag och besvär för den enskilde. Tingsrättens publicering 
utgjorde därför en kränkning och stred således mot personuppgiftslagen. Datainspektionen 
förelade därför Gotlands tingsrätt att upphöra med att publicera uppropslistor innehållande 
namn på fysiska personer som är parter i mål och ärenden på domstolens webbplats.

Tingsrätten överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog 
överklagandet. Kammarätten i Stockholm avslog tingsrättens överklagade av förvaltningsrättens 
dom. Tingsrätten överklagade hos Högsta förvaltningsdomstolen men har sedermera återkallat 
överklagandet.     

Datainspektionen har generellt rekommenderat att myndigheterna ska vara varsamma 
vid sådan publicering av personuppgifter på internet som sker utan särskilt författningsstöd. 
Sådan varsamhet är särskilt påkallad när det gäller publicering av myndighetsbeslut som riktas 
mot namngivna medborgare. Förutom risken för att enskilda avstår från att kontakta myndigheter, 
kan det ifrågasättas om en enskild ska behöva räkna med att dennes personuppgifter kan bli 
tillgängliga för sökning på internet när denne tar kontakt med en myndighet. 

Enbart det förhållandet att det handlar om icke sekretessbelagd information innebär 
alltså inte att det är fritt fram att publicera den på internet. Exemplen ovan visar emellertid 
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att det kan råda delade meningar om vilken sorts uppgifter som är av det slaget att de är för 
känsliga för sådan publicering. Det kan uppenbarligen också råda delade meningar om vikten 
av motstående verksamhets- och informationsintressen. 

Hur en avvägning faller ut är givetvis beroende på bl.a. vilken myndighet det gäller, 
vilket slag av uppgifter det är fråga om och vilket sammanhang uppgifterna förekommer i. 
Men det kan knappast råda någon tvekan om att en sådan avvägning måste göras innan en 
myndighet väljer att publicera personuppgifter på internet. Frågan är emellertid vilka kriterier 
som bör vara styrande vid den bedömningen. Ska t.ex. uppgifternas relativa känslighet 
bedömas i ljuset av den ”profil” en viss myndighet anser sig ha och bör vissa myndigheter vara 
mer återhållsamma än andra? 

Min tredje tes är följande. 

Tes 3:  Privat spridning av offentlig information i stora mängder eller sammanställd på ett sätt 
som inte sker hos det allmänna ökar risken för kränkningar av enskilda vilket kan leda 
till mer sekretess och därmed minskad insyn i det allmännas verksamhet.  

Sökningar på internet sker som regel på allt material som tillhandahålls där om inte 
särskilda överenskommelser har träffats mellan dem som tillhandahåller sökmotorer och 
den som publicerar uppgifter om att vissa uppgifter ska undanhållas. Uppgifter som en gång 
publicerats öppet på internet kan i princip obehindrat sparas och återanvändas av vem som 
helst utan att den som ursprungligen tillhandahöll materialet kan påverka eller förhindra detta. 
Det är vidare – vilket också torde vara allmänt bekant – i princip omöjligt att få uppgifter som 
redan finns öppet tillgängliga via internet utplånade. 

Det är bl.a. detta som är förklarar varför den i Sverige grundlagsstadgade rätten att få 
ta del av allmänna handlingar fortfarande är begränsad till att få del av en handling på stället hos 
den myndighet där den förvaras eller i form av papperskopia eller utskrift. Visserligen tillgodoser 
myndigheterna numera i betydande grad framställningar om att få ta del av allmänna handlingar 
i elektronisk form, t.ex. via e-post, och det har diskuterats att modernisera offentlighetsprincipen 
genom att införa regler om rätt till elektronisk kopia. Så har emellertid inte skett, väsentligen med 
hänsyn till den ökade risken för integritetskränkningar. Offentlig information i elektronisk form 
kan mycket snabbt vidarespridas ”illojalt”, inte minst via sociala medier. 

Den som i dag med stöd av offentlighetsprincipen begär ut stora mängder offentlig 
information eller begär särskilda registerkörningar (s.k. potentiella handlingar) får alltså som 
huvudregel finna sig i att betala föreskriven avgift per sida för utskrifter. Det kan bli kännbara 
belopp om det handlar om stora informationsmängder. Visserligen är det inget som hindrar 
att utskrifterna efter utlämnandet omedelbart omvandlas till information i elektronisk form 
genom att skannas men kostnader och logistik antas i viss mån motverka s.k. okynnesuttag och 
vidarespridande av informationen genom t.ex. publicering på internet.        

Att publicera personuppgifter på internet är ett sätt att behandla personuppgifter. 
Nätpubliceringar omfattas alltså av personuppgiftslagen. Det finns emellertid några viktiga 
undantag från den svenska personuppgiftslagens tillämpningsområde. Bestämmelserna i lagen 
tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och 
yttrandefrihet (7 § första stycket). I princip ska inte heller personuppgiftslagens bestämmelser 
tillämpas för journalistisk, konstnärlig eller litterär verksamhet (7 § andra stycket). Vidare anges 
i personuppgiftslagen att lagen inte gäller i den mån det skulle inskränka offentlighetsprincipen 
(8 § första stycket). 
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Detta innebär att personuppgiftslagen i princip inte gäller när personuppgifter lämnas 
ut i form av allmänna handlingar med stöd av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 
Däremot blir lagen tillämplig på den behandling som den som begär ut informationen 
eventuellt kan komma att ägna sig åt, t.ex. att publicera den på internet. Detta gäller dock inte 
om verksamheten är av det slaget att den skyddas av grundlagsbestämmelserna om tryck- och 
yttrandefrihet. Såvitt avser databastjänster på internet kan i princip vem som helst åstadkomma 
ett sådant grundlagskydd genom att hos Myndigheten för radio och tv till en smärre kostnad 
skaffa sig ett s.k. utgivningsbevis. 

I januari 2014 lanserades i Sverige en ny webbtjänst kallad Lexbase. Tjänsten lämnade 
ut uppgifter om bl.a. dömda personer och var de bodde. Mot betalning kunde vem som helst 
söka fram domar via namn, personnummer eller adress. Det fanns också en kartfunktion 
som gjorde att man kunde se var dömda personer bodde. Mot en avgift av 49 kr kunde man 
se vad en person dömts för och för 79 kr kunde man ladda ner en digital kopia av själva 
domen. Men kartfunktionen som sådan var alltså gratis och fungerade som lockbete. Lexbase 
beskrev sig själv som banbrytande. Besökarna kunde ”söka i miljontals rättsdokument från 
samtliga rättsområden och databasen uppdaterades varje dag med nya domar och beslut samt 
dagboksblad från samtliga domstolar”. Enligt egna uppgifter hade Lexbase vid öppnandet tolv 
miljoner sidor i sitt arkiv som bestod av domar och beslut som begärts ut från domstolar med 
stöd av offentlighetsprincipen. 

Tjänsten vållade omgående en omfattande debatt. Många människor blev djupt 
upprörda över vad som beskrevs som ett privat straffregister och utpekade personer kände 
sig kränkta. Vem som helst kunde se om grannen var dömd men bara den som betalade fick 
veta för vad, vilket somliga utpekade personer uppfattade som särskilt kränkande eftersom 
man hängdes ut som dömd i största allmänhet utan beaktande av om det var fråga om en ren 
ordningsförseelse eller ett grovt brott. Ett annat problem var att uppgifterna bakom klickpilarna 
kunde vara så pass gamla som fem år och att det därför kunde vara andra personer än den som 
dömts för brott som bodde på den utpekade adressen. 

Samtidigt var det uppenbarligen en tjänst som lockade. Enligt uppgift hade Lexbase 
under det första dygnet tjänsten var öppen ca en miljon besökare. Efter några dagar visade det 
sig emellertid att tjänsten hade hackats och att filer med uppgifter om ett mycket stort antal 
dömda personer fått spridning på internet. Lexbase stängdes då av det företag som tillhandahöll 
serverfunktionen under åberopande av bristande säkerhet. Enligt obekräftade mediauppgifter 
genererade Lexbase totalt tre miljoner kronor i intäkter under de få dagar tjänsten var i gång. 
Efter stängningen aviserade Lexbase i media att man tänkte starta verksamheten på nytt men 
med en annan tillhandahållare av serverfunktionen.    

Enligt personuppgiftslagen gäller ett generellt förbud för andra än myndigheter 
att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Uppmärksamheten 
kring Lexbase ledde naturligt nog snabbt till ett starkt tryck på Datainspektionen att agera. 
Inspektionen förklarade att om personuppgiftslagen hade gällt så skulle man ha stängt Lexbase 
men eftersom tjänsten hade utgivningsbevis och därmed grundlagsskydd så var inspektionen 
maktlös och kunde inte ingripa. Företrädare för Lexbase framhöll att databasen uteslutande 
bestod av allmänt tillgängliga offentliga dokument från domstolar och att den var fullt laglig. 
Om statsmakterna ville inskränka möjligheten att tillhandahålla offentliga dokument av 
det nu aktuella slaget så fick man väl sekretessbelägga dem. Från motsatt håll höjdes röster 
för att komma åt problemet genom att ändra grundlagen eftersom den ”missbrukades”.  
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Om en publicering har grundlagsskydd gäller alltså inte personuppgiftslagen. 
Datainspektionen har då inga befogenheter att ingripa och lagens skadeståndsregel kan heller 
inte tillämpas. Det finns inga förutsättningar för att i efterhand beivra ett privatlivsintrång i form 
av otillåten personuppgiftsbehandling inom ramen för grundlagarnas tillämpningsområde. Det 
enda remedium som står till buds är att driva åtal för tryck- och yttrandefrihetsbrottet förtal. 
För gemene man är detta inte minst av kostnadsskäl i praktiken normalt sett inte en framkomlig 
väg. Att Justitiekanslern, som är ensam åklagare i mål om tryck- och yttrandefrihetsbrott, 
väcker allmänt åtal för förtal är sällsynt och så skedde heller inte i fallet Lexbase. 

Man kan göra två reflektioner kring det inträffade. För det första att det mycket starka 
grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten i Sverige innebär att enskilda, som annars 
genom personuppgiftslagen skulle ha haft ett skydd mot att ”hängas ut” i privata brottsregister, 
inte kan göra så mycket åt saken om det sker i ett grundlagsskyddat medium. Men det är ett 
rent svenskt problem som inte ska diskuteras vidare här. 

För det andra kan man konstatera att det kan finnas starka kommersiella intressen 
bakom ett vidareutnyttjande av offentlig information av det nu aktuella slaget. Det finns redan 
ett antal grundlagsskyddade webbtjänster där enskildas adress, telefonnummer och födelsedag 
m.m. masspubliceras. En webbplats där man enkelt kan kontrollera om barnvakten eller 
hantverkaren man tänkt anlita är straffad kan naturligtvis visa sig vara en efterfrågad service. 
I en värld där människor vant sig vid att googla andra individers bakgrund inför kontakter 
och möten vill man givetvis ha en så komplett bild som möjligt. Att ”hängas ut på nätet” 
handlar inte längre om att t.ex. ofrivilligt figurera på extremorganisationers hatlistor. Numera 
kan integritetskränkningar mycket väl vara en följd av ett tillhandahållande av känslig men 
likväl offentlig information som sker på rent affärsmässiga grunder. 

Ett alltför vildvuxet vidareutnyttjande av offentlig information av det slaget kan 
emellertid leda till krav på ökad sekretess eller inskränkningar av yttrandefriheten. I den 
mån statsmakterna inte förmår upprätthålla en rimlig balans finns alltså en risk för att den 
digitala öppenheten kan bli kontraproduktiv genom att leda till begränsningar av den insyn 
och transparens i det allmännas verksamhet som är av sådan grundläggande betydelse för 
rättsstaten och demokratin.




