
 

 

BILAGA TILL FAQ 

Från: Jim Runsten, Hampus Stålholm, och Josefin Riklund 
Synch Advokat AB (”vi” eller ”oss”) 
 

Till: Amazon Web Services EMEA Sarl, Sweden Branch 

Datum: 4 Mars 2021 

Ämne:  Avseende SOU 2021:1, Delbetänkande av It-driftsutredningen:  
Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering (“Delbetänkandet”). ”It-driftsutredningen” redogör 
för sitt uppdrag och sina bedömningar i Delbetänkandet. 
 

 

Den här bilagan till FAQn om Delbetänkandet (”Bilagan”) är allmän i sin natur och syftar till 

att ge generell information, som inte är avsedd att vara eller ska tolkas och förlitas på som 

en juridisk bedömning eller rekommendation om en specifik fråga eller ett specifikt fall. 

Bilagan skapar inte ett klientförhållande mellan oss och den som läser eller mottar den, eller 

annan part, och ingen annan än Amazon Web Services EMEA Sarl, Sweden Branch kan förlita 

sig på den här Bilagan som juridisk rådgivning. Om den som läser detta önskar juridisk 

rådgivning bör en jurist kontaktas. Vi kommer inte svara för någon omsorgsförpliktelse, 

skyldighet, eller ansvar i förhållande till utomstående parter i fråga om Bilagan. Vi kommer 

heller inte vara ansvariga för råd, rekommendationer och rapporter som ges av någon tredje 

part i samband med Bilagan, oavsett om ett sådant råd eller rättslig bedömning refererar till 

eller beskrivs i här. Bilagan är upprättad utifrån den information som är tillgänglig för oss vid 

dagens datum, och vi har ingen skyldighet att uppdatera Bilagan i förhållande till information 

som blir känd efter datumet då Bilagan upprättades. Den som mottar Bilagan har enbart rätt 

att läsa den, och ytterligare bruk – såsom, men inte begränsat till, att reproducera, modifiera, 

tillgängliggöra, och lägga till grund för nya verk – kräver vårt skriftliga godkännande. Alla 

rättigheter till Bilagan innehas av oss. 
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1. OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (”OSL”) 

1.1 Utkontraktering innebär att uppgifterna röjs 

Att en uppgift är sekretessbelagd innebär att uppgiften som huvudregel inte får ”röjas”.1 Det 

första It-driftsutredningen har utrett är frågan om när en uppgift ska anses ha ”röjts” i OSL:s 

mening vid en myndighets utkontraktering av it-drift. 

It-driftsutredningens uppfattning är att uppgifter som omfattas av utkontrakteringen har 

lämnats ut och därmed röjts i enlighet med OSL.2 Ett röjande kräver inte att någon faktiskt 

har tagit del av uppgiften. En uppgift kan alltså vara utlämnad och därmed röjd utan att någon 

har tagit del av den.3 Detta gäller oavsett om uppgifterna som omfattas av utkontrakteringen 

är krypterade eller pseudonymiserade,4 och oavsett om uppgifterna finns dokumenterade i 

handlingar som är allmänna eller inte.5  

Det spelar heller ingen roll om leverantören omfattas av CLOUD Act eller liknande 

regleringar, eftersom uppgifterna är att betrakta som röjda redan när de lämnas ut till 

tjänsteleverantören. En myndighet som lämnar ut uppgifter till en leverantör som omfattas 

av CLOUD Act har heller inte, i direkt motsats till eSams påstående, agerat i strid med 

förbudet i 8 kap. 3 § OSL mot röjande till utländsk myndighet. Detta då myndigheten inte 

röjer några uppgifter direkt till en utländsk myndighet. Den potentiella risken för att 

leverantören skulle behöva lämna ut uppgifter till utländsk myndighet innebär alltså inte att 

den svenska myndigheten av det skälet handlar i strid med förbudet i 8 kap. 3 § OSL när den 

lämnar ut uppgifter till leverantören. Detsamma gäller om leverantören i senare skede, till 

följd av t.ex. CLOUD Act, rent faktiskt lämnar ut uppgifterna till utländsk myndighet – inte 

heller ett sådant faktum innebär att den svenska myndigheten bryter mot OSL på denna 

punkt när den anlitar leverantören.6  

 

1.2 Under vilka förutsättningar får uppgifter röjas enligt dagens OSL?  

Nästa fråga som utretts i Delbetänkandet är under vilka förutsättningar ett ”röjande” av 

sekretessbelagda uppgifter kan vara tillåtet och inte. 

It-driftsutredningen konstaterar inledningsvis att det i dagsläget finns begränsade 

möjligheter att utkontraktera uppgifter som omfattas av så kallad absolut sekretess utan att 

det strider mot OSL.7 Absolut sekretess är den allra starkaste formen av sekretess. Uppgifter 

som omfattas av absolut sekretess är alltid hemliga, och får därmed inte lämnas ut oavsett 

om utlämnandet kan orsaka skada eller ej. Exempel på uppgifter som omfattas av absolut 

sekretess är anbudsuppgifter i pågående offentlig upphandling, samt affärsinformation som 

en statlig myndighet har fått enligt avtal med en främmande stat. 

För uppgifter med absolut sekretess gör man inte någon skadeprövning inför ett eventuellt 

röjande, och de får inte under några förutsättningar lämnas ut till andra än de anställda på 

 
1 3 kap. 1 § OSL.  
2 Delbetänkandet, s. 25, 250, samt 287.  
3 Delbetänkandet, s. 251. 
4 Delbetänkandet, s. 283. 
5 Delbetänkandet, s. 287. 
6 Delbetänkandet, s. 271. 
7 Delbetänkandet, s. 284. 
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myndigheten som behöver uppgiften för att kunna utföra sitt arbete. För att kunna lämna ut 

en uppgift med absolut sekretess måste en sekretessbrytande bestämmelse vara tillämplig. 

Det finns idag ingen sekretessbrytande bestämmelse som specifikt gäller för utkontraktering 

(observera dock att det är just en sådan bestämmelse som föreslås av It-driftsutredningen).8 

Andra typer av sekretessbelagda uppgifter är emellertid 

möjliga att lämna ut i enlighet med OSL om myndigheten 

kommer fram till att så kan ske efter en så kallad 

skadeprövning.9 En skadeprövning innebär att myndigheten 

prövar om det intresse som sekretessen ska skydda lider skada 

eller men av att uppgiften lämnas ut. Denna skadeprövning 

skiljer sig åt beroende på om en uppgift är sekretessbelagd 

med ett så kallat rakt eller ett omvänt skaderekvisit, även 

kallat svag respektive stark sekretess.10 Är en uppgift 

sekretessbelagd med ett rakt skaderekvisit (svag sekretess) är 

uppgiften i huvudregel offentlig, men sekretess föreligger om 

det kan antas att en viss skada eller ett visst men uppkommer om uppgiften röjs. Är en uppgift 

sekretessbelagd med ett omvänt skaderekvisit (stark sekretess) råder sekretess som 

huvudregel, och uppgiften kan röjas först om myndigheten finner att det står klart att 

uppgiften kan röjas utan skada eller men. Skaderekvisiten bestämmer med andra ord 

sekretessens styrka.11 Ett omvänt skaderekvisit kan alltså sägas utgöra en starkare sekretess.  

Övergripande 
skadeprövning för 
flera uppgifter i 
taget 

 
It-driftsutredningen går sedan vidare till att utreda hur denna skadeprövning 
ska göras vid en utkontraktering. En utkontraktering innebär att en stor 
mängd uppgifter av olika karaktär röjs. Enligt It-driftsutredningens 
uppfattning får myndigheten göra en övergripande skadeprövning av flera 
uppgifter.12 Enligt It-driftsutredningen måste dock myndigheten göra skillnad 
mellan uppgifter som omfattas av raka skaderekvisit (svag sekretess) och 
uppgifter som omfattas av omvända skaderekvisit (stark sekretess). Av 
”naturliga skäl” anser It-driftsutredningen att utrymmet för att utkontraktera 
är vidare i de fall uppgifterna som berörs av utkontrakteringen omfattas av 
svag sekretess (till skillnad från stark sekretess).13 It-driftsutredningen 
framhåller att det i vissa fall kan vara svårt att göra en skadeprövning då det 
exempelvis kan vara svårt eller omöjligt att avgöra om uppgifter omfattas av 
raka eller omvända skaderekvisit, det vill säga svag eller stark sekretess.14  

Vad beaktas i en 
skadeprövning?  

It-driftsutredningen ger ledning om vilka omständigheter myndigheten ska 
beakta vid en skadeprövning av respektive uppgiftstyp,15 men anger inga 
exakta omständigheter avseende när en skadeprövning resulterar i att 
uppgifterna kan röjas utan skada eller men, och därmed får lämnas ut. Det 
måste avgöras utifrån en prövning i det enskilda fallet.  

 
8 Delbetänkandet, s. 290-292. 
9 Delbetänkandet, s. 277.  
10 Delbetänkandet, s. 235. 
11 Delbetänkandet, s. 234-235; se även prop 1979/80:2 Del A s. s. 82 som klargör att sekretess är huvudregel vid 

omvänt skaderekvisit. 
12 Delbetänkandet, s. 288-289. 
13 Delbetänkandet, s. 289. 
14 Delbetänkandet, s. 293. 
15 Delbetänkandet, s. 289. 

Rakt skaderekvisit innebär 

att sekretess föreligger om 

det kan antas att en viss skada 

eller ett visst men 

uppkommer om uppgiften 

röjs.  

Omvänt skaderekvisit 

innebär att sekretess gäller, 

om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan 

skada eller men. 
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Skadeprövning vid 
raka skaderekvisit 
(svag sekretess) 

 
Vid en skadeprövning av uppgifter med svag sekretess (där huvudregeln är 
offentlighet för uppgifterna) anser It-driftsutredningen att bland annat 
följande omständigheter bör kunna tillmätas betydelse:  

- avtalad tystnadsplikt; och  

- kryptering och andra säkerhetsåtgärder som försvårar för 
mottagaren att ta del av uppgifterna.16  

Skadeprövning vid 
omvänt 
skaderekvisit (stark 
sekretess) 

 
Vad gäller en skadeprövning av uppgifter med stark sekretess (där 
huvudregeln är sekretess för uppgifterna) uttalar It-driftsutredningen 
följande:  

- Det är mer tveksamt om en avtalad tystnadsplikt kan tillmätas någon 
betydelse i detta sammanhang.  

- Om mottagaren av uppgifterna omfattas av en straffsanktionerad 
tystnadsplikt (istället för en avtalad tystnadsplikt) borde 
skadeprövningen ”oftare” kunna resultera i att en utkontraktering är 
möjlig. Notera att det i Sverige numera finns en sådan 
straffsanktionerad tystnadsplikt,17 men att denna troligen inte träffar 
amerikanska leverantörer lika effektivt som den träffar svenska 
leverantörer. Detta eftersom det kan tänkas att brottet mot 
tystnadsplikten begås av anställda utanför EU, och det är osäkert i 
vad mån svensk domstol då har jurisdiktion. Det är alltså inte klarlagt 
om det går att lagföra utländska tjänsteleverantörer för samtliga 
brott mot den straffsanktionerade tystnadsplikten. 

- Kryptering och andra säkerhetsåtgärder som försvårar för 
mottagaren att ta del av uppgifterna bör kunna tillmätas betydelse 
vid prövningen. 18 

 

1.3 Under vilka förutsättningar får uppgifter röjas enligt morgondagens OSL (om 

It-driftsutredningens förslag går igenom)? 

1.3.1 Sekretessbrytande bestämmelse 

För att göra det möjligt för myndigheter att lämna ut samtliga typer av uppgifter vid 

utkontraktering, samt förenkla denna process, föreslås en ny så kallad sekretessbrytande 

bestämmelse i OSL – alltså en bestämmelse som uttryckligen tillåter myndigheter att lämna 

ut sekretessbelagda uppgifter.19 

Ett utlämnande villkoras med att myndigheten först gör en intresseavvägning, och då 

kommer fram till att sekretessintresset inte överväger intresset av en utkontraktering. 

Bestämmelsen ger dels ett uttryckligt stöd för att lämna ut uppgifter som omfattas av absolut 

sekretess (som alltså inte går att lämna ut idag), och dels stöd för att utlämnande av övriga 

 
16 Delbetänkandet, s. 289-290. 
17 Lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter. 
18 Delbetänkandet, s. 289-290. 
19 Delbetänkandet, s. 25 och 34. Notera att den sekretessbrytande bestämmelsen tar sikte på när en 
utkontraktering är förenlig med OSL. För att slutligen avgöra om utkontrakteringen kan/bör ske kan en myndighet 
givetvis även behöva ta andra hänsyn än de som framgår här, bedöma dess förenlighet med annan lagstiftning 
såsom GDPR, etc. 
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sekretessreglerade uppgifter kan ske efter en mer övergripande bedömning än vad som är 

möjligt idag. It-driftsutredningen bedömer även att bestämmelsen kommer att innebära en 

förenkling vid utlämnande av uppgifter vid utkontraktering.20 

1.3.2 Närmare om intresseavvägningen 

Vid tillämpning av den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen ska myndigheten alltså 

genomföra en intresseavvägning. Myndigheten ska då ställa sig frågan: ”väger det intresse 

som skyddas av sekretess tyngre än intresset för utkontraktering?”21 Om svaret är JA så kan 

inte den föreslagna bestämmelsen tillämpas. Myndigheten måste då göra samma 

skadeprövning som idag.  

It-driftsutredningen klargör att endast sekretesshänsyn kan tas vid denna bedömning.22  

It-driftsutredningen anger att bland annat följande omständigheter bör beaktas vid 

intresseavvägningen: 

- vilka intressen som föranlett sekretessen;  

- med vilken styrka som sekretessen är reglerad;  

- uppgifternas art och omfattning;  

- huruvida sekretess eller tystnadsplikt gäller hos mottagaren av uppgifterna, och vilken 

styrka den sekretessen eller tystnadsplikten har; samt  

- förekomsten av tekniska säkerhetsåtgärder, såsom kryptering, som gör det svårare för 

mottagaren att ta del av uppgifterna.23  

 

1.3.3 Särskilt om lagstadgad tystnadsplikt 

Sedan den 1 januari 2021 omfattas privata tjänsteleverantörer av en straffbelagd 

tystnadsplikt enligt lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk 

bearbetning eller lagring av uppgifter (”Tystnadspliktslagen”), om en myndighet uppdrar 

leverantören att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter.24 Eftersom 

Tystnadspliktslagen är ny, och förekomsten av en sådan typ av lag kan ha betydelse vid 

intresseavvägningen, så kan det vara av intresse att nämna ett par ord om dess tillämplighet. 

Huruvida ett brott mot denna tystnadsplikt kan bedömas och straffas av svensk domstol 

beror på om Sverige har jurisdiktion på den plats där handlingen begåtts. Sverige har 

jurisdiktion för brott som begåtts utanför Sverige om brottet har begåtts: 

(i) av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige; 

(ii) av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare 

eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk 

medborgare och finns här; 

 
20 Delbetänkandet, s. 312. 
21 Delbetänkandet, s. 299. 
22 Delbetänkandet, s. 297-304.  
23 Delbetänkandet, s. 297-304.  
24 1 § lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter. 
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(iii) av annan utlänning som finns här i riket och det på brottet enligt svensk lag kan 

följa fängelse i mer än sex månader; eller 

(iv) i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om 

givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 

10 kap. 5 d § 2 brottsbalken. 25  

Brottet måste dessutom vara straffbelagt på den plats där brottet har begåtts, på grund av 

ett krav om dubbel straffbarhet.26 

Svensk domstol är också behörig att döma över ett brott som har begåtts utomlands trots att 

det inte föreligger dubbel straffbarhet, om brottet har förövats mot Sverige, svensk kommun 

eller annan menighet eller en svensk allmän inrättning.27 Enligt Åklagarkammaren kan det 

många gånger vara osäkert om ett brott mot tystnadsplikten är att anse som ett brott riktat 

mot svenska intressen, exempelvis vid ett röjande av enstaka namn eller adressuppgifter.28 

Det kommer således inte alltid vara möjligt att lagföra leverantörer utanför EU om uppgifter 

röjs i strid med Tystnadspliktslagen.29  

Det ska dock noteras att denna omständighet bara är en av flera omständigheter som kan 

läggas i vågskålen i intresseavvägningen. Man kan till exempel tänka sig att en leverantör 

förvisso har anställda utanför EU, som det är oklart om Tystnadspliktslagen är effektiv mot, 

men att samma leverantör å andra sidan har vidtagit organisatoriska åtgärder som gör att 

dessa anställda inte får tillgång till kundens data (och därmed inte kan bryta mot 

tystnadsplikten), och/eller att leverantören har en särskilt hög kapacitet att sätta in tekniska 

säkerhetsåtgärder, såsom kryptering, som gör det mycket svårt för någon obehörig att ta del 

av uppgifterna.30 

 

1.4 Betydelsen av CLOUD Act 

It-driftsutredningens uppfattning är att CLOUD Act saknar betydelse i frågan om ett röjande 

sker (eftersom uppgifterna röjs redan när de lämnas till tjänsteleverantören), och dessutom 

att en myndighets röjande av uppgift för tjänsteleverantör som omfattas av CLOUD Act inte 

innebär att myndigheten av den anledningen bryter mot OSL (uppgifterna är inte att betrakta 

som röjda för amerikanska myndigheter).31 

Med det sagt skulle förekomsten av CLOUD Act eller liknande lagstiftning kunna ha betydelse 

för den intresseavvägning som ska genomföras enligt den föreslagna sekretessbrytande 

bestämmelsen, även om It-driftsutredningen inte uttryckligen anger detta som en 

omständighet att beakta. Detta beskrivs nedan.  

 

 
25 Brottsbalken (1962:700), 2 kap 2 §. 
26 Prop. 2019/20:201, s. 20. 
27 Brottsbalken (1962:700), 2 kap. 3 § första stycket 4. 
28 Prop. 2019/20:201, s. 20. 
29 Delbetänkandet, s. 299-300. 
30 Delbetänkandet, s. 300. 
31 Delbetänkandet, s. 283. 
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1.4.1 Särskilt om intresseavvägningen och 21 kap. 7 § OSL 

Den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen kan som sagt ”bryta igenom” sekretess om 

sekretessintresset väger lättare än intresset av utkontraktering. En myndighet behöver 

därför identifiera vilket eller vilka sekretessintressen som aktualiseras i den specifika 

situationen. I OSL förekommer flera olika typer av sekretessintressen, och myndigheten kan 

behöva beakta ett eller flera av dem. Även om It-driftsutredningen inte tar upp just detta 

exempel, så skulle ett av många möjliga sekretessintressen att beakta kunna vara de 

enskildas intresse av skydd för sina personuppgifter. Detta sekretessintresse uttrycks i 

21 kap. 7 § OSL, och gäller sekretess för personuppgifter om de kan antas behandlas i strid 

med GDPR. 

CLOUD Act medför potentiellt en risk för att enskildas personuppgifter lämnas ut till 

utländska myndigheter. Denna potentiella risk skulle därmed kunna tillmätas betydelse vid 

valet av tjänsteleverantör, och göra att intresset av att skydda personuppgifter väger tyngre 

än i fall då CLOUD Act inte är tillämplig. 

Observera dock, såsom även sagts ovan, att den potentiella risken som CLOUD Act medför är 

en av flera omständigheter vilka kan komma att läggas i vågskålen i intresseavvägningen. Det 

är möjligt att även omständigheter såsom leverantörens tekniska, organisatoriska och 

kontraktuella åtgärder för att skydda uppgifterna kan ha betydelse vid intresseavvägningen 

och därmed i valet av tjänsteleverantör. 

 

______________________________ 

 


