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SOU 2021: 1 Säker och kostnadseffektiv it-drift 
– rättsliga förutsättningar för utkontraktering 

 

Sammanfattning 

Bolagsverket tillstyrker förslaget till en sekretessbrytande bestämmelse i 10 kap. 2 a § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),OSL. 
 
Bolagsverket anser dock att det finns situationer då en uppgift inte ska anses vara röjd 
utifrån det röjandebegrepp som definieras i OSL.  
 
Bolagsverket instämmer i utredningens bedömning när det kommer till molntjänster som 
erbjuds av företag som har servrar i olika länder med beaktande av reglerna gällande 
dataskydd. 
 
Bolagsverket är vidare positiv till förslaget då det finns en osäkerhet inom den offentliga 
sektorn om hur begreppet röjande ska definieras och i vilka situationer ett röjande sker. 
                   

8.9 Röjandebegreppet 

I delbetänkandet anges att det följer av lagtexten i  OSL att ett utlämnande är en form av 
röjande. Det konstateras vidare att uttrycket röja är ett neutralt begrepp i den meningen att 
det kan vara såväl tillåtet som otillåtet och att det inte krävs att mottagaren av uppgiften ska 
ha tagit del av den för att den ska betraktas som röjd. 
 
Bolagsverket är av uppfattningen att om tjänsteleverantören och dennes personal faktiskt 
inte tar del av eller vidarebefordrar de uppgifter som görs tillgängliga och det förefaller 
osannolikt att detta ändå sker, bör uppgifterna inte anses vara röjda i offentlighets- och 
sekretesslagens mening. Bolagsverket är av uppfattningen att ”ha tagit del” av en uppgift 
förutsätter att mottagaren kommer att ta del av uppgiften eller åtminstone har rätt att göra 
det. Om så inte sker kan man i juridisk mening argumentera för att uppgiften inte är röjd i 
egentlig mening. 
 
När det kommer till molntjänster som erbjuds av företag som har servrar i olika länder, 
delar Bolagsverket utredarnas bedömning. De situationer som särskilt beaktas är när 
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tjänsteleverantören på grund av ägarförhållanden eller är bunden av regler i ett annat land 
som fastslår att tjänsteleverantören måste överlämna information utan att internationell 
rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt. I dessa situationer får 
uppgifterna anses vara röjda. 

10 Utkontraktering och röjande 

Bolagsverket instämmer i utredningens bedömning att uppgifter ska anses röjda enligt OSL 
redan vid ett utlämnande men endast när det avser företag som har servrar i olika länder 
och tjänsteleverantören på grund av ägarförhållanden eller är bunden av regler i ett annat 
land som fastslår att tjänsteleverantören måste överlämna information utan att 
internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt svensk rätt. Detta 
gäller oavsett om omständigheterna när uppgifterna tillgängliggjordes tjänsteleverantören 
var sådana att man – t.ex. på grund av kryptering eller annan teknisk säkerhetsåtgärd – inte 
måste ha räknat med att tjänsteleverantören eller någon annan utomstående skulle komma 
att ta del av uppgifterna.  

10.2 En sekretessbrytande bestämmelser behövs 

Utredningen föreslår att en sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på utkontraktering 
av it-drift bör införas. Bolagsverket anser att den omständigheten att  vissa myndigheter 
avstår från att utkontraktera it-drift pga. uppfattad osäkerhet kring rättsläget, talar för att 
det finns ett behov av ett förtydligande avseende hur begreppen ”röja” och ”ta del av” ska 
tolkas. Om en ny bestämmelse leder till att myndigheterna i större utsträckning väljer att 
utkontraktera sin it-drift finns det många fördelar med en sådan lösning.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Stenberg. Föredragande har varit 
Katarina Lind. 
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