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Så utnyttjar företag offentlighets principen  
för kommersiella ändamål
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Slutsatser

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om den offentliga sektorns tillgänglig
görande av data i kraft. De nya reglerna innebär att det i framtiden kommer 
bli enklare för var och en att digitalt få del av information som finns hos 
myndigheterna. Ökad digital tillgång till myndigheternas arkiv för med sig 
ökade risker för den personliga integriteten.

Personuppgifter som finns hos svenska myndigheter är eftertraktade 
eftersom de har ett stort kommersiellt värde. Sedan länge utnyttjas 
offentlighets principen av kommersiella företag för att komma över dessa 
personuppgifter. Många myndigheter lämnar också redan i dagsläget ut 
uppgifter till företag digitalt, direkt ur sina databaser.

I den här rapporten har jag begärt information från 322 myndigheter om 
vilka personuppgifter myndigheterna behandlar om mig. 39 myndigheter 
visade sig ha sammanlagt 4 239 sidor information. 

Offentlighetsprincipen finns till för att göra det möjligt för  enskilda att granska 
 myndigheterna, inte att granska varandra. Syftet med offentlighets principen är inte att 
möjliggöra för företag att göra  kommersiell vinning på personuppgifter som staten samlat 
in. Ändå sker det i stor utsträckning.
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Hur kan vi i en digital tidsålder bättre förena offentlighetsprincipens 
ändamål – att möjliggöra granskning av den offentliga makten – med 
skyddet för den personliga integriteten? 

Myndigheter samlar in personuppgifter utan enskildas medverkan eller 
kännedom. Enskilda saknar i de flesta fall möjlighet att motsätta sig 
insamlingen och kan varken påverka eller överblicka till vem deras uppgifter 
lämnas ut eller till vad de används. Detta står i konflikt med den personliga 
integriteten: vår rätt att själva styra över vilken information om oss som vi vill 
dela med andra. Därför måste enskilda kunna förvänta sig att deras uppgifter 
inte lämnas vidare från myndigheter, om det inte finns tungt vägande skäl 
för det. Kommersiell vinning är inte ett sådant tungt vägande skäl och står 
dessutom i strid med den anrika offentlighetsprincipens ursprungliga ändamål.

Många kommersiella företag har specialiserat sig på att använda 
myndigheternas register och arkiv som källa till kommersiellt värdefulla 
personuppgifter. Det rör sig exempelvis om företag som säljer riktad reklam 
och publicerar information om enskilda i sökbara databaser på internet. 
Av 468 granskade myndigheter förekommer detta hos fler än hälften. Det 
förekommer hos statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar, kommuner  
och regioner. 

Offentlighetsprincipen används idag på ett sätt som inte är förenligt med 
dess syften. Idag är det enkelt att systematiskt hämta och analysera stora 
mängder personuppgifter från myndigheter och det kommer bli ännu 
enklare efter den 1 augusti 2022. Det går inte att kartlägga vad som händer 
med uppgifterna när de väl har lämnats ut eller förutse hur informationen 
skulle kunna användas. 



Författarens   
förord

4 239. Så många sidor får jag till svar när 
jag frågar alla svenska myndigheter vad 
de har för information om mig. De vet 
var jag är född, var jag bor, hur stor min 
bostad är, vad jag har för utbildning, mina 
gamla skolbetyg, yrke, vilka arbetsplatser 
jag haft, mina familjerelationer, inkomst, 
skulder, bidrag, sjukdomsdiagnoser, vilka 
mail jag skickat till olika myndigheter –
listan kan göras lång. 
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Information om enskilda kan ha ett kommersiellt  värde. Ett 
omdiskuterat exempel på det är sociala medier- jättarnas 
insamling och användning av persondata för att anpassa 
reklam. Men även den information som myndig heter har 
om oss kan tillskrivas ett kommersiellt värde. Det ekono-
miska värdet av myndigheternas offentliga information 
har beräknats till hundratals miljarder kronor per år i EU.1

Eftersom myndigheternas information i allmänhet, och 
personuppgifter i synnerhet, kan ha ett stort kommersiellt 
värde, är det inte ovanligt att företag med stöd av offent-
lighetsprincipen inhämtar information om enskilda från 
myndigheter och sedan använder denna information i sin 
kommersiella verksamhet.

Magkänslan sa mig att det ligger något problematiskt i 
att staten samlar in information om mig som sedan kan 
kommersialiseras i händerna på ett privat företag utan att 
jag kan göra någonting åt det. Jag är inte intresserad av att 
den information som staten samlat in om mig lämnas ut 
till någon som tjänar pengar på att publicera den i sökbara 
data baser på internet eller sälja den vidare för allehanda 
syften. Jag vill inte heller ha reklam om gravstenar när en 
anhörig nyligen gått bort, reklam från en valpuppfödare 
när min hund just avlivats eller reklam om finansiell råd-
givning när mitt företag just gått i konkurs. Och det är jag 
nog inte ensam om.

Därför ville jag veta mer om hur detta går till: I vilken 
 utsträckning utnyttjar företag offentlighetsprincipen – 
rätten att ta del av allmänna handlingar – för att komma 
över information om mig? Vad finns det för information 
om mig att hämta från myndigheter? Är det detta som 
 offentlighetsprincipen är tänkt att användas till?

Offentlighetsprincipen ger var och en rätt att 
ta del av myndigheternas allmänna handlingar, 
 såvida de inte omfattas av sekretess.

4 239 
antal sidor svenska myndigheter 

har med information om mig
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De senaste åren har 
svenska myndigheter 
genomgått en digital
iseringsprocess vilket 
har gjort deras informa
tion mer lättillgänglig.

Intresset av en långtgående insyn i 
myndig heternas handlingar måste vägas 
mot  andra, både enskilda och allmänna, in-
tressen. Ett exempel på ett sådant motstå-
ende intresse är skyddet för den personliga 
integriteten: vår rätt till privatliv och vår 
möjlighet att själva styra över vilken infor-
mation om oss som vi vill dela med andra.4 

Ibland uppstår principiella konflikter 
 mellan offentlighetsprincipen och  skyddet 
för den personliga integriteten. Ett  exempel 
på en sådan konflikt är den omtalade webb-
platsen ”Lexbase” som med stöd av offent-
lighetsprincipen fick del av uppgifter om 
personer som dömts för brott och sedan 
publicerade uppgifterna på nätet.5 Lexbase 
och liknande webbplatser illustrerar också 

att offentlighetsprincipen inte bara gäller 
den som begär att få ta del av allmänna 
handlingar i syfte att granska den offentliga 
makten; den gäller oavsett vilket syfte som 
ligger bakom begäran.6 

Idag är det möjligt att samla in, lagra, 
samman ställa och analysera  mycket stora 
mängder information som snabbt kan få en 
närmast obegränsad  spridning.7 I modern 
tid har personuppgifter blivit både handels-
vara och betalningsmedel, vilket gör att 
det kan finnas ett betydande  ekonomiskt 
 intresse av att samla in, bearbeta och  sprida 
personuppgifter vidare.  Personuppgifter 
som finns hos myndigheter utgör inget 
 undantag.

Del 1 

Inledning
Genom att ge var och en rätt att ta del av allmänna handlingar  fyller offentlighets
principen sedan länge en viktig demokratisk och rätts statlig funktion: den gör det 
möjligt för enskilda att upptäcka och granska miss förhållanden hos myndigheter 
och tillvarata sina  rättigheter.2 Tack vare  offentlighetsprincipen är en stor del av 
myndigheternas handlingar  tillgängliga för vem som helst. I praktiken innebär det 
att myndigheter är skyldiga att lämna ut sina allmänna handlingar till de – företag 
eller  privatpersoner – som begär att få ta del av dem, såvida inte handlingarna om
fattas av sekretess.3 
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De senaste åren har svenska myndig-
heter genomgått en digitaliseringspro-
cess vilket har gjort deras information 
mer lättillgänglig. Regeringen har 
också antagit en digitaliseringsstrategi 
med det övergripande  målet att Sveri-
ge ska vara bäst i  världen på att använ-
da digitaliseringens  möjligheter.8 Även 
inom EU finns höga  ambitioner och 
förväntningar på  vinster med digita-
lisering. Genom ett nytt EU-direktiv, 
det så kallade Öppna data-direktivet, 
är tanken att det i framtiden ska bli 
ännu enklare att digitalt ta del av myn-
digheternas offentliga information. 

I Sverige kommer en av konsekvenser-
na av den nya lagen om den offentliga 
sektorns tillgängliggörande av data 

vara att företag får större möjlig heter 
att ställa krav på att få del av informa-
tion från myndigheter i digitalt for-
mat. Det har i regel inte varit möjligt 
tidigare, eftersom huvudregeln enligt 
offentlighetsprincipen är att begärda 
handlingar ska lämnas ut i pappers-
form.

I sin nyligen publicerade integritets-
skyddsrapport lyfter Integritets-
skyddsmyndigheten (tidigare Data-
inspektionen) fram de integritetsrisker 
som den digitala utvecklingen för med 
sig. Integritetsskyddsmyndig heten på-
talar bland annat att det finns höga 
ambitioner när det gäller digital-
iseringen av offentlig sektor, men att 
det samtidigt i stor utsträckning sak-

nas konkreta mål och åtgärder för att 
i det arbetet också säkerställa skyddet 
för den personliga integriteten.9 I en 
debattartikel menade myndig hetens 
generaldirektör att ”Sverige kan 
 komma att hamna i ett läge där vi först 
sent i den pågående digitaliserings-
vågen på allvar inser vidden av hur den 
personliga integriteten påverkas av 
den omfattande datainsamlingen och 
kartläggningen”. Myndighetens vikti-
gaste rekommendation till  regeringen 
är att Sverige behöver en tydligare in-
tegritetsskyddspolitik med  målet att 
säkerställa  människors rätt till privat-
liv och rätten till själv bestämmande 
när det gäller hur  deras personuppgif-
ter samlas in och  används av företag 
och myndigheter.10 

myndigheter

I denna rapport 
granskas

 468 
Foto: Unsplash
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Med anledning av den  omnämnda 
digitaliserings vågen, det ökade 
kommersiella intresset – både för 
person uppgifter och myndigheter-
nas  offentliga information i övrigt – 
samt avsaknaden av strategier för att 
säker ställa skyddet för den personliga 
 integriteten i denna utveckling, vill 
jag i den här rapporten utforska hur 
offentlighetsprincipen används av 
kommersiella aktörer. Med andra ord 
hur företag använder sig av offent-
lighetsprincipen för att komma över 
person uppgifter eller annan informa-
tion från myndigheter och använda 
den för kommersiell vinning. 

För att få en bild av hur offentlighets-
principen används på detta sätt har 
jag granskat 468 myndigheter. Jag har 
också begärt information från 322 av 
dessa myndigheter om vilka uppgifter 
de har om mig. Bland de  granskade 
myndigheterna finns alla statliga 
 förvaltningsmyndigheter – såsom 
Skatteverket, Försäkringskassan och 
 Polisen – samt ett urval av kommunala 
myndigheter, regioner och domstolar. 
En lista över alla granskade myndig-
heter och information om hur gransk-
ningen genomförts finns att läsa som 
 bilagor till rapporten.

I rapporten ställer jag mig frågan om 
det inte är dags att se över och stärka 
skyddet för den personliga integrite-
ten när det gäller information som 
företag hämtar från myndigheter för 
kommersiella ändamål. Särskilt i lju-
set av den digitala utvecklingen, som 
medfört tidigare ej skådade risker 
för den personliga integriteten. Jag 
betvivlar dessutom att den kommer-
siella användningen av offentlighets-
principen är förenlig med principens 
ursprungliga syften. 

En kartläggning av i vilken utsträck
ning företag systematiskt utnyttjar 
offentlighets principen för att komma 

över information om enskilda i syfte att 
 använda den för kommersiella ändamål.

En kartläggning av hur mycket information 
som finns om mig hos myndigheterna för 
att illustrera varför det kan vara  intressant 

för företag att inhämta information om enskilda 
från myndigheter. 

Underlaget för rapporten

I rapporten redovisar jag först resultatet av de två undersökningarna. Därefter diskuterar jag offentlighets
principens ursprungliga ändamål och hur de förhåller sig till kommersiellt utnyttjande av handlingsoffent
ligheten och till de risker för den personliga integriteten som modern teknikutveckling har fört med sig.

Som utgångspunkt för rapporten har jag gjort två undersökningar 

En redogörelse för hur jag gått tillväga och vilka myndigheter som omfattas av granskningen finns att läsa 
som bilagor till rapporten. 
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Offentlighetsprincipen innebär att 
vem som helst, oavsett syfte, har rätt 
att ta del av allmänna handlingar.11 
Det finns inga begränsningar när det 
gäller hur många handlingar en per-
son eller ett företag får begära  eller 
hur ofta det får ske.12 Dessutom får 
handlingar och information som häm-
tats från en myndighet som huvud-
regel  pub liceras  eller användas vidare 

på andra sätt.13 Sammantaget innebär 
det att offentlighetsprincipen kan an-
vändas till att systematiskt – såsom 
varje dag eller varje vecka – begära ut 
ett stort antal handlingar från ett stort 
antal myndigheter och använda dem i 
princip till vad som helst. 

Personuppgifter som för sig framstår 
som harmlösa och inte skyddas av 

 sekretess hos en myndighet, kan med 
stöd av offentlighetsprincipen  begäras 
ut för att säljas  vidare.  Uppgifterna 
kan också analyseras tillsammans med   
information som samlats in från  andra 
källor och bli till en helhet som kan 
vara kommersiellt värdefull. I det här 
avsnittet utforskar jag i  vilken utsträck-
ning företag utnyttjar offentlighets-
principen för kommersiella  ändamål.

Del 2

Resultat av  
granskningen

av de 468 granskade myndigheterna  
bevakas av företag som systematiskt begär ut 

information på ett sätt som gör att det kan  
antas vara för kommersiella ändamål.

55
PROCENT

Foto: Unsplash
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Många myndigheter får systematiskt 
 förfrågningar om utlämnande av allmänna 
handlingar för kommersiella ändamål
Undersökningen visar att över hälften av de 468 granskade myndigheterna bevakas av företag som systematiskt 
 begär ut information på ett sätt som gör att det kan antas vara för kommersiella ändamål. Nästan alla myndig
heter som bevakas lämnar ut informationen genom att lämna ut allmänna handlingar. En handfull myndigheter 
lämnar  också ut information digitalt direkt ur sina databaser, vilket diskuteras mer i nästa avsnitt i rapporten.

450
MYNDIGHETER
lämnade ut information

18
MYNDIGHETER
ville/kunde inte lämna  

ut information

Av 468 tillfrågade myndigheter lämnade 450 styck-
en ut information till mig som gjorde det möjligt att 
dra slutsatser om huruvida det förekom att företag 
systematiskt begärde ut handlingar från myndig-
heten för kommersiella ändamål. 18 av de  tillfrågade 
myndigheterna ville eller kunde inte berätta om 
 vilka utlämnanden som gjordes från myndigheten. 

Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och Skatte-
verket var tre av de myndigheter som inte kunde 
 berätta om vilka systematiska begäranden som kom 
in till myndigheten. Anledningen var att myndig-
heterna får ett så stort antal förfrågningar att de 
inte har någon överblick över om det förekommer 
systematiska begäranden överhuvudtaget. För Lant-
mäteriets del handlar det exempelvis om ca 15 000 
mail i veckan som kommer in till myndighetens 
kundcenter med begäran om information. 

Några myndigheter ville inte berätta om de fick någ-
ra systematiska förfrågningar. Flera uppgav att det 
var av hänsyn till att den som begär att få ta del av 
allmänna handlingar har rätt att vara anonym.
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Myndigheternas olika sätt att besva-
ra mina frågor i undersökningen ty-
der på att myndigheter i viss mån har 
 olika syn på rätten att vara anonym 
vid begäran om allmänna  handlingar. 
Så snart en begärd handling har läm-
nats ut och begäran har raderats upp-
fattar vissa myndigheter det som att 
de inte får berätta vem som framställt 
begäran – även om de känner till det 
– medan de flesta kan tänka sig att 
lämna informationen vidare.  Rätten 
att vara anonym vid begäran om all-

männa handlingar fyller en viktig 
funktion för demokratin. Samtidigt 
medför det att det är svårt att granska 
i vilken utsträckning myndigheternas 
handlingar begärs ut systematiskt och 
vad de sedan används till. 

Av de 450 myndigheter som  lämnade 
information kring utlämnande av 
allmänna handlingar, förekom syste-
matiska begäranden för kommersiella 
ändamål i vart fall hos 256 stycken.

Efter att ha granskat ett stort antal 
 begäranden om allmänna  handlingar 
kan jag konstatera att de flesta myn-
digheter som får  systematiska för-
frågningar får många av dessa för-
frågningar från journalister. Det finns 
dock företag som bevakar myndig-
heter uteslutande av kommersiella 
skäl. I vissa fall baserar företagen hela 
sin affärsverksamhet på att bearbeta 
och  sälja personuppgifter, eller hand-
lingar som innehåller personuppgifter.

Foto: Unsplash
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Domstolarna är ett exempel på en myndighetstyp som i hög 
utsträckning bevakas av företag som bedriver  kommersiell 
verksamhet baserad på domar och beslut. Denna typ av 
dokument innehåller typiskt sett personuppgifter och kan 
behandla integritetskänslig information som inte skyddas 
av sekretess.

Flera domstolar har inte lämnat någon information som 
gjort det möjligt att dra slutsatser om huruvida de får 
syste matiska begäranden om utlämnande av allmänna 
handlingar eller inte. Däremot har tillräckligt många dom-
stolar lämnat information för att det ska gå att konstate-
ra att minst 80 procent av domstolarna får systematiska 
 begäranden. Eftersom endast 1 av 38 tillfrågade domstolar 
uppgett att den inte får några systematiska förfrågningar 
är sannolikheten stor att andelen domstolar som bevakas i 
själva verket är högre än 80 procent.

De företag som bevakar domstolarna i kommersiellt 
 syfte begär ut dokument varje dag, varje vecka eller var-
je  månad. Domstolarnas dokument kan sedan publiceras 
i sök bara databaser eller användas av företag som gör så 
kallade ”bakgrundskontroller” på individer. 

Offentlighetsprincipen ger i strikt mening bara 
rätt att få del av allmänna handlingar i pappers
form. Som ett led i sin serviceverksamhet är det 
dock vanligt att myndigheter lämnar ut handlingar 
via epost. För flera myndigheter finns det även 
lagar som innebär att myndigheten ska lämna ut 
information digitalt eller direkt ur sina databaser. 
Denna typ av regler kan betraktas som ett utflöde 
av offentlighetsprincipen.

Foto: Pexels
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I flera fall har lagstiftaren gjort bedömningen att 
u t lämnande av personuppgifter för kommersiella 
ändamål, för exempelvis direktmarknadsföring, 
fyller viktiga samhälls funktioner. Så är exempelvis 
fallet med folkbokföringsregistret. När det gäller 
folkbok föringsregistret har man ansett att staten 
ska tillhandahålla information ur registret för den 
privata marknaden. Genom att staten tillhand
ahåller ett register är det tänkt att uppbyggnaden 
av privata register ska motverkas. Det har också 
lyfts fram att framförallt små företag har ett stort 
affärsmässigt behov av uppgifter om namn och 
adresser.14

Eftersom det bedömts fylla viktiga funktioner är 
det hos flera myndigheter möjligt för företag att 
betala för att prenumerera på personuppgifter 
och använda dem i sin kommersiella verksamhet. 
Här har jag lyft ut  Centrala studiestödsnämnden, 
Kronofogdemyndig heten, Lant mäteriet, Skatte
verket och Transportstyrelsen som exempel på 
myndigheter som lämnar ut personuppgifter för 
kommersiella ändamål på ett sätt som kan liknas 
vid en prenumeration. 

Flera myndigheter  lämnar 
ut  personuppgifter för 
 kommersiella  ändamål   
direkt ur sina databaser
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Kronofogden 
ca 68 prenumeranter 

Lämnar ut uppgifter om 
skulder, skuld sanering, 
konkurs m.m. för kredit
upplysningsändamål.

Transportstyrelsen
ca 11 prenumeranter 

Lämnar ut uppgifter om ett  f ordons 
registrerade ägare för direkt
marknadsföring.

Lantmäteriet
ca 24 prenumeranter 

Lämnar ut uppgifter om 
 fastigheter till företag som 
 säljer informationen vidare.

CSN
ca 5 prenumeranter 

Lämnar ut uppgifter om 
 studenter till företag som till
handahåller studentrabatter.

Skatteverket
över 350 prenumeranter  
(för marknadsföringsändamål,  
jan.–nov. 2020)

Lämnar ut folkbokförings uppgifter 
som ska användas till bl.a. direkt
marknadsföring,  kundregister  
och för att säljas vidare till olika 
databaser.
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En viktig del i Kronofogdemyndig
hetens verksamhet är att tillhanda
hålla information som behövs för 
kreditgivning i samhället. Därför 
lämnar Kronofogdemyndigheten ut 
 information till kreditupplysnings
företag. Det finns också möjlighet att 
 vända sig till Kronofogdemyndighet
en för att ställa frågor om enskilda 
personers skulder, vilket bland andra 
inkassobolag gör i stor utsträckning. 

Lantmäteriet är en myndighet vars 
kärnverksamhet till stor del består 
av att förse allmänheten med infor
mation. Den fastighetsinformation 
som Lantmäteriet besitter har stort 
kommersiellt värde och säljs till ett 
flertal företag. 

Centrala studiestödsnämnden Kronofogdemyndigheten

Lantmäteriet 

Hos Skatteverket är det bland annat 
möjligt för ett företag att prenumerera 
på personuppgifter för att identifiera 
personer att skicka direktreklam till. 
Företag kan prenumerera på  uppgifter 
ur ett urval av vissa personkategorier 
såsom kön, ålder, geografi, inkomst
intervall eller fastighetsinnehav. Urval 
för direktreklam kan också göras 
utifrån om en person fyller år en viss 
tid, har viss inkomst, har avlidit under 
en viss tidsperiod, har flyttat vid viss 
tidpunkt eller om ett barn fötts under 
en viss tidsperiod. 

Skatteverket

Transportstyrelsen tillhandahåller 
bland annat fordonsinformation och 
uppgifter om körkortsinnehav till 
exempelvis försäkringsbolag och 
bilhandlare. Transportstyrelsen lämnar 
också ut fordonstekniska data och 
uppgifter om ett fordons registrerade 
ägare för bland annat marknads
föringsändamål. 

Transportstyrelsen 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
lämnar ut flera uppgifter om studer
ande till företag som ger ut rabattkort 
till studenter. För sådana ändamål 
lämnar CSN ut namn, adress, person
nummer och under vilken tidsperiod 
den studerande har beviljats studie
stöd för studier. På direkt fråga uppger 
CSN att en student inte har möjlighet 
att begära att dennes uppgifter inte 
ska lämnas ut till rabattkortsföretag.

När uppgifterna lämnats ut från en  myndighet kan de spridas vidare 
genom försäljning,  publicering eller på annat sätt. Vissa företag 
 baserar dessutom hela sin verksamhet på att sälja uppgifter från myn
digheternas register vidare. Exakt hur många personer som i slutändan 
får del av uppgifterna har därför inte kunnat kartläggas i den här 
undersökningen. Det kan dock konstateras att många företag hämtar 
information från myndigheter för olika kommersiella ändamål.
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Den övervägande delen av de företag som bevakar 
myndig heter gör det av journalistiska skäl. Det rör sig ofta 
om tidningar, radio eller TV som begär ut en viss typ av 
handlingar för att sedan publicera innehållet. En  annan 
stor andel av de företag som bevakar myndigheter är 
 sådana som kan antas vara direkt berörda av beslut som 
en viss myndighet fattar. Det kan exempelvis röra sig om 
advokatbyråer som bevakar domar från en domstol, livs-
medelsföretag som bevakar beslut från Livsmedelsverket 
eller försäkringsbolag som hämtar information från För-
säkringskassan när en försäkringstagare begärt att få peng-
ar ur en försäkring.

Flera företag samlar in personuppgifter från myndig heter 
i syfte att sälja uppgifterna vidare. Min undersökning 
visar att de flesta av de företag som ägnar sig åt detta är 
 specialiserade på en viss typ av personuppgifter som  hämtas 
från en viss myndighet eller viss kategori av myndig heter. 
Några företag hämtar uppgifter från ett mycket stort antal 
myndigheter.

Personuppgifter som hämtas från 
 myndigheter kan användas för flera 
olika kommersiella ändamål

”Flera företag samlar in personuppgifter från 

myndigheter i syfte att sälja uppgifterna vidare”

Foto: Unsplash
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I min undersökning har jag identifierat sex huvud
sakliga typer av företag som samlar in person uppgifter 
från myndigheter för kommersiella ändamål 

 Databaser och register

Sökbara databaser och person
register hämtar ofta sina uppgifter 
från myndigheter.  Databaserna 
kan innehålla uppgifter om 
adresser, fastigheter, fordon 
eller beslut och avgöranden från 
domstolar och myndigheter. I den 
här kategorin ingår även företag 
som samlar in och bearbetar stora 
mängder information om enskilda 
för att enklare kunna sälja infor
mationen vidare.  
 
Vissa uppgifter, såsom folkbok
föringsuppgifter, fordonsuppgifter 
och fastighetsuppgifter, kan häm
tas digitalt direkt ur myndigheter
nas databaser. Andra uppgifter, 
såsom information om ifall en 
person blivit dömd för ett brott, 
begärs regelbundet ut från myn
digheter och sammanställs sedan 
i företagets sökbara databas. 

Företag som säljer kredit
upplysning

Företag som säljer kredit
upplysning, både vid professionell 
kreditgivning och tillgänglig för 
vem som helst online, hämtar 
information från myndigheter. 
Vissa uppgifter, som information 
om någons inkomst eller om 
någon har en skuld registrerad 
hos Kronofogden, kan hämtas 
direkt ur myndigheternas data
baser. Det förekommer också att 
kreditupplysningsföretag hämtar 
information från domstolarna 
exempelvis om ifall någon har 
försatts i konkurs. 

Företag som genomför mark
nadsanalyser och marknadsun
dersökningar

Flera företag som säljer marknads
analyser och marknadsunder
sökningar hämtar information från 
myndigheter. Uppgifterna hämtas 
ofta direkt ur myndigheternas 
databaser.

Företag som gör så kallade bak
grundskontroller

Företag som gör så kallade 
bakgrunds kontroller på  individer 
– vanligen i samband med 
anställningsförfaranden – hämtar 
information från myndigheter. 
Det kan exempelvis röra sig om 
att företaget samlar in domar där 
personen förekommer. 

Företag som säljer riktad reklam

Företag som säljer riktad reklam, 
exempelvis för babyprodukter, 
gravstenar, studentprodukter, 
besiktning, telefoni, läxhjälp m.m. 
använder sig ofta av information 
från myndigheter. Uppgifterna kan 
hämtas direkt ur myndig heternas 
databaser, exempelvis från 
Skatteverket, Bolagsverket eller 
Transportstyrelsen.

Företag som ger ut rabattkort till 
studenter

Flera företag hämtar person
uppgifter direkt från CSN:s data
bas i syfte att identifiera studenter. 
Enligt CSN är det inte möjligt 
för studenter att säga nej till att 
 informationen om dem lämnas ut. 
  
Enligt uppgifter från CSN kommer 
även kreditupplysningsföretaget 
UC under 2021 att börja begära 
ut uppgifter om studieskulder 
från CSN. Eftersom det inte finns 
någon lagstiftning som tillåter att 
uppgifterna lämnas ut digitalt till 
UC direkt ur CSN:s databas, kom
mer informationen sammanställas 
i pappersform som ska ges ut till 
UC en gång per år. 

1

4
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3

6

SLUTSATSER DEL 1 – INLEDNINGFÖRORD DEL 2 – RESULTAT AV GRANSKNINGEN DEL 3 – DISKUSSION KÄLLORSIDA 17



DEL 1 – INLEDNINGFÖRORD DEL 2 – RESULTAT AV GRANSKNINGEN

Flera av de företag som hämtar personuppgifter från 
 myndigheter marknadsför insamlingen av och tillgången 
till personuppgifter som en huvudsaklig del av sin verk-
samhet. Här har jag lyft ut exempel på hur några företag 
som hämtar personuppgifter från Skatteverket marknads-
för tillgången till personuppgifter.

Att hämta information från myndigheter i stor skala är 
inte någon olaglig verksamhet. Att företag i stor utsträck-
ning använder sig av myndigheternas information behöver 
inte heller betyda att verksamheten är illegitim. Däremot 
 illustrerar den här  typen av verksamhet – som  baseras på 
lättillgänglig information från myndigheter – att det är 
möjligt att samla in mycket stora mängder information, 
bearbeta den och sprida den vidare. Möjligheterna till 
en sådan typ av kartläggning kan med föra intrång i den 
person liga integriteten.

”Nå din målgrupp med stor precision. Vill du 
ha adresser till privatpersoner som äger en 
villa eller en bostadsrätt? Eller varför inte nå 
nyinflyttade personer eller personer som firar 

något slags jubilar? Vi kan till och med leverera 
adresser till avlidna personer (dödsbon) och 

även adresser till barn för [direktreklam]utskick 
som i så fall riktas mot målsman.”

”Oavsett om du vill göra ett utskick eller bearbeta dina blivande kunder via 
telefon, får du hos oss tillgång till samtliga stora databaser som hanterar kon
sumentadresser. […] Som alltid är det viktigt att kunna bearbeta sina blivande 
kunder på ett effektivt sätt, och därför har vi utvecklat en unik metod för att 

matcha bort dina befintliga kunder från ett adressurval.”

”Vi erbjuder företag produkter och 
tjänster baserade på vår databas 

bestående av högkvalitativ kontakt
information. […] Berätta för oss vilka 
dina kunder är. Vi fokuserar här på 
dina kunders ålder, kön, boendeort 

och bostadstyp.”
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Resultaten av undersökningen visar 
att en majoritet av  myndigheterna 
 bevakas av företag på ett sätt som 
gör att det kan antas att  bevakningen 
sker av kommersiella skäl. Många 
handlingar som lämnas ut från myn-
digheter är sådana att de typiskt sett 
innehåller personuppgifter. Ibland är 
företagen ute efter personuppgifterna 
i sig, ibland efter en viss typ av doku-
ment. När det gäller utlämnanden av 
information direkt ur myndigheter-
nas databaser är det uttalat att det i 
vissa fall sker för kommersiella syften.

Digitaliseringen av den offentliga för-
valtningen och nya tekniska lösningar 
för att ta del av information har gjort 
att de praktiska möjligheterna att 
 vidareutnyttja information har ökat 
markant på senare tid.15 Det betyder 
att det finns större möjligheter idag 
än tidigare att samla in, bearbeta och 
sprida information vidare.

Information från myndigheter kan 
sammanställas och förädlas och 

 användas för andra ändamål än den 
ursprungligen var avsedd för. Det 
innebär att även information som iso-
lerat sett inte har något värde, kan få 
ett värde om den tas in i en samman-
ställning där information från olika 
källor har länkats ihop.16 

Min undersökning innehåller flera 
exempel på sådana tillvägagångssätt. 
Många företag använder eller  baserar 
hela sin affärsverksamhet på person-
uppgifter som hämtats från myndig-
heter och sedan sammanställts på  olika 
sätt, exempelvis i en sökbar  databas. 
I min granskning har jag  också sett 
exempel på företag som  använder 
 artificiell intelligens för att bevaka 
ett stort antal myndigheter, samköra 
 informationen och där igenom få fram 
ny och unik information om  enskilda 
individer som kan säljas vidare. Med 
sådan teknik är det exempelvis möj-
ligt att sammanställa en stor mängd 
information om var personer bor, om 
de förekommit i någon rättegång och 
om de har bedrivit någon närings-

verksamhet. Uppgifter som isolerade 
framstår som  ointressanta eller harm-
lösa kan på så sätt kombineras och bli 
kommersiellt högintressanta. Sam-
tidigt kan det innebära att informa-
tionen blir skadlig för den personliga 
integriteten. 

En bidragande orsak till att myndig-
heternas personuppgifter är kommer-
siellt intressanta för företag är sanno-
likt att många av uppgifterna skulle 
vara mycket svåra eller till och med 
omöjliga för ett företag att själv samla 
in i samma omfattning som myndig-
heterna kan göra. 

Att många företag visar ett stort in-
tresse för personuppgifter som finns 
hos myndigheter väcker frågan vilka 
personuppgifter som egentligen finns 
att hämta hos myndigheterna och i 
vilken utsträckning de uppgifterna 
omfattas av sekretess. För att illustrera 
det använde jag mig själv som exem-
pel och frågade myndigheterna vilken 
information de har om mig. 

”Uppgifter som isolerade framstår som ointressanta eller harmlösa 

kan på så sätt kombineras och bli kommersiellt högintressanta” 

Slutsats: 

Många företag utnyttjar  
offentlighetsprincipen  
för  kommersiella ändamål
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Så mycket information har myndigheterna 
om en genomsnittlig individ

Två viktiga utgångspunkter vid personuppgiftsbehandling 
är att den vars personuppgifter behandlas ska få information 
om behandlingen och ha kontroll över sina egna person-
uppgifter. Det innebär att personen ska känna till att upp-
gifterna samlas in, varför de samlas in, hur de används och 
vilka rättigheter han eller hon har att exempelvis motsätta 
sig behandlingen. När det gäller person uppgiftsbehandling 
som myndigheter utför finns undantag från dessa utgångs-
punkter. Det kan bero på att myndigheter ibland  måste be-
handla personuppgifter utan att personen själv känner till 
det eller att det är ett alltför omfattande arbete för en stor 
myndighet som Skatteverket att skicka ut information till 
landets alla invånare.

Flera myndigheter samlar in personuppgifter utan att den 
enskilde kan påverka eller förhindra insamlingen. Många 
gånger sker insamlingen utan att den enskilde känner till 
det och kanske rent av mot dennes vilja. När upp gifterna 
samlats in är det svårt för den enskilde att överblicka och 
kontrollera  vilka uppgifter myndigheterna har, hur de 
sprids, till vem de sprids och till vad de sedan används. Som 
min undersökning har visat kan myndig heternas person-
uppgifter exempelvis komma att användas i kommersiell 
verksamhet. I regel utan att enskilda informeras om det. En-
skilda får inte heller någon information från myndigheten 

om att uppgifterna kommer att lämnas ut eller har lämnats 
ut. Dessutom kan den vars personuppgifter lämnas ut inte 
överklaga myndighetens beslut att lämna ut uppgifterna, till 
skillnad från den som begär att få ta del av uppgifterna som 
har rätt att överklaga till domstol om myndigheten vägrar 
lämna ut dem.

För att illustrera varför det kan vara intressant för företag 
att  inhämta information om enskilda från myndigheter 
har jag gjort en undersökning där jag använt mig själv som 
exempel. I undersökningen frågade jag 322 myndigheter 
vilken information de har om mig.17 De myndigheter som 
inte tillfrågades var exempelvis kommuner där jag aldrig 
varit bosatt och domstolar jag aldrig förekommit vid och 
som jag därför vet inte behandlar mina personuppgifter.

Informationen jag fått från myndigheterna borde ge en 
 rättvisande bild av vilken information som finns  samlad om 
mig hos alla myndigheter. Helt säker på vilken  information 
som finns om mig kan jag däremot aldrig bli.  Exempelvis 
uppgav Säkerhetspolisen att myndigheten i vart fall inte 
behandlar uppgifter om mig i den admin istrativa verksam-
heten. Om uppgifter om mig behandlas i  någon annan del 
av verksamheten får jag av förklarliga skäl inte veta. 
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Två myndigheter ansåg att deras skyldighet att  informera 
mig om  vilka uppgifter de har om mig var begränsad. Riks-
arkivet ansåg sig helt undantagna från skyldigheten med 
hänvisning till att det skulle vara en oproportionerligt stor 
arbetsinsats att söka igenom myndighetens 700 000 hyll-
meter i jakt på mina personuppgifter. Särskilt eftersom 
endast en liten del – 212 miljoner sidor – har digitaliserats. 
Även Polismyndigheten ansåg att det skulle vara en opro-
portionerligt stor arbetsinsats att genomsöka alla myndig-
hetens register och krävde därför att jag skulle begränsa 
min begäran till sökning i endast ett av dem.

Det är svårt och tidskrävande att ta reda på vilken 
 information myndig heter har om en. För mig tog det flera 
 månader. Till följd av att den som begär allmänna hand-

lingar har rätt att vara anonym är det dessutom omöjligt 
att få en fullständig bild av vem som fått del av ens person-
uppgifter och för vilka ändamål. Den vars namn före-
kommer i en allmän handling under rättas inte heller om 
handlingen lämnas ut.

När uppgifter väl lämnats ut från en myndighet kan 
 myndigheten inte längre kontrollera hur  uppgifterna 
 används. Det är istället upp till mottagaren att själv se till att 
 följa gällande lagstiftning, såsom dataskydds förordningen 
(GDPR). Yttrande frihetsgrundlagen innehåller dessutom 
bestämmelser som gör att många uppgifter som hämtats 
från myndigheter kan publi ceras utan att den enskilde kan 
för hindra det.

Enskilda har rätt att få information om vilka uppgifter myndigheterna har om dem.

Det går inte att ta reda på vem ens uppgifter har lämnats ut till eller för 
vilka ändamål. Däremot är det hos vissa myndigheter möjligt att registre
ra en reklamspärr vilket innebär att ett företag inte får hämta uppgifterna 
direkt ur myndighetens databas för att använda dem för direktmarknads
föring. I teorin finns det dock inget som hindrar företag från att istället 
begära ut samma uppgifter i pappersform.

Vilka möjligheter  
har enskilda?



SLUTSATSER DEL 3 – DISKUSSION KÄLLORSIDA 22DEL 1 – INLEDNINGFÖRORD DEL 2 – RESULTAT AV GRANSKNINGEN

Efter att ha frågat 322 myndigheter vad de vet om mig, fick 
jag kopior på samman lagt 4 239 sidor information. Infor-
mationen var fördelad på 39 myndig heter. Det är mycket 
information. Samtidigt hör jag sannolikt till en del av be-
folkningen som myndigheterna har relativt lite informa-
tion om. Mängden information hade varit betydligt större 
om jag hade varit 30 år äldre, förekommit i polisutredning-
ar eller rättegångar, om jag förekommit i Kronofogdens re-
gister, om jag hade ägt fastigheter, bedrivit någon närings-
verksamhet eller haft särskilda vård- och omsorgsbehov.

Några exempel på vilken information myndigheterna har 
om mig är uppgifter om: lön, sjukdomar,  diagnoser, vård-
kontakter, läkemedel, bank, röstberättigande i allmänna 
val, kön, ålder, bostadsförhållanden, utbildnings nivå, upp-
buret studie medel, skolor, tillgångar, skulder, civilstånd, 
yrke, bostads adress och familje förhållanden.18

Informationen jag fick visade inte  tecken på att myndighe-
terna ägnar sig åt  någon illegitim insamling eller lagring 
av personuppgifter. Istället rör det sig till största delen om 
lagring av information som är nödvändig för att myndig-
heterna ska kunna utföra sitt uppdrag. 

Samtidigt kan det diskuteras om det inte vore möjligt att 
anonymisera en större andel av uppgifterna så att de inte 
kan knytas till en enskild person. Hos Statistiska central-
byrån fanns det största antalet sidor information om mig, 
nämligen 3  455 sidor. Det rör sig om information som 
 samlats in för statistiska ändamål och som alltså är tänkt att 
vara till nytta på befolkningsnivå, snarare än individ nivå. 
När det gäller den typen av ändamål bör det  diskuteras om 
inte informationen kan lagras i anonymiserad form för att 
undvika risken för att informationen missbrukas.

4 239 sidor information  
fördelad på 39 myndigheter

Ibland har myndigheter kvar gammal information som 
inte längre används i myndighetens kärnverksamhet. Det 
kan bero på att myndigheter är skyldiga att spara  vissa 
handlingar i sina arkiv under lång tid. För viss typ av 
 information, såsom ett mail med en fråga jag skickat till en 
kommunal myndighet någon gång i tonåren, kan dock det 
samhälleliga värdet av att spara informationen i decennier 
ifråga sättas. 
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11 av de 39 myndigheter som hade information om 
mig har samlat in informationen utan min med-
verkan. Vissa har även samlat in uppgifter utan att 
jag känt till eller kunnat påverka insamlingen. Så var 
exempelvis fallet med informationen om min skol-
gång och mina betyg. Några exempel på myndigheter 
som delvis samlar in personuppgifter utan enskildas 
medverkan är Skatteverket, Försäkringskassan och 
Statistiska centralbyrån. De flesta myndigheterna har 
samlat in information om mig i samband med att jag 
själv på något sätt varit i kontakt med myndigheten. 
Ibland har det rört sig om mailkorrespondens och 
ibland om att jag ansökt om något hos myndigheten, 
exempelvis studiemedel eller körkort. 

Det samlade intrycket är att individens eget agerande 
är av stor betydelse för vilka myndigheter den före-
kommer hos och vilken typ av information det rör sig 
om. När det gäller mängden information är det dock 
– åtminstone i mitt fall – de myndigheter som samlat 
in uppgifter utan min medverkan som med råge sitter 
inne på den största andelen av de 4 239 sidorna.

Att myndigheter behandlar personuppgifter utan 
den enskildes medverkan – eller till och med mot hans 
eller hennes vilja – är nödvändigt för en fungerande 
rättsstat och välfärdssamhälle. Men det betyder också 
att staten samlar in personuppgifter med tvång. För 
att det ska vara befogat bör enskilda kunna förvänta 
sig att personuppgifterna behandlas med försiktighet 
och inte lämnas vidare till vem som helst som ber om 
dem. Om uppgifterna lämnas vidare bör det finnas 
tungt vägande skäl för det. 

En stor andel av de personuppgifter som finns hos 
myndigheterna omfattas av sekretess och kan därför 
inte lämnas ut till någon annan än den enskilde själv. 
I mitt fall skulle omkring 400 sidor med information 
om mig kunna lämnas ut om någon begärde det.

Omkring

400 SIDOR
information om mig  

kan lämnas ut till  
vem som helst

11 av 39 
MYNDIGHETER
har samlat in information 

utan min medverkan
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Det är betryggande att en stor  andel 
av myndigheternas information om 
enskilda omfattas av sekretess, efter-
som det ofta rör sig om information 
av känslig natur såsom upp gifter 
om läkarbesök och sjukdomar. Viss 
 information omfattas dock inte av 
 sekretess. Det gäller exempelvis – 
 generellt sett – uppgifter om namn, 
ålder, adress och civilstånd. Offentlig-
hetsprincipen medför att sådana 
person uppgifter kan lämnas ut till 
den som begär att få ta del av dem. 

Till viss del ställer  myndigheterna 
 olika krav på den som begär ett 
person uppgiftsutdrag, dvs. begär att 
få ta del av vilka personuppgifter som 
myndigheten behandlar om  honom 
eller henne. I min kartläggning god-
tog 93 procent av myndigheterna 
att jag framställde min begäran via 

e-post, 5 procent krävde att jag fyllde 
i en särskild blankett och en hand-
full tillhandahöll en funktion för att 
 begära personuppgiftsutdrag direkt 
på sin hemsida.

Kartläggningen visar att myndig-
heterna i stor utsträckning gör det 
 enkelt att begära personuppgifts-
utdrag, genom att de godtar att en 
 begäran framställs via e-post eller 
direkt via myndighetens hemsida. 
Myndigheterna är också genom-
gående försiktiga när de lämnar ut 
personuppgiftsutdrag, vilket är posi-
tivt eftersom utdragen kan innehålla 
mycket känslig information. De  flesta 
myndigheter skickar utdraget med 
 rekommenderad post.

Sammanfattningsvis har myndig-
heterna mycket information om 

 enskilda som i stor utsträckning sam-
lats in utan den enskildes medverkan. 
En stor andel av informationen om-
fattas av sekretess, men en viss del 
kan lämnas ut till vem som helst som 
 begär det. 

Även om andelen personlig informa
tion som kan lämnas ut från myndig-
heter utan hinder av sekretess är förhål-
landevis liten, har min kartläggning 
visat att det finns kommersiella inci-
tament att bevaka just denna  andel. 
Genom att bearbeta informationen är 
det möjligt att göra  kommersiell vinst 
på personuppgifter som från början 
samlats in för helt andra ändamål. Det 
väcker frågan om det egentligen är det 
som offentlighetsprincipen är tänkt 
att användas till och om det finns 
 några risker med det. 

5 PROCENT
krävde att begäran gjordes 
på en särskild blankett

93 PROCENT
godtog begäran via epost

Myndigheter ställer  
olika krav på den som 

begär ett person
uppgifts utdrag

2  PROCENT 
tillhandahöll en funktion  
för att begära personupp
giftsutdrag på sin hemsida
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Del 3

Diskussion

Mot bakgrund av resultaten av min 
undersökning finns det anledning att 
fundera över hur offentlighetsprinci-
pen förhåller sig till skyddet för den 
personliga integriteten. Särskilt med 
tanke på de senaste  decenniernas 
teknik utveckling. Med modern 
 teknik blir det nämligen allt enklare 
och billigare att samla in, bearbeta 
och  analysera stora mängder infor-
mation.19 I takt med den tekniska 
 utvecklingen har personuppgifter i 
allt högre grad blivit en handelsvara.20 
Personuppgifter kan numera  användas 
i kommersiella sammanhang på ett 
sätt som aldrig varit möjligt  tidigare. 
Data har därför tillskrivits stora   

ekonomiska värden och beskrivits 
både som den digitala ekonomins 
” valuta” och ”olja”.21 

Även myndigheternas arkiv har fått 
stort kommersiellt värde, eftersom 
det numera finns teknik som gör det 
möjligt att använda informationen på 
sätt som inte varit möjligt tidigare.22 
Min undersökning innehåller många 
exempel på hur företag använder 
 offentlighetsprincipen för att samla in 
kommersiellt användbar information 
från myndigheter. 

Traditionellt har det inte ansetts vara 
en uppgift för myndigheter att  sprida 

information för kommersiella ända-
mål, men denna inställning tycks ha 
förändrats över tid.23 På senare tid 
har det istället lyfts fram att det finns 
stora fördelar med att myndigheter 
delar med sig av information som 
kan användas bland annat till inno-
vation.24 Som tidigare nämnts finns 
höga förhoppningar – både nationellt 
och inom EU – på den data drivna 
innovationen. Samtidigt saknas 
 enligt  Integritetsskyddsmyndigheten 
 tillräckligt tydliga strategier för att 
motverka de potentiellt skadliga 
 effekterna som utvecklingen för med 
sig för den  personliga integriteten.

”Mot bakgrund av resultaten av min undersökning finns det anledning 

att fundera över hur offentlighetsprincipen förhåller sig till skyddet 

för den personliga integriteten”

Min granskning visar att myndigheterna har stora mängder information om enskilda, att en viss del av informa
tionen kan lämnas ut till vem som helst som begär det och att många företag använder sig av myndigheternas 
information om enskilda i sin kommersiella verksamhet.
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Det ständigt stigande kommersi-
ella värdet av personuppgifter kan 
göra att risken för att offentliga 
 källor  utnyttjas för ändamål som vi 
upp fattar som illegitima ökar. Ett 
 exempel på sådan  användning – som 
 tidigare har lyfts fram i en rapport till 
 Konsumentverket – skulle kunna vara 
att erbjuda dyra lån till personer som 
befinner sig i ekonomisk knipa.25

Det är tydligt att offentlighetsprin
cipens ursprungliga ändamål inte 
 varit att möjliggöra för företag att 
göra kommersiell vinning på person-
uppgifter som staten samlat in. 
 Snarare verkar det vara en bieffekt 
av en lång historia av ambitioner att 
främja  demokratin genom insyn i 
myndigheternas verksamhet.

Kommersiellt utnyttjande av offentlig-
hetsprincipen är i och för sig inte någon 
nyhet. Redan på 1970- och 80-talen 
diskuterades så  kallade  ”kommersiella 
massuttag” av offentligt  material. 
Informationen  användes redan då 
bland annat till riktad  reklam, vilket 
beskrevs som att före tagen ”[åkte] 
 snålskjuts på offentligheten”.26 Sam-
tidigt oroade man sig över de risker 
för intrång i den personliga integrite-
ten som den datatekniska utveckling-
en förde med sig.27  Mycket har hänt 
med den data tekniska  utvecklingen 
sedan 1970-, 80- och 90-talen. Fram-
förallt har det blivit allt enklare och 
billigare att  lagra och analysera stora 
mängder data.28 

I min undersökning har jag inte  kunnat 
identifiera någon aktör som direkt 
framstår som en illegitim användare 
av offentlighetsprincipen. Tvärtom 
har jag sett exempel på samhälls nyttig 
användning av offentlighetsprincipen 
och myndigheternas register. Trots 
det är jag orolig för två saker. För 
det första är det enkelt för en  oseriös 
 aktör att prenumerera på eller på 
annat sätt använda sig av  offentliga 
handlingar som en legitim aktör 
 begärt ut och sålt vidare. Det går inte 
att kartlägga i  vilken utsträckning det 
sker idag. För det andra finns en risk 
att även  oseriösa aktörer i framtiden 
kan komma att vända sig till myndig-
heter systematiskt för att komma över 
 information om enskilda. Informa-
tion som kan användas för allehanda 
syften, såsom kartläggning av enskilda.
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Offentlighetsprincipens  
tre huvud funktioner:29

Det har aldrig varit offentlighetsprincipens 
 syfte att  serva kommersiella  företag  

med information om enskilda 

Den är en förutsättning 
för det demokratiska 
styrelse skicket

Offentlighetsprincipen 
fyller en viktig  funktion för 
demokratin genom att ge 
medborgarna fri tillgång till 
information så att de kan ta 
ställning i fria val och ta del 
i diskussioner om allmänna 
angelägenheter.

Den upprätthåller  effektivitet i den offentliga förvaltningen 
Offentlighetsprincipen möjliggör  transparens i  förvaltningen, vilket 
motverkar  korruption och ger medborgarna  möjlighet att ifrågasätta 
hur skattepengar används.

Den utgör en garanti för  rättssäkerheten
Offentlighetsprincipen säker ställer insyn i rättsliga 
förfaranden så att de kan ifråga sättas och så att 
lagar inte ska kunna tillämpas godtyckligt.

1

2

3
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Parallellt får personuppgifter allt större 
kommersiellt värde och  teknikutvecklingen 
gör det allt enklare att bearbeta infor-
mation. Samtidigt sitter myndigheterna 
på en guldgruva av personuppgifter som 
 utnyttjas för kommersiella ändamål, vilket 
är oförenligt med offentlighetsprincipens 
ursprungliga syften och dessutom medför 
ökade risker för den personliga integriteten. 

Ur ett integritetsskyddsperspektiv är ut-
vecklingen oroande. Samtidigt finns det 
många principiella svårigheter förknippade 
med att begränsa offentlighetsprincipen på 
olika sätt. Det har tidigare diskuterats om 
det vore möjligt att begränsa offentlighets-
principen så att den inte kan användas när 
syftet bakom en begäran är kommersiellt. 
En sådan lösning har avfärdats med hänvis-
ning till att en av offentlighetsprincipens 
fundament är att den som begär allmänna 
handlingar inte ska behöva uppge syftet 
med begäran. 

Det är i ett demokratiskt samhälle inte önsk-
värt att utlämnanden bara ska kunna ske 
för vissa av staten godkända användnings-
områden eller till vissa  godkända  aktörer. 
Ett sådant system skulle  undergräva själva 
huvudpoängen med offentlighetsprinci-
pen: att göra det möjligt för vem som helst 
att granska makten. 

Mot bakgrund av den tekniska  utvecklingen 
i kombination med ett ökande kommer-
siellt intresse för personuppgifter efterlyser 
jag ändå en ny debatt om hur offentlighets-
principen och offentliga register används i 
kommersiell verksamhet. Efter min under-
sökning har jag själv fler frågor än svar. 
Framförallt undrar jag i) i vilken mån är 
det rimligt att företag kan dammsuga hela 
myndighetssverige på personuppgifter för 
kommersiella syften? och ii) hur kan vi 
upprätthålla skyddet för den personliga 
 integriteten när det gäller information som 
lämnas ut från våra myndigheter sam tidigt 
som vi värnar offentlighetsprincipens 
grundläggande ändamål?

Det är generellt ett växande pro
blem att enskilda har bristande 
kontroll över sina personuppgifter 

Foto: Unsplash
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Källor
1 Uppskattningen avser så kallad ”öppna data”. Läs mer om värderingen i exempelvis 

SOU 2020:55 Innovation genom information, s. 21.

2 Prop 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars 
offentlighet, s. 23 f.
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med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén, s. 135 
ff.

5 Derlén, Mattias, Lindholm, Johan & Naarttijärvi, Markus, Konstitutionell rätt, 2 u., 
Norstedts Juridik, 2020, s. 400 f.
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begäran, se 2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen.

7 SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning  
av Integritetskommittén, s. 148.

8 Regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats: https://www.regerin-
gen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/ [hämtad den 7 juli 2021]. 

9 Integritetsskyddsmyndighetens rapport, Integritetsskyddsrapport 2020 – redovisning av 
utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik, IMY rapport 2021:1, se 
exempelvis s. 18.

10 Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin, Regeringen 
måste stärka skyddet för digitalt privatliv, debattartikel i Dagens Nyheter den 28 januari 
2021, https://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-starka-skyddet-for-digitalt-privat-
liv/ [hämtad den 7 juli 2021].

11 Se 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

12 Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling, 
s. 34.

13 Detta följer både av offentlighetsprincipen och av en allmän princip för information 
som myndigheten lämnat ut frivilligt. Se prop 2009/10:175 Offentlig förvaltning 
för demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 138 och SOU 2020:55 Innovation genom 
information, s. 159 ff.

14 Prop 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, s. 70 f.

15 SOU 2020:55 Innovation genom information, s. 83. 

16 SOU 2020:55 Innovation genom information, s. 84.

17 Med utgångspunkt i samtliga myndigheter undantogs de myndigheter som jag med 
säkerhet visste inte hade någon information om mig. Exempelvis undantogs utlands-
myndigheter (ambassader m.m.) och kommunala myndigheter i de kommuner där 
jag inte varit bosatt. 



18 Exemplen är hämtade ur registerutdrag från Arbetsgivarverket, E-hälsomyndigheten, 
Finansinspektionen, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Region 
Östergötland och Region Örebro Län.

19 Integritetsskyddsmyndighetens rapport, Integritetsskyddsrapport 2020 – redovisning av 
utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik, IMY rapport 2021:1, s. 10.

20 SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av 
Integritetskommittén, s. 50 f.

21 Larsson, Stefan & Ledendal, Jonas, Personuppgifter som betalningsmedel, Rapport 
2017:4, på uppdrag av Konsumentverket, s. 9 f., 14, 16 och 19.

22 Ledendal, Jonas, Larsson, Stefan & Wernberg, Joakim, Offentlighet i det digitala 
 samhället, 1 u., Norstedts Juridik, 2018, s. 44.

23 Ledendal, Jonas, Larsson, Stefan & Wernberg, Joakim, Offentlighet i det digitala 
 samhället, 1 u., Norstedts Juridik, 2018, s. 29 ff.

24 Se exempelvis SOU 2020:55 Innovation genom information. 

25 Exempel hämtat från Larsson, Stefan & Ledendal, Jonas, Personuppgifter som 
 betalningsmedel, Rapport 2017:4, på uppdrag av Konsumentverket, s. 22. 

26 Prop 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars 
offentlighet, s. 183.

27 Prop 1973:33 med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m., s. 89 och 
prop 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars 
offentlighet, s. 25, 39 och 43. 

28 Greenstein, Stanley, Our Humanity Exposed – Predictive Modelling in a Legal Context, 
Department of Law, Stockholm University, 2017, s. 90 ff, 431 f och 451 f.

29 Prop 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars 
offentlighet, s. 69 ff och Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 4 u., 
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