
Ekonomiska institutionen
Magisteruppsats, Affärsjuridiska programmet

2003/29

Ansvar och säkerhet för känslig
information när den skickas med e-post

 Katarina Liljeström



 

 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2003-08-25 

 
Språk 
Language 

 Rapporttyp 
Report category 

 ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

 ISRN   Affärsjuridiska programmet 
2003/29  

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

 Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/029/ 

  

 
 
Titel 
 
Title 

Ansvar och säkerhet för känslig information när den skickas med e-post  
 
Responsibility and security for delicate information when sent by e-mail 

Författare 
 Author 

Katarina Liljeström 
 

 
Sammanfattning 
Abstract 
I uppsatsen diskuteras vem som kan anses bära ansvaret för känslig information och vid vilken 
tidpunkt detta ansvar kan anses gå över från en part till en annan när informationen skickas med 
e-post. I uppsatsen finns också en kort presentation av de Eg-rättsliga regler som finns på området 
samt en presentation av några tekniska metoder för att åstadkomma säkerhet för information som 
skickas med e-post. 
 
 
 

 
Nyckelord 
Keyword 
känslig information, elektronisk kommunikation, informationsutbyte, ansvar, e-post, 
förklaringsmisstag, befordringsfel, IT-rätt 

 



 

 

 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2003-08-25 

 
Språk 
Language 

 Rapporttyp 
Report category 

 ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

 ISRN   Affärsjuridiska programmet 
2003/29    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

 Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/029/ 

  

 
 
Titel 
 
Title 
 

Ansvar och säkerhet för känslig information när den skickas med e-post  
 
Responsibility and security for delicate information when sent by e-mail 

Författare 
 Author 

Katarina Liljeström 
 

 
Sammanfattning 
Abstract 
The main discussion in the essay concerns who can be considered responsible for delicate 
information and at which point this responsibility is transferred from one part to another when 
information is sent by e-mail. The essay also contains a presentation of the existing rules in the EG-
law on the subject and a presentation of some technical methods used to achieve secure 
transactions for delicate information when sent by e-mail. 
 

 
Nyckelord 
Keyword 
delicate information, computer communication, information exchange, responsibility, e-mail, 
declerationfault, fowardingfault, IT-law 



 

 

1 INLEDNING ........................................................................................................... 5 

1.1 Problembakgrund........................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering ....................................................................................... 6 

1.3 Syfte.................................................................................................................. 6 

1.4 Avgränsningar................................................................................................. 7 

1.5 Metod ............................................................................................................... 8 

1.6 Disposition ....................................................................................................... 9 

2 DEFINITIONER..................................................................................................... 9 

2.1 Allmänna begrepp........................................................................................... 9 

2.2 Känslig information – skyddsobjektet ........................................................ 12 

3 SÄKERHET OCH TEKNISKT SKYDD FÖR INFORMATION................... 12 

3.1 Informationshantering ................................................................................. 12 

3.2 Elektronisk kommunikation ........................................................................ 13 

3.3 Tekniskt skydd – olika metoder .................................................................. 14 

3.3.1 Kryptering ............................................................................................. 15 

3.3.2 Digitala och elektroniska signaturer ................................................... 16 

3.4 Sammanfattning............................................................................................ 17 

4 PROBLEMSITUATIONEN ................................................................................ 18 

5 ANSVAR................................................................................................................ 19 

5.1 Avtalsrättsliga regler .................................................................................... 20 

5.1.1 AvtL 32§................................................................................................. 21 

5.1.2 AvtL 40§................................................................................................. 24 

5.1.3 Avtalsfrihet ............................................................................................ 26 

5.1.4 Sammanfattning.................................................................................... 27 

5.2 Köprättsliga regler........................................................................................ 28 

5.2.1 Äganderätt och besittning .................................................................... 29 

5.2.2 Sammanfattning.................................................................................... 31 

5.3 Annan lagstiftning – rättsligt skydd för känslig information ................... 32 

5.3.1 Personuppgiftslagen.............................................................................. 32 

5.3.2 Sekretesslagen ....................................................................................... 34 

5.4 Sammanfattning............................................................................................ 34 

6 IT-RÄTTENS INTERNATIONELLA DIMENSION....................................... 35 

6.1 Eg-rättsliga regler ......................................................................................... 35 



 

6.1.1 Informationsutbyte mot tredje land.................................................... 37 

6.2 Jurisdiktion.................................................................................................... 37 

6.3 Sammanfattning............................................................................................ 39 

7 SAMMANFATTANDE ANALYS....................................................................... 39 

7.1 Kommentarer till säkerhetsfrågan.............................................................. 39 

7.2 Kommentarer till ansvarsfrågan................................................................. 40 

7.2.1 Avtalsrätt ............................................................................................... 41 

7.2.2 Köprätt................................................................................................... 42 

7.2.3 Parternas ansvar ................................................................................... 42 

7.2.4 Ansvarsreglering och rättsligt skydd .................................................. 44 

8 AVSLUTANDE KOMMENTARER................................................................... 45 

9 KÄLLFÖRTECKNING....................................................................................... 47 

 



5 

1 INLEDNING 

 

I Sverige är det mer regel än undantag att människor använder sig av elektroniska 

hjälpmedel som kan vara till nytta till exempel i arbets- eller privatlivet när information 

skall hanteras och kommuniceras. Elektronisk kommunikation av information 

förutsätter dock en viss säkerhetsnivå eftersom det är ett osäkert kommunikationssätt. 

Osäkerheten ligger i att risken för intrång och kränkning av informationen är hög.  

 

För att skapa, lagra och förmedla information spelar IT1 en stor roll. IT förändras snabbt 

och det gör det mycket svårt att lagstifta inom detta tekniska område. Inom IT finns det 

situationer som kan hanteras med hjälp av det redan existerande rättssystemet, men det 

finns också nya situationer där främmande och nya begrepp tillkommit. Utmaningen är 

att ta reda på om det i dessa situationer går att använda sig av befintliga regler, i vilken 

utsträckning kompletterande regler skulle behövas och hur dessa skulle kunna se ut.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

IT-samhället har öppnat många smidiga vägar för hantering av stora mängder 

information. Programvaror och elektroniska hjälpmedel utvecklas i ett mycket snabbt 

tempo. Att lagra, bearbeta och kommunicera stora mängder information är numera en 

bagatell jämfört med det pappersarbete som tidigare följde informationshanteringen.  

 

Många använder framförallt e-post för att kommunicera information med varandra. E-

post är ett elektroniskt hjälpmedel som är till stor nytta eftersom både tid och kostnader 

kan sparas. Möjligheten att skicka information till vitt skilda delar av världen 

underlättar både för företag och privatpersoner. Viktig information kan till exempel 

skickas via e-post för att lägga grunden för ett samarbete. Användandet av elektronisk 

kommunikation och e-post för dock inte bara med sig fördelar. Informationen som 

kommuniceras kan bestå av känslig information som inte får komma till andra parters 

kännedom. Kanske finns det inte någon annan möjlighet att skicka informationen om 

                                                 
1 Seipel, Juridik och IT, s. 282, Informationsteknik är maskiner och metoder för modern 

informationsbehandling. 
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det gäller kommunikation mellan parter som befinner sig i helt olika delar av världen. 

Att träffas skulle då vara förenat med betydande kostnader och att skicka informationen 

med vanlig post skulle ta för lång tid. Alternativet är då att skicka informationen med e-

post. Problemet är den tvivelaktiga säkerheten med detta kommunikationssätt och det är 

då av yttersta vikt att det finns ett bra skydd för informationen. En obehörig kan lätt 

komma åt information och till exempel ändra den. Det finns heller ingen garanti för att 

meddelandet kommer fram överhuvud taget eller kommer till rätt mottagare. Känslig 

information bör därför skyddas så att meddelandet i alla fall inte kan läsas om ett e-

postmeddelande hamnar i en obehörigs händer. Då behöver kränkningen inte leda till 

någon skada.  

 

Som jag tidigare nämnt är traditionella rättsbegrepp och regler inte alltid tillämpliga på  

situationer i den nya IT-miljön och detta leder till osäkerhet om vad som faktiskt gäller 

och om de redan befintliga reglerna kan tillämpas. För att göra användandet av 

elektroniska hjälpmedel så säkert och smidigt som möjligt är det av största vikt att det 

finns någon som ansvarar för den känsliga information som lagras, bearbetas och 

kommuniceras. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vem bör anses bära ansvaret för känslig information och att sekretessen och säkerheten 

kring den fungerar när känslig information skickas med e-post? När går risken över från 

en part till en annan när e-postmeddelande skickas? Vad finns det för rättsligt skydd för 

känslig information som skickas med e-post? Vad kan göras för att förebygga 

säkerhetsrisker vid skickandet av e-post?  

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att föra en argumentation kring vem som bär ansvaret för 

känslig information när denna typ av information skickas mellan olika parter med hjälp 

av e-post. 
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Min avsikt är att föra dels en de lege lata-diskussion för att visa vad det finns för 

ansvarsregler och rättsligt skydd för känslig information idag, dels föra en de lege 

ferenda-diskussion för att visa att de regler som finns inte alltid erbjuder den bästa 

lösningen. Jag vill peka på var de rättsliga problemen kan uppstå i ansvarsfrågan. Med 

utgångspunkt i detta skall jag föra en argumentativ diskussion för och emot olika 

lösningar, dels med tanke på de regler som finns och dels med tanke på vad som skulle 

kunna vara önskvärt som lösning. Avsikten är också att uppmärksamma att det går att 

förebygga säkerhetsrisker med olika tekniska metoder som finns idag. Därför kommer 

några befintliga metoder att presenteras. Presentationen sträcker sig dock endast så långt 

som är nödvändigt för den fortsatta diskussionen i uppsatsen. 

 

Uppsatsen vänder sig främst till de som har juridisk förkunskap och speciellt till dem 

som har intresse av IT-rättsliga problem. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag har valt att behandla informationshantering och kommunikation via e-post. 

Diskussionen i uppsatsen rör ansvaret och tekniskt och rättsligt skydd för känslig 

information som skickas med e-post. Andra elektroniska kommunikationsmetoder 

kommer inte att tas i beaktande. En avgränsning görs också på det sätt att uppsatsen 

endast behandlar det rättsliga skydd som finns för information som kan vara känslig för 

privatpersoner gentemot företag och myndigheter. Ansvarsdiskussionen kommer 

däremot att röra sig på ett mera allmänt plan. I uppsatsen kommer avtals- och 

köprättsliga reglers tillämplighet att diskuteras. Jag kommer inte att gå in på straff och 

sanktioner för till exempel dataintrång eller andra förseelser med anknytning till IT-

rätten. 

 

Eftersom IT och e-postanvändandet inte begränsar sig till ett land utan otvivelaktigt är 

internationellt kommer de Eg-rättsliga regler som finns på området att kort presenteras. 

I anslutning till detta kommer frågan om jurisdiktion att beröras. Uppsatsens diskussion 

inriktar sig dock främst på hur ansvarsfrågan skulle lösas enligt svensk rätt. De Eg-

rättsliga reglerna tas upp för att belysa den internationella omfattningen och 

problematiken med jurisdiktion som e-postanvändandet för med sig. Uppsatsen tar 
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endast upp Eg-rättsliga regler och inte internationella regler av den anledningen att det 

inte finns några internationella konventioner som tar sikte på att reglera 

informationsöverföring. 

 

 

1.5 Metod 

 

Jag kommer att presentera några av de befintliga metoder för hur säkerhet för 

information kan åstadkommas vid skickandet av e-post. Detta för att ge en förståelse för 

vari säkerhetsriskerna ligger och vad en ansvarig för känslig information bör göra för att 

skydda informationen. För detta ändamål har jag läst teknisk litteratur på området. Jag 

har studerat litteraturen och tagit fasta på de skyddssätt som vanligen används för att 

skydda information när e-postmeddelanden skickas. För att få ett brett underlag till 

ansvarsdiskussionen har jag velat ha med dels tekniska och dels rättsliga aspekter. Den 

rättsliga diskussionen tar främst fasta på hur ansvarsfördelningen ser ut. Tekniska 

aspekter tillför en förståelse för vad ansvaret för känslig  information bör innefatta och 

den ger en inblick i hur pass sårbar elektronisk kommunikation faktiskt är. 

 

Till de lege lata- och de lege ferenda-diskussionerna har jag studerat en del av de 

traditionella rättskällorna. Det inbegriper lagar, doktrin och förarbeten. Med hjälp av 

dessa rättskällor har jag försökt finna tillämpliga lagar och regler. Jag studerat litteratur 

och lagtext på områden som behandlar uppgiftsansvar, avtalsrätt och köprätt. Inom 

dessa områden trodde jag mig kunna finna möjliga lösningar på den uppställda  

problemsituationen. Därefter har jag ifrågasatt användbarheten hos de regler jag funnit. 

I många fall har det inte nämnts så mycket om ansvarsfördelningen utan jag har blivit 

hänvisad till allmänna avtalsrättsliga regler och annan mer specifik lagstiftning. Jag har 

därför försökt göra jämförelser med situationen i min problemställning med de avtals- 

och köprättsliga situationer lagen tar sikte på att reglera. På detta sätt har jag försökt 

utröna huruvida det går att använda reglerna analogt. Praxis är obefintlig på området 

och finns därför inte med bland bakgrundsmaterialet till diskussionen. 
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med ett definitionsavsnitt för att klargöra vissa begrepp. Detta för att 

underlätta den fortsatta läsningen. Därefter kommer en presentation av hur tekniken 

kring informationshantering och e-post fungerar samt hur ett tekniskt skydd för 

information kan åstadkommas. Jag presenterar sedan problemsituationen som ligger till 

grund för diskussionen i uppsatsen. Efter detta går jag in på de regler som eventuellt 

skulle kunna vara tillämpliga på situationen. Regelgenomgången syftar till att ge en 

överblick av hur ansvarsfördelningen ser ut idag och vari bristerna finns. Detta leder 

fram till en diskussion om reglernas tillämplighet och argument förs fram både för och 

emot en analog tillämpning.   

 

Vidare kommer kort de Eg-rättsliga regler som finns på området att presenteras. I 

anslutning till detta skall jurisdiktion beröras för att skapa förståelse för e-postens 

internationella dimension och lagtillämpningssvårigheterna.  

 

I den sammanfattande analysen kommer jag att kommentera både den tekniska och 

rättsliga problematiken. Argument kommer att läggas fram om vem som rimligtvis bör 

ansvara för känslig information vid sändandet av e-postmeddelande. Jag kommer att 

lägga fram argument för och emot olika lösningar. Jag kommer att diskutera kring vad 

som kan anses vara ett tillräckligt skydd, det vill säga vad som ankommer på en 

ansvarig att göra för att skydda känslig information. Här diskuteras vad ansvaret bör 

inbegripa. En diskussion kring det rättsliga skyddet kommer också att vara på sin plats  

Till sist kommer jag att presentera mina slutsatser i de avslutande kommentarerna. 

Problematiken kommer dock fortlöpande att diskuteras under uppsatsens gång. 

 

 

2 DEFINITIONER  

 

2.1 Allmänna begrepp 

 

För att underlätta för läsaren skall jag förtydliga ett par begrepp som ligger till grund för 

diskussionen i uppsatsen. 
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Data 

I IT-sammanhang är data tecken som återger och har till uppgift att förmedla 

information.2 Data bildar meddelanden som förser en läsare med information.3 Det är 

möjligt att kommunicera data via elektroniska hjälpmedel, till exempel med hjälp av e-

post. Man kan säga att data är material som ligger till grund för manuell eller maskinell 

informationsbehandling.4 

 

Information 

Tyvärr är det svårt att åstadkomma en enhetlig definition på vad information är. 

Begreppet kan ta sig många uttryck. En ganska bra definition är att information är en 

generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation.5 

Det är möjligt att säga att information förser läsaren med kunskap, det vill säga, läsaren 

får vetskap om något.6 Information ger så att säga läsaren upplysning om något. 

 

Risk 

Risker finns med all användning av elektronisk kommunikation. Med risk menas här en 

möjlighet att något oplanerat inträffar (ett hot realiseras) och en skada sker.7 Skadan kan 

ligga i att en obehörig får kännedom om känslig information och detta är till nackdel för 

den som informationen berör. 

 

Sårbarhet 

Sårbarhet är att något eller någon är känslig för angrepp och skador.8 I situationen som 

uppsatsen behandlar är detta e-postens sårbarhet som är aktuell. I detta sammanhang är 

det önskvärt med en så låg sårbarhet som möjligt när ett e-postmeddelande skickas. 

Minskar sårbarheten minskar också den risk som finns. 

 

                                                 
2 Seipel, Juridik och IT, s. 247 
3 Seipel, Juridik och IT, s. 26 
4 Svenska akademiens ordlista 
5 Nationalencyklopedin 
6 Seipel, Juridik och IT, s. 23 
7 Seipel, Juridik och IT, s. 288 
8 Seipel, Juridik och IT, s. 289 
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Kränkning 

I detta sammanhang innebär kränkning att någon utomstående bryter mot de regler och 

skyddssystem som finns för att komma åt känslig information. Innebörden är att något 

som inte får hända sker med den känsliga informationen. En risk realiseras. En obehörig 

försöker till exempel att otillbörligen ta sig in i ett e-postmeddelande för att komma åt 

den känsliga informationen.9 

 

Säkerhet 

Säkerhet är den grad av skydd som finns mot angrepp och skador.10 Om systemet med 

e-post har låg risk och låg sårbarhet har det också en hög säkerhet. 

 

Skydd 

Ett skydd för information är åtgärder för att eliminera, minska och minimera risken för 

hot och skador på informationen. Med andra ord skall en så hög säkerhet och en så låg 

såbarhet för angrepp som möjligt skapas.11  

 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär att parter som utväxlar känslig information via e-post skall 

kunna vara säkra på att informationen behandlas på ett konfidentiellt sätt av båda parter, 

det vill säga att parterna gör allt för att hålla informationen otillgänglig och oläsbar för 

obehöriga.12  

 

Integritet 

Kravet på skydd för integritet innebär att den känsliga informationen skall skyddas från 

ändring och förfalskning såväl under transport som lagring.13  

 

 

                                                 
9 Mitrovic, Handbok i IT-säkerhet, s.97 
10 Seipel, Juridik och IT, s. 289 
11 Seipel, Juridik och IT, s. 289 
12 Dykert m fl, Elektroniska affärer, juridik och revision, s. 96 
13 Dykert m fl, Elektroniska affärer, juridik och revision, s. 95 
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2.2 Känslig information – skyddsobjektet 

 

Min definition av känslig information skiljer sig en aning från den mer traditionella 

definitionen. Jag menar att känslig information är sådan information som om den skulle 

komma tredje man till känna, skulle det kunna leda till negativa konsekvenser för den 

berörda personen. Den mer etablerade definitionen av känslig information hittas i 

personuppgiftslagen.14 Enligt denna lag är känslig information sådan information som 

behandlar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.15 Min definition är vidare, 

men kan också innefatta dessa saker. Jag har inte i min definition någon uppradning om 

vilken sorts information som kan anses som känslig, utan detta måste avgöras från 

situation till situation. Information som är känslig för en person är inte nödvändigtvis 

det för en annan. 

 

 

3 SÄKERHET OCH TEKNISKT SKYDD FÖR INFORMATION 

 

3.1 Informationshantering 

 

Förkortningen IT står för Informationsteknologi och syftar på de maskiner och metoder 

som används för modern informationshantering.16 Dessa maskiner och metoder har 

blivit allt mer avancerade i takt med den oerhört snabba teknikutvecklingen, vilket i sin 

tur har lett till en förändring i vårt sätt att hantera information. Informationshantering 

innefattar allt som görs med information; att lagra, bearbeta och kommunicera den.17 

Till exempel kan större mängder av information lagras tack vare att datorerna och dess 

program hela tiden får större kapacitet att göra detta. Möjligheterna att bearbeta 

information i dokument med hjälp av datorprogram är också större än tidigare. Att ändra 

ett dokument i datorn är lätt, det är bara att trycka på några knappar. När informationen 

endast finns på pappersdokument blir den proceduren betydligt svårare och risken för att 

                                                 
14 Personuppgiftslag (1998:204), i fortsättningen kallad PUL 
15  PUL 13§ 
16 Seipel, Juridik och IT, s. 282 
17 Seipel, Juridik och IT, s. 27 
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någon obehörig ändrar dokumentet är inte lika stor. Det har också blivit lättare att 

kommunicera informationen med varandra. Att lyfta telefonen, skicka ett fax eller ett e-

postmeddelande tar inte många minuter i anspråk. 

 

Att möjligheten finns att hantera större mängder information och kommunicera den på 

ett effektivt sätt gör också att tillgången på information ökar. En större mängd 

människor kan ha tillgång till informationen vilket ökar osäkerheten. Till exempel om 

information skickas till en arbetsplats på ett företag är det kanske fler än just personen 

som mottagit informationen som kan ha tillgång till den. På en arbetsplats är det inte 

alltid avgränsat vem som har tillgång till vilken information. Ofta har flera personer 

tillgång till en viss information för att kunna hjälpa varandra i arbetet.18 Detta kan ha 

betydelse främst i fråga om företagshemligheter men även för en privatperson som    

skickar information till ett företag. En privatperson bör vara medveten om situationen 

och kräva en hög säkerhetsnivå.  

 

 

3.2 Elektronisk kommunikation 

 

Att kommunicera elektroniskt är mycket vanligt och de elektroniska hjälpmedlena är 

många. Fax, telefon och dator är bara några av dessa. Elektronisk kommunikation 

innebär att elektroniska hjälpmedel används för att kommunicera. Jag har valt att 

koncentrera mig på kommunikation via e-post vid informationshantering i denna 

framställning just för att användningen av e-post är så pass vanlig och att det är ett 

mycket utnyttjat elektroniskt hjälpmedel. 

 

En definition på e-post är att det är ett meddelande i form av text, röst, ljud eller bild 

som sänds via ett allmänt kommunikationsnät och som kan lagras i nätet eller i 

mottagarens terminalutrustning tills mottagaren hämtar det.19 Att kommunicera via e-

post innebär att meddelanden skickas direkt mellan olika parters persondatorer utan att 

någon pappershantering förekommer20. Meddelanden utväxlas mellan enskilda 

                                                 
18 Jonasson, Företagshemligheter i en digital miljö, s. 3-4 
19 Direktiv 2002/58/EG, art. 2 h 
20 Seipel, Juridik och IT, s. 97 
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avsändare och mottagare.21 Informationen skrivs in direkt via en persons tangentbord 

och överförs genom ett e-posthanteringssystem22 till den önskade mottagaren och 

mottagaren kan läsa meddelandet på sin datorskärm. Internet är det mest kända e-

posthanteringssystemet, med e-postadresserna uppbyggda med ”snabel-a” (till exempel; 

katli115@student.liu.se).23 Olika e-posthanteringssystem har olika nivåer av säkerhet. 

Internet är ett öppet system24 där det tyvärr är ganska lätt för en obehörig att få tillgång 

till känslig information. Ett e-postmeddelande som skickas via Internet kan liknas vid 

att skicka ett vanligt vykort med posten. Det som skrivits på ett vykort är lätt för en 

obehörig att läsa. På samma sätt är det lätt att ta sig in i någons e-post och läsa den. 

Därför finns all anledning att använda sig av skyddssystem när meddelanden, 

innehållande känslig information som inte skall komma någon obehörig till känna, 

skickas med e-post via Internet.  

 

 

3.3 Tekniskt skydd – olika metoder 

 

I samband med den sårbarhet och risk för kränkning som finns när e-postmeddelanden 

skickas aktualiseras en säkerhetsfråga om att det måste gå att förebygga dessa risker så 

att den känsliga informationen förblir hemlig och oförändrad. Ett skydd för 

konfidentialiteten och för integriteten måste kunna skapas. Det skall vara möjligt att 

kontrollera att meddelanden är autentiska, det vill säga att de inte har varit föremål för 

utomstående angrepp och att de kommer från en viss mottagare.25 Till detta används 

kontrollsummor och signering av meddelandet som skickas. Informationen skall 

skyddas mot att obehöriga får tillgång till den känsliga informationen (till exempel att 

                                                 
21 Seipel, Juridik och IT, s. 277 
22  Seipel, Juridik och IT, s. 97, ett e-posthanteringssystem är ett system som lagrar e- postmeddelanden 

och håller reda på vilken mottagare som e-postmeddelandet skall till.  
23 Seipel, Juridik och IT, s. 233, ett annat e-posthanteringssystem som finns är Intranät, som är ett system 

som inte är öppet för allmän användning utan inom till exempel en organisation. För att få tillgång till ett 

sådant system krävs till exempel inloggning via ett inloggningssystem. 
24 Att ett system är öppet innebär att ha tillgång till det utan till exempel ett inloggningssystem med 

”password” eller säkerhetskontroller. 
25 Mitrovic, Handbok i IT-säkerhet, s. 16 
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informationen inte går att läsa) och att den inte ändras när den skickas via e-post. Till 

detta används främst krypteringsmetoder.  

 

Det finns många metoder och program som är till för att skapa ett skydd för information 

vid användning av elektroniska hjälpmedel. Nedan skall jag presentera några av de sätt 

på vilket information kan skyddas vid skickandet av e-postmeddelande. Vanligast är 

som jag nämnt att kryptering används vid skickandet av e-postmeddelanden i 

kombination med en så kallad kontrollsumma och en elektronisk signatur. För att dessa 

system skall fungera måste båda parter som kommunicerar använda samma algoritm26, 

till exempel samma krypteringsteknik. Detta gör användandet en aning klumpigt 

eftersom företag och myndigheter inte gärna kan kräva att en privatperson skall anskaffa 

och använda sig av ett sådant system varje gång det skall utväxlas information. Olika 

företag använder sig också av olika skyddssystem. Således blir det svårt för en 

privatperson att använda sig av skyddssystem på samma sätt, Rimligtvis kan han inte 

anskaffa alla olika system. 

 

 

3.3.1 Kryptering 

 

Kryptering är ett säkerhetssystem där information förvrängs med hjälp matematiska 

formler eller processer på ett sådant sätt att en obehörig inte kan tillgodogöra sig den 

känsliga informationen i till exempel ett e-postmeddelande eller dokument. 

Krypteringen kan göras på så sätt att endast avsedd mottagare kan mottaga krypterad 

information eller i vart fall öppna och läsa det krypterade meddelandet.27 Metoden 

används för att hemlighålla information och för att möjliggöra en kontroll av ett 

meddelandes autencitet, det vill säga att informationen i meddelandet är densamma vid 

mottagandet som vid avsändandet av meddelandet.28  

 

                                                 
26 Seipel, Juridik och IT, s. 35 och 221, en algoritm kan sägas vara en räkne- eller problemlösningsregel. 

Med denna regel skall det vara möjligt att utföra en viss databehandlingsuppgift och uppnå ett visst 

önskat resultat. Det kan till exempel vara att kryptera ett meddelande eller förse ett meddelande med en 

kontrollsumma. 
27 IT-företagen, Säkra elektroniska affärer, s. 5 
28 Seipel, Juridik och IT, s. 283 
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Det finns olika typer av kryptering, symmetrisk kryptering och asymmetrisk kryptering. 

Symmetrisk kryptering fungerar så att avsändare och mottagare använder samma 

nyckel29 för att kryptera och dekryptera meddelandet. I asymmetrisk kryptering används 

två olika nycklar för dessa saker. Detta nyckelpar hör dock ihop. För meddelanden som 

skickas med e-post är det vanligast att symmetrisk kryptering används. Asymmetrisk 

kryptering används främst när en säker identifikation och signering av dokument som 

skickas mellan parter skall åstadkommas.30 Detta beror på vilken säkerhetsnivå som vill 

uppnås. 

 

Kryptering har dock andra användningsområden än just förvrängning av information. 

Med hjälp av denna teknik kan information signeras så att det säkert går att fastställa 

vem som är avsändaren av ett meddelande. Signaturer tillsammans med så kallade 

kontrollsummor av ett meddelande eller dokument gör att mottagaren av ett meddelande 

kan försäkra sig om att informationen inte blivit ändrad på vägen av utomstående part 

och att meddelandet kommer från rätt avsändare.31 Nedan skall jag gå närmare in på 

metoderna för signering och kontrollsummor. 

 

 

3.3.2 Digitala och elektroniska signaturer 

 

Digitala och elektroniska signaturer har två skilda användningsområden. En digital 

signatur har en teknisk innebörd medan en elektronisk signatur har juridisk betydelse. 

Signering betyder allmänt att en mottagare av ett meddelande kan verifiera avsändaren 

och kontrollera att innehållet inte har förändrats. 

  

                                                 
29 IT-företagen, Säkra elektroniska affärer, s. 8-9. En nyckel behövs för att öppna krypterade 

meddelanden. Nyckeln består i ett visst antal bitar som kan varieras i oändlighet.  Det finns asymmetriska 

nyckelpar, privata nycklar och öppna nycklar. I första fallet rör det som om två olika nycklar, i det andra 

fallet om hålls en av nycklarna hemlig och får inte transporteras eller spridas via nätverk. En öppen 

nyckel får spridas på detta sätt. Den har dock en koppling (som intygas av ett så kallat Certificate 

Authority) till en fysisk eller juridisk person.  
30 IT-företagen, Säkra elektroniska affärer, s.6 
31 IT-företagen, Säkra elektroniska affärer, s. 5 
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En elektronisk signatur skall inom IT motsvara den traditionella skrivna signaturen på 

ett pappersdokument.32 Att signera ett elektroniskt dokument har till syfte att ange vem 

som är utställare av ett visst dokument.33 Mottagaren skall kunna avgöra varifrån ett 

dokument kommer. 

 

Den digitala signaturen har till uppgift att signera ett dokument genom att kryptera en 

kontrollsumma. Syftet med den digitala signaturen är att kunna kontrollera att 

meddelandet inte blivit ändrat på vägen.  

 

Signering går till på så sätt att avsändaren beräknar en kontrollsumma av meddelandet. 

Sedan krypteras kontrollsumman med avsändarens privata nyckel. Kontrollsumman och 

den krypterade, känsliga informationen bifogas sedan e-postmeddelandet som i sin tur 

inte behöver vara krypterat. Bilagan är alltså signaturen. Mottagaren kan sedan 

dekryptera informationen med en publik nyckel. Mottagaren beräknar med hjälp av sin 

egen programvara hur mycket data som mottagits. Han får då fram en egen 

kontrollsumma. Summan han får jämförs sedan med den digitala signatur och 

kontrollsumma som var bifogad meddelandet. Stämmer dessa summor överens kan 

mottagaren vara säker på att meddelandet kommer från rätt avsändare och att 

informationen inte manipulerats på vägen.34   

 

 

3.4 Sammanfattning 

 

Utvecklingen av tekniken inom IT förändras snabbt och ger oss hela tiden bättre 

redskap för att hantera och kommunicera information. Att skicka e-post innebär att 

meddelanden utväxlas mellan olika parters persondatorer utan att någon 

pappershantering förekommer. Meddelanden skickas via e-posthanteringssystem, vilket 

Internet är ett av de vanligare. Internet är ett så kallat öppet system där risken för 

kränkning av information är hög. Användandet av olika skyddssystem är därför 

                                                 
32 Seipel, Juridik och IT, s. 277 
33 Seipel, Juridik och IT, s. 19 
34 Halvarsson m fl, Elektroniska signaturer, s. 44-45, IT-företagen, IT-företagen Säkra elektroniska 

affärer, s. 10 
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nödvändigt. Det finns möjligheter att skydda den känsliga informationen i ett e-

postmeddelande. Vanligast är användningen av krypteringsteknik för att göra 

meddelandet otillgängligt och oläsligt för en obehörig. Krypteringstekniken 

kompletteras med signaturer och kontrollsummor för att kunna identifiera avsändaren 

och för att säkerställa att meddelandet inte varit utsatt för yttre påverkan under det att 

meddelandet sänts. Kryptering innebär att informationen förvrängs så att meddelandet 

blir oläsligt för en utomstående. Att meddelandet signeras innebär att det förses med en 

elektronisk signatur som är motsvarigheten till en handskriven signatur eller med en 

digital signatur som istället är ett sätta att skapa identifikation och konfidentialitet när 

ett e-postmeddelande sänds. 

 

 

4 PROBLEMSITUATIONEN 

 

När det gäller problem inom IT-miljön är det ofta svårt att beskriva de faktiska 

förhållanden, de tekniska svårigheter, som ligger till grund för det rättsliga problemet. 

Jag skall dock göra ett försök att beskriva den aktuella problemsituationen. 

 

En person har känslig information lagrad i sin dator. Informationen skall skickas över 

till en viss mottagare. Avsändaren skriver ett e-postmeddelande med den känsliga 

informationen bifogad. Meddelandet skickas iväg med hjälp av e-post. Meddelandet 

sänds nu via ett e-posthanteringssystem, förslagsvis Internet. Meddelandet kommer till 

(förhoppningsvis) rätt adress och den avsedde mottagaren får detta meddelande till sin 

e-postbox. Jag har tidigare gått in på exakt hur ett e-postmeddelande skickas och 

kommer inte att gå in närmare på det här. 

 

Det finns stora möjligheter att komma åt känslig information som skickas med e-post 

för den som skulle ha det intresset. Obehöriga kan få tillgång till den känsliga 

informationen, antingen genom att själv begå intrång eller få det felskickat till sig. Att 

e-postmeddelanden kan komma till fel mottagare kan avsändaren eller mottagaren inte  

gardera sig emot. Det är under skickandet som det är lättast för en obehörig att komma 

åt informationen och sårbarheten är som störst. Informationen som finns i IT-miljön blir 

mera flyktig än om den skulle funnits på ett vilket gör att en obehörig kan lätt bearbeta 

och förändra ett dokument. Det kan vara svårt att veta om informationen har utsatts för 
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angrepp utifrån, det vill säga en kränkning.35 Risken för kränkning och att meddelanden 

hamnar hos fel mottagare kan göra att informationen kan vara osäker. Parter som 

kommunicerar behöver kunna lita på att den information som skickas är riktig. Detta 

kan vara svårt om informationen skickas oskyddat i ett öppet system. Det finns således 

ett stark samband mellan dataskyddet (datasäkerheten) och juridiken.36 Här kan 

diskuteras viljeteorin och tillitsteorin. Jag kommer att presentera dessa teorier i avsnitt 

5.1.1. Dessa säkerhetsrisker ger upphov till svagheter i skyddet för den personliga 

integriteten37 eftersom det finns en risk för att känslig information som gäller 

privatpersoner kommer obehöriga till känna.  

 

Svårigheten är att avgöra när ansvaret för den känsliga informationen går över från en 

part till en annan, det vill säga att fastställa vid vilken tidpunkt som ansvaret går över. 

Frågan är också om det finns någon som kan göras ansvarig för den tid då meddelandet 

skickas, till exempel en person som tillhandahåller en tjänst med posthantering. Det 

finns tillfällen när ett meddelande blir förvanskat helt eller delvis på vägen, antingen på 

grund av något tekniskt fel eller att en obehörig person går in och ändrar i meddelandet. 

Meddelandet kan som jag nämnt också komma till fel adressat. I anslutning till detta 

kommer en problemdiskussion om när ett meddelande kan anses avsänt och när det 

kommit en mottagare till handa att bli aktuell.  

 

 

5 ANSVAR   

 

Uppsatsen har som syfte att argumentera kring vem som ansvarar för privatpersoners 

känsliga information när den skickas via e-post. Utgångspunkten är därför att först 

försöka utröna om det finns några regler som tar upp ansvarsövergång. Därefter skall 

det ifrågasättas om reglerna omfattar och kan tillämpas på den uppställda 

problemsituationen vilket skall leda fram till en diskussion vid vilken tidpunkt ansvaret 

skulle kunna gå över från en part till en annan.  

 

                                                 
35 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 27 
36 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 88   
37 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 160 
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Det finns inga direkta regler som reglerar ansvaret för känslig information. Istället får 

svaret bland annat sökas i allmänna avtals- och köprättsliga regler. Jag har också 

studerat mer specifik lagstiftning som PUL och SekrL. Dessa lagar med specifika 

användningsområden tar emellertid snarare upp skyddet för känslig information och vad 

en ansvarig får göra, än den tar upp ansvarsfördelningen. Jag har dock gått in på den 

mer specifika lagstiftningen för att försöka utröna i vilken utsträckning det finns ett 

rättsligt skydd för känslig information. Jag kommer till den diskussionen i avsnitt 5.3.1 

och 5.3.2. 

 

 

5.1 Avtalsrättsliga regler 

 

Huvudregeln är att avsändaren av elektroniska meddelanden står risken för att 

meddelandet kan förvanskas eller inte kommer fram i tid.38 Risken går då över från 

avsändaren till mottagaren när mottagaren fått meddelandet sig till handa. Även om ett 

meddelande i princip går på avsändarens risk, svarar han inte för omständigheter 

hänförliga till adressaten, såsom felaktig adress, eller annat (till exempel oanträffbarhet) 

som gör att meddelande inte når denne.39 Det finns situationer då meddelandet befordras 

på mottagarens risk, och då skall det räcka att avsändaren gjort vad som ankommer på 

honom att göra för att resultatet skall uppnås, det vill säga att meddelandet skall komma 

fram till mottagaren för att ansvaret skall gå över på mottagaren.40 Har meddelandet 

avsänts på ett ändamålsenligt sätt, bär således mottagaren risken för förseningar eller att 

det inte kommer fram. Detta är mer aktuellt vid tillämpningen av 40 § och jag kommer 

att återkomma till den diskussionen.  

 

I avtalslagen41 finns två regler som skulle kunna vara tillämpliga, nämligen 32 § och  

40 § som behandlar förklaringsmisstag, befordringsfel respektive meddelanden som går 

på mottagarens intresse.  

                                                 
38 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 74 
39 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 123 
40 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 122 
41 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, i fortsättningen 

kallad AvtL.  
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5.1.1 AvtL 32§  

 

32 § AvtL säger 

”Den, som avgivit viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å 

hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens 

innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget. 

Varder en avgiven viljeförklaring, som befordras genom telegram eller framförs 

muntligen genom bud, till följd av fel vid telegraferingen eller oriktigt återgivande 

genom budet till innehållet förvanskad, vare avsändaren, ändå att mottagaren vore i god 

tro, icke bunden av förklaringen i det skick den framkommit. Vill avsändaren av 

anledning som nu sagts icke låta förklaringen gälla, åligger det honom dock att giva 

mottagaren meddelande därom utan oskäligt uppehåll efter det förvanskningen kommit 

till hans kunskap; underlåter han det, och var mottagaren i god tro, vare förklaringen 

gällande sådan den framkommit.” 

 

Första stycket behandlar så kallade förklaringsmisstag. Regeln är att den som avgivit en 

förklaring som fått en annan innebörd än önskat eftersom han skrivit fel, inte är bunden 

av den förklaringen om den som mottagit förklaringen insåg eller bort inse denna 

felskrivning. Har mottagaren inte någon anledning att misstänka att informationen inte 

var riktig så blir avsändaren bunden vid den. Detta är vad som kallas tillitsteorin. En 

mottagare skall kunna lita på de meddelanden och den information han får för att kunna 

vidtaga åtgärder som grundar sig på meddelandet eller informationen.42  

 

Paragrafen tar även sikte på sådana situationer då meddelandet förvanskats under 

befordran till mottagaren.43 Andra stycket tar upp situationen då ett meddelande blir fel 

på grund av telegrafering eller oriktigt återgivande av det, det vill säga så kallad 

förvanskning eller befordringsfel.44 Avsändaren blir i detta fall inte bunden trots att 

mottagaren är i god tro. Detta grundar sig på den så kallade viljeteorin vilken tar sikte 

på avsändarens vilja vid avsändandet av meddelandet.45 Avsändaren är ju inte den som 

                                                 
42 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 53-54 
43 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 253 
44 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 258 
45 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 53 
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gjort fel och kan därför inte hållas ansvarig för felaktigheten. Avsändarens vilja var att 

få fram ett meddelande som såg ut på ett visst sätt och inte som det såg ut när det var 

ändrat. Meddelandet gav då inte uttryck för avsändarens vilja. Avsändaren måste dock 

meddela mottagaren om att han inte vill att det felaktiga meddelandet skall gälla. 

 

 

Paragrafens tillämplighet 

 

När det gäller tillämpningen av 32 § är rekvisitet att meddelandet skall ha kommit 

mottagaren till handa för att ansvaret för meddelandet skall ha gått över. För att kriteriet 

”till handa” skall anses uppfyllt krävs att meddelandet kommit fram till mottagaren. 

Däremot krävs det inte att mottagaren faktiskt tagit del av meddelandet (läst det) utan 

det räcker med att mottagaren haft möjlighet att göra det.46 Gällande e-post skulle denna 

tidpunkt vara när mottagaren fått meddelandet tillgängligt när det kommit till hans e-

postkonto (e-postadress). Ett krav skulle dock vara att det är den e-postadress som 

mottagaren använder sig av. Skulle det vara så att mottagaren inte kan läsa meddelandet 

för att det är krypterat eller att något fel uppstått så att meddelandet är helt förvanskat 

när det kommer fram anses inte meddelandet kommit mottagaren till handa. I denna 

situation har han ingen möjlighet att ta del av det. Är en förändring tillfällig, till 

exempel om informationen lätt kan återställas i sitt ursprungliga skick så anses 

meddelandet läsligt och har därmed kommit mottagaren till handa.47  

 

Första stycket torde vara tillämpligt om en person skriver fel i ett e-postmeddelande.48 

En avsändare av ett e-postmeddelande kan skriva in felaktig information. Om 

mottagaren insett eller borde ha insett att meddelandet var felaktigt blir inte avsändaren 

bunden. Jag delar åsikten att första stycket i paragrafen kan tillämpas på ett e-

postmeddelande. Till handa-kriteriet kan uppfyllas (förutom i den situation då 

meddelandet inte alls kommer fram). Det sägs heller inget om att avsändaren i denna 

situation måste meddela mottagaren om felet för att inte bli bunden. Avgörande är 

istället mottagarens onda eller goda tro. Alla kriterier som ställs upp i paragrafen kan 

                                                 
46 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 122-123 
47 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 120 
48 Dykert m fl, Elektroniska affärer, Juridik och revision, s. 43 
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uppfyllas och den kan därför tillämpas. Första stycket av paragrafen tar dock inte sikte 

på den uppställda problemsituationen. Problemsituationen tar istället bland annat upp 

situationen med förvanskning av ett meddelande. I detta fall skulle andra stycket 

eventuellt vara tillämpligt då det tar upp situationen då någon utomstående ändrat 

informationen under sändandet av e-postmeddelandet.  

 

Ett problem med tillämpningen av andra stycket på situationen med e-postmeddelandet 

är att avsändaren måste underrätta mottagaren om felet som uppstått på vägen för att 

inte bli bunden av informationen. Detta måste han göra så snart han fått kännedom om 

felaktigheten som uppstått. Passivitet leder nämligen till bundenhet. En avsändare av ett 

e-postmeddelande skickar iväg ett meddelande. Meddelandet kan sedan ändras eller 

förvanskas eller helt komma bort på vägen. Avsändaren har inte en aning om detta och 

kan därmed inte heller underrätta mottagaren om felet. Han skulle alltså enligt denna 

paragraf bli bunden av den felaktiga informationen trots att det är någon annan som 

åsamkat skadan. Min åsikt är att detta inte är en rimlig ansvarsfördelning. I fallet då 

meddelandet helt förvanskats eller kommit bort kan det anses rimligt att mottagaren 

meddelar avsändaren om detta. Skulle dock meddelandet kommit bort på vägen 

ansvarar avsändaren eftersom meddelandet aldrig kommit mottagaren till handa. Detta 

kan i och för sig vara fallet om meddelandet är helt förvanskat så att det inte ens är 

läsligt.  

 

Det som även talar mot en tillämpning av 32 § 2st på elektroniska meddelanden är att 

det inte finns någon sådan mellanhand som nämns i paragrafen som befordrar 

meddelandet. För en tillämpning av denna paragraf skall det finnas en telegrafist eller 

ett bud och det finns det inte när ett e-postmeddelande via Internet.49Den enda 

mellanhand som finns är den person eller det företag som tillhandahåller e-

posthanteringstjänsten. Informationen skickas inte på de sätt som det står i paragrafen 

och den kan därför inte tillämpas.50 Avgörande skulle vara hur starkt hänsyn till 

avsändarens vilja och kontrollmöjlighet prioriteras framför mottagarens behov av att 

kunna vidta dispositioner på grundval av de elektroniska meddelandena.51 Oftast är det 

                                                 
49 Dykert m fl, Elektroniska affärer, juridik och revision, s. 43 
50 Lindberg, Praktisk IT-rätt, s. 74 
51 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s.  56 
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en liten risk att meddelanden vid överföring förvanskas utan att det framgår att något 

har gått fel. Mottagaren inser oftast att något är fel i meddelandet och kan därmed inte 

fästa någon tillit till det. Enligt Hultmark skulle det därför inte finnas någon anledning 

till att använda andra stycket analogt. Konsekvensen skulle då bli att första stycket 

används istället och avsändaren står risken helt för meddelandet. Enligt min åsikt är 

andra stycket svårtillämpat eftersom det brister i uppfyllningen av de kriterier som 

finns. Jag anser att en tillämpning av enbart första stycket på ansvarsfördelningen inte är 

den bästa lösningen. Det kan inte anses vara rimligt att endast avsändaren skall ansvara 

för informationen i alla lägen. Ofta framgår det dock att någonting har gått fel och då 

skulle första stycket kunna tillämpas. I de situationer då det inte framgår hos mottagaren 

att någonting gått fel är en annan lösning önskvärd. 

 

I bedömningen om det är avsändarens vilja eller mottagarens möjlighet att lita på 

informationen bör en bedömning göras dels vad informationen handlar om och dels en 

situationsbedömning.  

 

 

5.1.2 AvtL 40§ 

 

40§ AvtL säger:  

”Skall någon enligt denna lag giva annan ett meddelande, vid äventyr att eljest avtal 

anses slutet eller anbud antaget eller rättshandling, som av honom eller å hans vägnar 

företagits, bliver mot honom gällande, och varder sådant meddelande inlämnat för 

befordran med post eller telegraf eller eljest på ändamålsenlig sätt avsänt, må ej den 

omständigheten, att meddelandet försenas eller icke kommer fram, föranleda därtill att 

avsändaren icke anses hava fullgjort vad honom åligger” 

 

Utgångspunkten är att avsändaren står risken för att meddelande som han skickar inte 

kommer fram i tid eller inte kommer fram alls. Undantaget finns i 40 § AvtL. Regeln 

säger att meddelanden som sänds i mottagarens intresse skall mottagaren ansvara för. 

Ett meddelande går i mottagarens intresse bland annat när det gäller upplysningar om att 

ett anbud ankommit för sent eller är orent.52 I den uppställda problemsituationen skulle 

                                                 
52 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 56 
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sådan information som går på mottagarens intresse vara känslig information som gäller 

denne. I paragrafen finns ett kriterium om att om meddelande sänds på ett 

ändamålsenligt sätt går meddelandet på mottagarens risk. Har avsändaren avsänt 

meddelandet på ändamålsenligt sätt har han inget vidare ansvar. Så snart avsändaren 

skickat iväg meddelandet så ansvarar mottagaren för att meddelandet försenas eller 

kommer bort.53  

 

Har avsändaren dock på ett oaktsamt sätt underlåtit att vidtaga åtgärder för att skydda 

meddelandet mot angrepp borde han kunna bli skadeståndsskyldig mot en godtroende 

mottagare som litat på det förfalskade meddelandet.54 Ansvaret kan således enligt min 

mening inbegripa att använda sig av skyddssystem för att skydda den känsliga 

informationen.  

 

 

Paragrafens tillämplighet 

 

Avgörande för ansvarsövergången i 40 § är kriteriet ”avsänt på ändamålsenligt sätt”. 

Frågan blir nu att avgöra vad som anses vara ”på ett ändamålsenligt sätt”. Specifikt för 

e-post gäller att parterna använt sig av e-post tidigare eller att mottagaren angivit att 

meddelandet skall skickas via e-post och att han angivit sin e-postadress.55 Har parterna 

tidigare använt sig av e-post får det anses att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt 

sätt.56 Jag instämmer i detta uttalande med ett tillägg. Om meddelandet innehåller 

känslig information bör det för att anses avsänt på ett ändamålsenligt sätt ha använts 

något slags skyddssystem för att skydda informationen.  

 

Paragrafen säger dock inget om meddelanden som blivit utsatta för förvanskning och 

detta talar emot en tillämpning av paragrafen. Om ett meddelande som normalt omfattas 

av den här paragrafen istället skickas med e-post och förvanskas eller blir fel vid 

befordringen skulle paragrafen dock kunna vara tillämplig. Alltså även vara tillämplig 

                                                 
53 Dykert m fl, Elektroniska affärer, juridik och revision, s. 39 
54 Lindberg, Praktisk IT-rätt, s. 75 
55 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 72 
56 Dykert m fl, Elektroniska affärer, juridik och revision, s. 69 
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på elektroniska meddelanden.57 Detta grundar sig på SOU 1989:40 Datorisering av 

tullrutinerna – slutrapport. Jag instämmer i detta uttalande eftersom risken för 

förvanskning är en så pass vanlig förekommande risk. Varje gång information hanteras 

kan den komma att förändras, vare sig det rör sig om information som går på 

mottagarens risk eller inte. 

 

Eftersom denna paragraf syftar till att begränsa mottagarens förlust eller skada, så har 

det inte ansetts rimligt att risken för överföringen av meddelandet läggs på avsändaren, 

anser Hultmark. Jag anser dock att detta är en bättre ansvarsfördelning än den som 

förespråkas i 32 § därför att det krävs att avsändaren tar sitt ansvar för informationen 

samtidigt som mottagaren tar del av ansvaret.  

 

 

5.1.3 Avtalsfrihet 

 

Allt avtalsslutande bygger på principen om avtalsfrihet. Det innebär att det skall vara 

möjligt att avtala om i stort sett vad som helst med vem som helst så länge det inte 

strider mot lag. Eftersom avtalslagen är dispositiv är det möjligt att avtala bort 32 och 

40 §§. Om parterna inte träffat ett särskilt avtal, så gäller dock allmänna avtalsrättsliga 

regler för utväxling av meddelanden,58 detta under förutsättning att det går att tillämpa 

avtalsrättsliga regler analogt på elektroniska meddelanden som skickas med e-post. När 

det gäller känslig information är det inte någon dum idé att avtala om 

informationsutbytet så att det är klart om vem som skall ansvara om en skada inträffar. 

Det ger en trygghet för alla parter. 

 

Det går att avtala om hur elektronisk kommunikation skall användas och vilken nivå av 

säkerhet som skall gälla. Ofta används så kallade EDI-avtal. I dessa avtal regleras 

meddelandeutväxling. Avtalen reglerar dock situationer då informationsutbytet sker 

mellan olika informationssystem, det vill säga helt automatiserad utväxling.59 Således 

                                                 
57 Dykert m fl, Elektroniska affärer, juridik och revision, s. 43 
58 Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, s. 69 
59 EDI-avtal 96 
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finns det inga standardavtal som reglerar fysiska parters informationsutbyte. Sådana 

avtal får i så fall skrivas mellan parterna från gång till gång. 

 

 

5.1.4 Sammanfattning 

 

Ansvaret för känslig information som skickas med e-post regleras inte specifikt. Istället 

får svaret bland annat sökas i allmänna avtals- och köprättsliga regler. Det finns två 

paragrafer i AvtL som skulle kunna tillämpas på den uppställda problemsituationen, 32 

§ och 40 §.  Inom avtalsrätten är huvudregeln att avsändaren av meddelanden står risken 

för att meddelandet kan förvanskas eller inte kommer fram i tid. Meddelande går i 

princip på avsändarens risk men han ansvarar inte för till exempel en felaktig adress,  

som gör att meddelandet inte når mottagaren.  

 

32 § 1 st tar upp så kallade förklaringsmisstag. Den som avgivit en förklaring som fått 

en annan innebörd eftersom han skrivit fel, blir inte bunden av den förklaringen om den 

mottagit förklaringen insåg eller bort inse detta fel. I andra stycket tas upp situationen 

då ett meddelande blir fel på grund av telegrafering eller oriktigt återgivande av det.  

Avsändaren blir i situationer då meddelandet ändrats inte bunden trots att mottagaren är 

i god tro. Avsändarens vilja vid avsändandet är det som beaktas. 

 

I 40 § finns ett undantag från huvudregeln. Enligt denna paragraf skall mottagaren 

ansvara för meddelanden som sänds i hans intresse. Har avsändaren avsänt meddelandet 

på ändamålsenligt sätt har han inget vidare ansvar enligt denna paragraf. Ansvaret har 

vid avsändandet då gått över på mottagaren. 

 

De problem som uppstår i samband med ansvarsfrågan är när meddelandet kan anses 

avsänt och när det kan anses mottaget. Kriteriet för att ansvaret skall ha gått över från 

avsändare till mottagare enligt 32 § är ”till handa”. För att kriteriet skall anses uppfyllt 

krävs att meddelandet kommit fram till mottagaren. Mottagaren behöver dock inte ha 

läst det utan det räcker med att han haft möjlighet att göra det. Mottagaren måste anses 

ha fått ett e-postmeddelande sig till handa när det kommit till hans e-postkonto. 
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För en tillämpning av denna paragraf skall det finnas en telegrafist eller ett bud och det 

finns det inte när ett e-postmeddelande skickas via Internet. I situationen med e-post 

finns  ingen sådan mellanhand. Meddelandet skickas alltså inte på de sätt som det står i 

paragrafen och den kan därför inte tillämpas.  

 

Det går att sluta så kallade EDI-avtal. I dessa regleras hur elektronisk kommunikation 

skall användas och vilken nivå av säkerhet som skall gälla. Skulle parterna inte slutit ett 

sådant avtal eller liknande gäller istället allmänna avtalsrättsliga regler för utväxling av 

meddelanden, under förutsättning att det går att tillämpa avtalsrättsliga analogt regler på 

elektroniska meddelanden som skickas med e-post. 

 

 

5.2 Köprättsliga regler  

 

I sökandet av olika lösningar på ansvarsfrågan skulle det kunna diskuteras om  

situationen möjligen skulle kunna liknas vid en övergång av risk för varor, enligt 

allmänna köprättsliga regler. Huvudprincipen i svensk köprätt är att risken för varans 

förstörelse i princip ligger hos den som har varan i sin besittning, men det finns även en 

romerskrättslig regel som säger att risken följer äganderätten.60 I anslutning till detta 

kan ställas frågan om det är möjligt att ha äganderätt till eller ha känslig information i 

sin besittning. En annan problemställning som kommer upp vid en tillämpning av 

köprättsliga regler är om känslig information kan liknas vid lös egendom. KöpL är 

nämligen tillämplig på all sorts lös egendom.61 Lös egendom är allt som inte är fast 

egendom.62  

 

Reglerna i KöpL liknar dem i AvtL som reglerar ansvarsövergång. Här handlar det dock 

om avlämnande och hämtande istället för avsändande och mottagande. Risken för en 

vara går i allmänhet över på köparen från säljaren vid själva avlämnandet, det vill säga 

vid besittningsövergången.63 Kriteriet för en besittningsövergång är det har skett ett 

                                                 
60 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 249 
61 Almér, Civilrätt, s. 91 
62 Almér, Civilrätt, s. 43 
63 KöpL 13 § 
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faktiskt överlämnande och en annan person har tagit fysisk rådighet över egendomen. 

Enligt den romerskrättsliga regeln skall ansvaret gå över vid äganderättsövergången. 

Detta sker då alla kriterier för ett köp är uppfyllda, det vill säga när köpet är fullbordat64. 

Ett köp kan anses fullbordat när köparen och säljaren gjort vad som ankommer på dem 

för att det önskade resultatet skall uppnås.  

 

 

5.2.1 Äganderätt och besittning 

 

Äganderätt och besittning är två skilda rättsbegrepp, de har dock en viss relevans för 

varandra. Det presumeras att den som har besittning av ett ting också har rätt att råda 

över det, det vill säga att han är den rätte ägaren av tinget.  

 

Att ha besittning till någonting innebär att en person har en faktisk bestämmanderätt 

över ett ting då personen har tinget i sin vård. Personen har så att säga en faktisk 

rådighet över tinget.65 En person kan ha ett ting i sin besittning av många orsaker, 

lagligt eller inte. Personen behöver dock inte äga saken för att ha den i sin besittning. 

Någon som har ett ting i sin besittning presumeras dock som jag nämnt också vara rätt 

ägare.66 

 

Att ha äganderätt till någonting innebär enligt gammal romersk rätt att en ägare av 

någonting har en rätt att på alla sätt råda över egendomen och har en rätt att få tillbaka 

den från den person som på ett orättmätigt sätt fått det i sin besittning.67 Äganderätten 

innebär att ägaren i princip helt får förfoga över egendomen om inte särskilda undantag 

följer av lag, avtal eller sedvanerätt.68 Ägaren har så att säga vissa befogenheter med 

avseende på egendomen. 

 

                                                 
64 Almér, Civilrätt, s. 40 
65 Tamm, romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 96 
66 Rembe, Juridiska ord och begrepp, s. 18 
67 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, s. 78 
68 Rembe m fl, Juridiska ord och begrepp, s.146 
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Tillämplighet 

 

Lös egendom är som jag tidigare nämnt allt som inte är fast egendom. Information kan 

inte vara fast egendom och skulle enligt uteslutningsmetoden kunna vara lös egendom.  

Att ha besittning till egendom innebär som sagt att ha en fysisk rådighet över 

egendomen. Besittningsövergången av en vara sker vid själva avlämnandet. Detta skulle 

i situationen med e-post kunna vara då meddelandet skickats iväg. Avsändaren skulle 

efter denna tidpunkt inte ha något vidare ansvar. Hämtandet i sin tur skulle motsvaras av 

att mottagaren går in på sitt e-postkonto och läser meddelandet. Ansvaret har då gått 

över på mottagaren. Det finns en nackdel med detta och det är vem som ansvarar mellan 

dessa två tidpunkter. Jag skulle önska att det gick att göra den som tillhandahåller en e-

posthanteringstjänst ansvarig. 

 

En annan nackdel är att information kan befinna sig på flera ställen samtidigt. När 

informationen skickas iväg med e-post kan den fortfarande finns kvar i avsändarens 

dator. Kan det verkligen anses att en besittningsövergång skett? Personen har ju då 

endast rådighet över den information som finns hos honom, inte den som kommit till 

mottagaren. Jag skulle påstå att han fortfarande ansvarar för den information som finns 

kvar hos honom. Om informationen dock bara finns på ett ställe, till exempel hos en 

advokat som lagt upp en akt om dig. Säg att denna akt endast finns lagrad i en fil i hans 

dator (inte troligt, det finns alltid pappersakter). När han sedan avslutat ditt fall och 

skickar över denna akt till dig så har verkligen en besittningsövergång skett och därmed 

skulle ansvaret också gått över. Men allmänt går nog inte detta... 

 

Enligt kriterierna för äganderätt skall en person kunna ha rätt att på alla sätt råda över 

egendomen och ha vissa befogenheter med avseende på egendomen. Skulle en person 

ha äganderätt till känslig information skulle han också ha rätt att ställa krav gällande 

denna information. Det är inte alltid möjligt att ställa krav på personer som hanterar 

information som berör en specifik person. Äganderättsbegreppet skulle då bli svårt att 

tillämpa på känslig information.  

 

Skulle det vara möjligt att ha information i sin besittning eller kunna ha äganderätt till 

den skulle ansvaret övergå antingen vid besittningsövergången eller vid 

äganderättsövergången. Enligt min åsikt skulle det vara mera rimligt om ansvaret 
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övergick vid en besittningsövergång eftersom det vid en äganderättsövergång krävs 

mer. Har en person besittning till känslig information bör han också iakttaga en viss 

försiktighet och verka för att den känsliga informationen inte sprids vidare. Det som 

talar för en ansvarsövergång vid äganderättsövergången är att informationen kan 

befinna sig på flera ställen samtidigt. Rimligt är då att den som äger informationen 

ytterst ansvarar för den. Om flera personer samtidigt kan ha besittning till informationen 

så kan det dock anses att alla som har informationen i sin besittning också skall ansvara 

för den.  

 

Eftersom förutsättningarna för äganderätt och besittning inte kan uppfyllas blir det 

heller inte aktuellt att diskutera tidpunkt för avlämnande och hämtande av varor på ett 

analogt sätt gällande information. De köprättsliga reglerna kan bli svåra att tillämpa. 

 

 

5.2.2 Sammanfattning 

 

Huvudprincipen inom svensk köprätt är att risken för varans förstörelse i princip ligger 

hos den som har varan i sin besittning. Det finns dock ett annat sätt att se på saken. En 

romerskrättslig regel säger att risken följer äganderätten. En person har besittning över 

egendom då personen så att säga har en faktisk rådighet över egendomen. Att ha 

äganderätt till egendom innebär att en person har en rätt att på alla sätt råda över 

egendomen. Personen har så att säga vissa befogenheter med avseende på saken. 

 

Det förefaller mera rimligt om ansvaret övergick vid en besittningsövergång än vid en 

äganderättsövergång eftersom det vid en äganderättsövergång krävs mer. Det som talar 

för en ansvarsövergång vid äganderättsövergången är att informationen kan befinna sig 

på flera ställen samtidigt. Rimligt är då att den som äger informationen ytterst ansvarar 

för den. Om flera personer samtidigt kan ha besittning till informationen så kan det 

därför anses att alla som har informationen i sin besittning också skall ansvara för den. 
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5.3 Annan lagstiftning – rättsligt skydd för känslig information 

 

PUL och SekrL syftar till att skydda känslig information och mer specifikt sådan 

information som rör privatpersoner. Lagarna tar sikte på att skydda mer specifikt 

klassificerad information. Reglerna rör sig om sådan information som personliga 

uppgifter och om sekretessbelagd information. Dessa lagar har inte till uppgift att lösa 

ansvarsfördelningen på samma sätt som de avtals- och köprättsliga regler jag gått 

igenom tidigare. Lagarna syftar istället till att ge ledning om vad ansvaret innebär och 

vad en ansvarig har rätt att göra och inte göra med känslig information.  

 

Jag kommer nedan att presentera det skydd för information enligt dessa lagar och titta 

på om de skulle kunna vara tillämpliga även vid hantering av känslig information när 

den skickas via e-post. Detta för att se vad lagarna erbjuder som rättsligt skydd för 

känslig information.  

 

 

5.3.1 Personuppgiftslagen 

 

Personuppgifter skyddas av PUL. Egentligen är det inte personuppgifterna i sig som 

skyddas utan skyddet gäller den personliga integriteten69 och därigenom 

personuppgifterna. Som behandling av personuppgifter räknas all slags hantering av 

uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.70 Det räcker enligt 

lagtexten att en uppgift kan hänföras till en individ för att de skall räknas som 

personuppgifter. Kan inte uppgifter kopplas ihop med en person rör det sig inte 

personuppgifter och lagen gäller inte. Krypterade uppgifter omfattas endast så länge 

någon kan göra uppgifterna läsbara och därmed identifiera individen. Ingen skada är 

skedd om informationen inte kan läsas.71. Uppgifter om juridiska personer omfattas inte 

av lagen.72 PUL tar inte sikte på att skydda personuppgifter som är av rent privat natur 

                                                 
69 Den personliga integriteten kan definieras som en personlig sfär inom vilken en person inte skall 

behöva stå ut med att andra blandar sig i. 
70 PUL 3§, det gäller hantering av all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet 
71 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 166 
72 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 165 
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utan skyddet gäller för privatpersoner gentemot organisationer, myndigheter eller 

företag. Personuppgiftsskyddet går till största delen ut på att säga hur personuppgifter 

får behandlas. Skyddet är sammanhangsberoende, det vill säga det skall bedömas vad 

som är rimligt från fall till fall samt göras intresseavvägningar. Den som bestämmer 

ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter är att anse som 

personuppgiftsansvarig.73 Det ankommer på denna personuppgiftsansvarige att vidta 

lämpliga tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas74 med 

tekniska hjälpmedel. Personuppgiftsansvarig kan bli skadeståndskyldig om han inte följt 

reglerna i PUL.75 Detta innefattar som jag kan se det även reglerna om säkerheten.  

 

Lagen omfattar sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 

automatiserad.76 Att behandling av personuppgifter är automatiserad innebär att ingen 

mänsklig hand är med i processen. Det är således maskiner och program som sköter 

informationsbehandlingen.77 Processen med att skicka e-post skulle enligt min åsikt 

kunna anses som en delvis automatiserad behandling av personuppgifter. En fysisk 

person skickar iväg ett meddelande med hjälp av tekniska hjälpmedel och program. 

 

Enligt PUL är känslig information sådan information som behandlar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening, hälsa och sexualliv som kan hänföras till en fysisk person. Huvudregeln är 

att det är förbjudet att behandla personuppgifter som hänför sig till det här slaget.78 

Undantag kan dock medges om samtycke ges från den person som uppgifterna hänför 

sig till.79 Skulle nu känslig information behandlas gäller lagens skydd för detta. 

 

 

 

                                                 
73 Dataskydd i Europeiska unionen, s. 7 
74 PUL, 31 § 
75 PUL 48 § 
76 PUL 5 § 1st 
77 Lindberg m  fl, Praktisk IT-rätt, s.168 
78 PUL 13 § 
79 PUL 15 §, ytterligare undantag finns även i 16 – 20 §§ 
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5.3.2 Sekretesslagen 

 

SekrL innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet, det vill 

säga lagen reglerar allmänt skyddet av uppgifter i myndigheters handlingar och 

upptagningar. Det finns förbud mot att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, genom 

att allmän handling lämnas ut eller att information röjs på annat sätt.80 Sekretessen 

gäller de personer som är anställda inom myndigheter. De är ansvariga för att 

sekretessen bibehålls.81 Kapitel sju till nio i SekrL tar sikte på sekretess för den 

enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. Detta är information som enligt min 

definition skulle kunna vara känslig information. Skulle någon som omfattas av 

sekretessansvaret göra något så att sekretessen bryts skulle den göra sig skyldig till brott 

mot tystnadsplikt.82  

 

I och med att det finns ett förbud att information röjs ”på annat sätt” skulle eventuellt 

SekrL kunna vara tillämplig i situationen då känslig information skickas med e-post. 

Det innebär alltid en risk att informationen kommer obehörig till känna när e-post 

används. Skulle känslig information dock skickas med e-post ligger ansvaret på den 

som omfattas av sekretessansvaret att begagna sig av lämpliga metoder för att skydda 

informationen på ett tillfredsställade sätt. Om den känsliga informationen kommer 

obehörig till känna skulle den ansvarige personen kunna göras ansvarig för brott mot 

tystnadsplikten eftersom sekretessen brutits. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

 

PUL tar sikte på att skydda så kallade personuppgifter. Personuppgifter är all 

information som kan hänföras till en fysisk individ. Lagen nämner också ett antal 

uppgifter som kan anses som känslig information. Dessa uppgifter är sådan information 

som behandlar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Lagen pekar ut en 

                                                 
80 SekrL 1 kap 1§ 
81 SekrL 1 kap 6 § 
82 SekrL 16 kap 1 § 
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personuppgiftsansvarig och ger ledning om vad som får göras och inte göras med 

informationen. 

 

SekrL tar upp myndigheters ansvar för information gentemot privatpersoner. Lagen 

talar om i vilka situationer sekretess gäller och vad som händer om information röjs och 

sekretessen bryts. Den som omfattas av sekretessansvaret kan göra sig skyldig mot brott 

mot tystnadsplikt om sekretessen bryts. 

 

Jag anser att lagarna är tillämpliga på så sätt att det ankommer på den 

personuppgiftsansvarige att vidtaga lämpliga tekniska åtgärder för att skydda den 

information som behandlas. 

 

 

6 IT-RÄTTENS INTERNATIONELLA DIMENSION 

 

Tack vare Internet och e-post har människan fått en möjlighet att snabbt utväxla 

information mellan olika delar av världen. Vid en eventuell tvist kan detta medföra 

problem när det skall bestämmas vilket lands ansvarsregler som skall tillämpas och 

vilken domstol som är behörig att pröva tvisten. Att skicka e-post via Internet är inte 

nationellt bundet. Därför skall jag i detta avsnitt ta upp en del om jurisdiktion och 

lagval. Jag kommer också att presentera Eg-rättsliga regler som finns gällande ansvar 

för information. Genomgången kommer inte att vara uttömmande utan syftar endast till 

att ge en inblick. Då jag inriktat mig på hur problemsituationen skulle kunna lösas inom 

svensk rätt har jag inte känt det nödvändigt att gå djupare in på de internationella regler 

som finns. Eg-rätten är ju dock en integrerad del i den svenska rätten och kommer 

således ändå till sin belysning i uppsatsen. Jag vill dock belysa den internationella 

problematik som finns i anslutning till IT-rätten och har därför med detta avsnitt.  

 

 

6.1 Eg-rättsliga regler 

 

Det har ansetts vara viktigt att reglera informationsflödet inom EU eftersom 

informationsutbytet ökar hela tiden och de nationella reglerna varierade kraftigt. En 

enhetlig reglering var därför önskvärd om de nationella reglerna inte skulle bli ett hinder 
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för det fria informationsflödet. Det finns regler som skyddar personuppgifter. Dessa 

regler finns i Dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Syftet med direktivet är att alla 

unionsmedborgare skall ha samma skydd för personuppgifter. Direktivet skyddar 

insamling, lagring och spridning av personuppgifter. Personuppgiftslagen i Sverige 

bygger bland annat på detta direktiv. I både Dataskyddsdirektivet och PUL gäller 

skyddet inte personuppgifter som finns i verksamhet av rent privat natur. Skillnaden 

mellan direktivet och PUL är att direktivet inte gäller uppgifter i verksamheter som 

avser allmän säkerhet, försvaret eller straffrätten. Detta beror på att dessa 

angelägenheter anses vara nationella angelägenheter som skall hanteras av de enskilda 

medlemsländerna och inte av EU.  

 

Det fanns även ett direktiv som särskilt reglerade skydd för privatlivet inom 

telekommunikationsområdet, Direktiv 97/66/EG. Syftet med detta direktiv var att 

medlemsstaterna genom nationella regler skall säkra telehemligheten vid 

kommunikation.83 Detta har gjorts genom införlivning i bland annat PUL. Direktivet är 

idag ersatt av Direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. I detta direktiv stadgas att 

en leverantör av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst skall vidta 

lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina tjänster.84 Vidare stadgas 

att medlemsstaterna själva skall ombesörja nationell lagstiftning som säkerställer 

konfidentialitet vid kommunikation via allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster.85  Detta är vad som stadgas om ansvar och säkerhet för 

information. Det intressanta är just leverantörens ansvar att ombesörja tillräckliga 

säkerhetsåtgärder för den tjänst han tillhandahåller, därför att det är den tidpunkt i 

sändandet av e-postmeddelanden som varken avsändaren eller mottagaren kan ansvara 

för.  

 

En registeransvarig enligt Direktiv 95/46/EG kan bli skadeståndsskyldig gentemot den 

person informationen berör om han inte följt de regler som gäller enligt direktivet.86  

                                                 
83 Dataskydd i Europeiska unionen, s. 6 
84 Direktiv 2002/58/EG, art. 4.1 
85 Direktiv 2002/58/EG, art. 5.1 
86 Direktiv 95/46/EG, art. 23 
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6.1.1 Informationsutbyte mot tredje land 

 

När det gäller kommunikation av information inom EU skall det gå att lita på att 

säkerhetsnivån är hög. De regler inom EU som tar sikte på att skydda information är  

ganska snarlika de svenska eftersom vår svenska lag, PUL bygger på direktiven. 

Problemet uppstår istället då information skall överföras till tredje land.  

 

Rättsligt och tekniskt skydd för information och personuppgifter varierar mellan olika 

länder. Därför finns det en risk när information skickas till ett annat land att detta land 

har en svagare skyddsnivå för informationen än vad Sverige har.87 Regler angående 

informationsutbyte med tredje land finns i både Eg-direktivet och i PUL. Reglerna i 

PUL som rör överföring av information till tredje land, det vill säga till land utanför EU 

och EES, innebär att det i princip krävs samtycke från den som informationen berör för 

att uppgifterna skall få behandlas via Internet.88 Alla länder har som sagt inte samma 

säkerhetsnivå vid informationsöverföring och EU ställer upp en miniminivå av säkerhet 

för att information fritt skall kunna skickas utan alltför stor risk.89 Principen i direktivet 

är att personuppgifter endast får överföras till tredje land om landet i fråga kan garantera 

att en adekvat säkerhetsnivå kan upprätthållas.90 När det skall bestämmas vad som kan 

anses som en adekvat säkerhetsnivå skall hänsyn tas till samtliga omständigheter som 

har samband med informationsöverföringen. Det kan var till exempel informationens 

art, vad som är ändamålet med informationshanteringen eller vilket landet är som 

informationen skall föras över till.91 

 

 

6.2 Jurisdiktion 

 

E-postanvändandets internationella dimension får frågorna, om vilket lands lagar som 

skall som skall tillämpas på en tvist samt om det aktuella landets domstol är behörig att 

                                                 
87 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 196 
88 PUL, 34 § 1 st 
89 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 196 
90 Dataskydd i Europeiska Unionen, s.19, samma regler gäller enligt PUL 33 § 
91 Lindberg m fl, Praktisk IT-rätt, s. 197 
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pröva tvisten, att bli aktuella. Möjligheten finns att en ansvarsfråga kan komma att 

avgöras enligt ett annat lands lag vid en utländsk domstol även om det finns en svensk 

part i tvisten. Den gränsöverskridande kommunikationen som sker via e-post har ofta 

anknytning till mer än ett land. 

 

Problemet med jurisdiktion kan delas in i tre delar. Först kommer det egentliga lagvalet 

då det skall bestämmas vilket lands lag som skall tillämpas. Som nummer två kommer 

problemet med verkställbarheten av en utländsk dom här i Sverige. Detta ligger utanför 

uppsatsens ramar och jag kommer därför inte att gå närmare in på detta. Till sist 

kommer frågan om forumval, det vill säga vilket lands domstol som är behörig att pröva 

tvisten.92 När det gäller tvister om information som finns på Internet så finns det inga 

internationella regler om lag- och forumval. Regler får då sökas i de nationella 

regelverken. 

 

I lagvalsfrågan är huvudprincipen att det land som det finns starkast anknytning till i 

tvistefrågan, detta lands regler skall också tillämpas vid en prövning av tvisten.93 Denna 

regel är dock bristande i vissa avseenden. En uppkommen tvist kan naturligtvis ha 

anknytning till flera länder. När det gäller domstols behörighet att pröva en tvist gäller 

som huvudprincip territorialprincipen. Avgörande är sålunda var en viss handling har 

utförts och var effekten har handlingen inträffat.94 Eftersom e-postmeddelanden och 

information kan passera en utländsk server trots att det är svenska parter som 

kommunicerar har det diskuterats om en servers geografiska placering har betydelse för 

lag- och forumval. Betydelsen borde vara ringa eftersom det är var handlingen har 

företagits som är relevant.95   

 

 

 

 

                                                 
92 Carlén- Wendel, Nätjuridik, Lag och rätt på Internet, s. 35 
93 Kern, Internetrelaterade missbruk och brott, s. 31  
94 Lindberg, Praktisk IT-rätt, s. 33 
95 Edmar m fl Internetpublicering – en juridisk vägledning, s. 67 
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6.3  Sammanfattning 

 

I stort sett stämmer de Eg-rättsliga reglerna överens med de svenska. Det finns två 

direktiv som syftar till att reglera skyddet för personuppgifter och information, 

Dataskyddsdirektivet 95/46/EG och Direktiv 2002/58/EG om behandling av 

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. De 

viktigaste reglerna är de om att en leverantör av en allmänt tillgänglig elektronisk 

kommunikationstjänst skall vidta lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa 

säkerheten i sina tjänster och att medlemsstaterna själva skall ombesörja nationell 

lagstiftning som säkerställer konfidentialitet vid kommunikation via allmänt tillgängliga 

elektroniska kommunikationstjänster.  

 

För informationsöverföring till ett annat land som inte är medlem i EU gäller särskilda 

regler. Sådan överföring får ske endast om det finns samtycke från den person som 

uppgifterna rör sig om och om landet uppgifterna skall överföras till har en adekvat 

säkerhetsnivå för att skydda uppgifterna.  

 

Elektronisk kommunikation via e-post för med sig ett jurisdiktionsproblem. Vid en 

eventuell tvist uppkommer svårigheter med lagval och forumval då användandet av e-

post inte är nationellt bundet. Huvudprincipen är att det land som det finns starkast 

anknytning till i tvistefrågan, detta lands regler skall också tillämpas vid en prövning av 

tvisten. Domstols behörighet att pröva en tvist bestäms efter den så kallade 

territorialprincipen. Var en viss handling har utförts och var effekten av handlingen 

inträffat är det som är avgörande. 

 

 

7 SAMMANFATTANDE ANALYS  

 

7.1 Kommentarer till säkerhetsfrågan 

 

Som det säkert framgått av den tidigare diskussonen så är säkerheten en viktig del i att 

undvika att rättsliga tvister uppstår. Det går till viss del att förebygga problem och 

säkerhetsrisker. Inget system är dock helt säkert utan risker kommer alltid att finnas. 

Detta är en mer teknisk del av problemställningen och jag har valt att inte fördjupa mig i 
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det. Jag tycker dock att det bör nämnas då jag anser att det är en del av ansvaret för 

känslig information att använda sig av skyddssystem för att säkerställa skyddet för 

konfidentialitet och integritet. 

 

Jag anser det rimligt att parter som använder sig av e-post till utbyte av känslig 

information bör beakta de risker som finns. Lagring av känslig information i nätverk 

med uppkoppling mot Internet och framförallt sändande av känslig information via e-

post medför betydande säkerhetsrisker för de inblandade parterna. Det kan röra sig om 

ökade risker för intrång utifrån, med ökad risk för att informationen sprids till obehöriga 

som följd. När känslig information hanteras borde det rimligtvis finnas vissa krav på 

den som sköter hanteringen att den använder sig av säkerhetssystem och iakttar en viss 

försiktighet. Den ansvarige bör fråga sig om det finns någon risk att obehöriga skulle 

kunna ha tillgång till informationen och om det skulle leda till någon skada om den kom 

till en utomståendes kännedom. Med utgångspunkt i hur stor risken är att detta inträffar 

bör han sedan välja lämplig skyddsmetod. Ett syfte med att faktiskt använda sig av 

skyddssystem i sådana situationer är trovärdigheten för elektroniska hjälpmedel och 

teknik skall upprätthållas. Konfidentialiteten och integriteten bibehålls också. 

Säkerhetsmetoderna som finns är bra och kan och skydda känslig information som 

skickas med e-post på ett tillfredsställande sätt. 

 

Ett annat problem som dyker upp är att båda parter måste begagna sig av samma system 

om de tekniska skyddsåtgärderna, till exempel kryptering skall fungera. Detta kan bli 

problematiskt när en av parterna är en privatperson. En privatperson har troligen inte 

samma möjlighet att skaffa sig och begagna sig av ett avancerat skyddssystem som ett 

företag eller en myndighet har. Skulle det vara så att det inte går att ordna säkerhet för 

känslig information på ett tillfredsställande sätt bör man helt enkelt avhålla sig ifrån att 

skicka känslig information med hjälp av e-post och begagna sig av andra 

kommunikationssätt! 

 

 

7.2 Kommentarer till ansvarsfrågan 

 

Som framkommit under uppsatsens gång är det inte helt lätt att bestämma när ansvaret 

för känslig information som skickas med e-post går över från en part till en annan. Jag 
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skall i detta stycke kommentera ansvaret och ansvarsfördelningen med den tidigare 

diskussionen som grund.  

 

 

7.2.1 Avtalsrätt 

 

När det gäller ansvarfördelningen i de paragrafer som diskuterats fanns det två 

tidpunkter då ansvaret skulle gå över från avsändaren till mottagaren av ett meddelande. 

Dessa två tidpunkter var då mottagaren fått meddelandet ”till handa” eller då 

avsändaren avsänt meddelandet ”på ändamålsenligt sätt”. Jag har tidigare nämnt att jag 

tycker att sättet med avsändande på ändamålsenligt sätt passar bättre in i den uppställda 

problemsituationen. Anledningen till detta är att jag anser att de ställer rimliga krav på 

parterna. Om avsändaren har gjort vad som ankommer på honom för att meddelandet 

skall kunna skickas på ett säkert sätt och det ändå blir fel  kan det knappast anses skäligt 

att det är han som skall ansvara. Ansvaret skall då ha gått över på en annan part. 

Kriteriet bör dock kompletteras med den regeln om att meddelandet skall ha kommit 

mottagaren till handa. Går meddelandet med den känsliga informationen på mottagarens 

intresse sker ansvarsövergången vid avsändandet. Skulle det röra sig om information 

som härför sig till avsändaren så ligger ansvaret på honom tills meddelandet kommit 

mottagaren till handa. Kriteriet på ändamålsenligt sätt bör dock alltid gälla. Vad som 

också bör beaktas vid ansvarsfördelningen är parternas behov av skydd. Tillitsteorin och 

viljeteorin är viktiga i detta sammanhang. Avsändaren kanske inte haft någon vilja att 

skicka ett meddelande som ser ut på ett annat sätt när det kommit fram till mottagaren. 

Han vet inte heller att det har ändrats och kan därför inte enligt 32 § 2 st AvtL meddela 

mottagaren om detta. Då bör en tolkning av avsändarens vilja försöka utrönas och inte 

enbart se till vad som är skrivet. Viljeteorin gynnar också mottagaren av ett meddelande 

eftersom han då får fram den riktiga informationen till slut. Det är också viktigt att en 

mottagaren kan lita på att de meddelanden han får är riktiga, för att kunna agera utifrån 

dem. Den som tar emot ett meddelande skall kunna lita på att det innehåller det 

avsändaren velat förmedla. Kontentan av detta är att om det kommuniceras känslig 

information via e-post bör parterna alltid kontrollera meddelandena med varandra 

såvida inte signering och kontrollsummor har använts. 
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7.2.2 Köprätt 

 

Den största diskussionen är huruvida en person kan ha äganderätt eller besittning till 

känslig information. Informationen är ju något abstrakt. Den kan ju finnas på flera 

ställen samtidigt. Någon faktisk rådighet över informationen kan således inte 

förekomma. Däremot kan du ju naturligtvis be om att få tillbaka informationen eller att 

den raderas ur en särskilt dator. Du kan dock aldrig vara säker att den faktiskt raderas. 

Äganderätt kan kanske komma på tal då det faktiskt går att sälja information. Som 

exempel kan ges personer som säljer fakta och historier till tidningar. Jag anser dock att 

en analog tillämpning av köprättsliga regler är långsökt. Det finns för många om och 

men för att det skall utgöra en säker ansvarsfördelning. Tankarna bakom är dock bra.  

 

 

7.2.3 Parternas ansvar 

 

Ett ansvar för känslig information är ett stort ansvar. Kraven på den som anses som 

ansvarig bör därför vara en aning högre än för ”normal” meddelandeutväxling. Skulle 

en skada ske så skulle också konsekvenserna bli allvarligare. Istället för bundenhet vid 

till exempel ett avtal skulle en skadeståndsskyldighet kunna inträda. Detta skulle sätta 

press på den ansvarige att verkligen se till att skyddssystem fanns och användes.  

 

Jag ser det som om det finns tre parter i utväxlingen av meddelanden via e-post. Dessa 

parter är dels avsändaren, dels mottagaren men också den person eller det företag som 

tillhandahåller e-posthanteringstjänsten.  Tyvärr är det nog svårt att göra tillhandahållare 

av e-posttjänster ansvariga. De har troligen friskrivit sig från ansvar i kontrakten för 

tjänsterna. Det finns dock en regel i Direktiv 2002/58/EG som reglerar en sådan 

leverantörs ansvar gentemot sina kunder. Enligt den skall leverantör av en allmänt 

tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst vidtaga lämpliga tekniska åtgärder för att 

säkerställa säkerheten i sina tjänster. Vem som skall anses som tillhandahållare av 

tjänsten skall avgöras utifrån en samlad bedömning av vem som har det bestämmande 

inflytandet över tjänsten.96 Detta är enligt min åsikt en mycket bra lösning. Den 

ansvarige skulle då ha en skyldighet att se till att intrång inte sker i meddelanden som 

                                                 
96 SOU 1989:40 Datorisering av tullrutinerna – Slutrapport 
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han förmedlar samt att se till att meddelandena kommer fram till avsedd mottagare. 

Skulle någonting gå fel i detta skall han också bära konsekvenserna och kunna göras 

ansvarig. Ansvaret skulle innan dess bäras av avsändaren som har en skyldighet att 

skicka meddelandet på ett ändamålsenligt sätt. När meddelandet har levererats till 

avsedd mottagare är det också mottagaren som har tagit över ansvaret. Denna tidpunkt 

är när mottagaren fått meddelandet sig till handa. Om avsändaren gjort allt för att 

skydda meddelandet skall det inte gå att ändra meddelandet på vägen. Om han dock har 

gjort allt som ankommer på honom att göra borde ansvaret gå ifrån honom då han 

skickat iväg meddelandet. Han kan därefter inte påverka säkerheten längre. Mottagaren 

skall ansvara när han fått meddelandet till handa, det vill säga när han kan läsa det. Kan 

han inte det bör han underrätta avsändaren.  

 

Utgångspunkten i ansvarsfördelningen anser jag vara att den som har bäst möjlighet att 

påverka säkerheten bör också bära ansvaret för den känsliga informationen. 

Bevisbördan vid rättegångar brukar placeras på den part som typiskt sett har bästa 

möjligheten att säkra bevis. Analogt skulle detta kunna användas på 

ansvarsresonemanget gällande känslig information. För att kunna åstadkomma en bra 

ansvarsfördelning för den känsliga informationen bör det beaktas vilka möjligheter de 

olika parterna har att skydda informationen. En privatperson har inte samma möjligheter 

som ett företag eller en myndighet att använda sig av avancerade skyddssystem. En 

privatperson kan dock säga att det rör sig om information som måste skyddas. Då kan 

parterna komma överens om hur säkerheten för informationen skall lösas.  

 

Vad kan då ansvaret anses innefatta? Som jag nämnt är det önskvärt att avsändaren 

skickar meddelanden på ett ändamålsenligt sätt. Jag lägger i detta begrepp att den 

avsändaren använt sig av lämpliga skyddsmetoder för att skydda den känsliga 

informationen på ett tillfredställande sätt. En ansvarig bör också beakta 

konfidentialiteten och integriteten i alla situationer där känslig information hanteras. 

Ansvaret bör också innefatta att den ansvarige bär de eventuella konsekvenser som kan 

uppstå om någonting går fel. Detta kan röra sig om betalning av eventuella ersättningar 

eller skadestånd. 
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7.2.4  Ansvarsreglering och rättsligt skydd 

 

PUL och SekrL är väl fungerande på sina områden men täcker inte riktigt den 

uppställda problemsituationen. De skulle dock kunna vara ett bra komplement till bra, 

fungerande ansvarsregler. Hur skulle då en sådan reglering kunna se ut? 

 

Den snabba utvecklingen av IT och dess användningsområden påverkar också rätten 

och lagstiftningen.97 Lagstiftningen hinner inte med den tekniska utvecklingen, alltför 

specifika regler blir fort inaktuella. Konsekvenserna av teknikutvecklingen innebär att 

allt fler handlingssätt skapas och därmed skapas det hela tiden nya osäkerheter om vilka 

regler som kan tillämpas på vilka situationer. Alltför generellt hållna regler leder till 

otydligheter om vilka regler som kan tillämpas och vilka som inte kan det. Lagstiftarens 

uppgift bör vara att skydda känslig information och den personliga integriteten så att 

människor vågar använda sig av elektronisk kommunikation. Det bör finnas klara regler 

för vem som ansvarar för vad och vad konsekvenserna är. Att tillämpa lagar och regler 

analogt skapar gränsdragnings- och tolkningsproblem. Frågan uppstår då om det är 

önskvärt med en särskild enhetlig reglering för elektronisk kommunikation för att kunna 

åstadkomma ett säkert rättsligt skydd. Att ha en enhetlig rättslig reglering för IT-

rättsliga problem har sina nackdelar. IT-branschen är en ständigt föränderlig och 

framåtskridande bransch och det gör det svårt att tillämpa strikta regler. Fördelen med 

en enhetlig reglering är att det skulle underlätta eftersom många gränsdragnings- och 

tolkningsproblem skulle undvikas. Jag förespråkar att existerande regler tillämpas om 

det är möjligt. I detta fall anser jag dock att en analogisk tillämpning är en aning 

långsökt. Eventuellt skulle de avtalsrättsliga reglerna kunna tillämpas. Jag anser det då 

önskvärt med ett tillägg i 32 § att paragrafen också tar sikte på situationen då ett 

meddelande förvanskats av en obehörig under sändandet av e-postmeddelandet. 

Försiktighet bör dock iakttagas så att lagstiftningen inte strävar bakåt istället för framåt.  

 

Lagstiftaren bör enligt min åsikt sträva efter att främja utvecklingen av tekniken 

samtidigt som skydd säkras för privatpersoner. Detta är en balansgång. Ganska allmänt 

och brett hållna regler skulle vara att föredra av den anledningen att tekniken har 

                                                 
97 Seipel, Juridik och IT, s. 36 
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spelrum för sin utveckling samtidigt som gränsdragningsproblematiken minskar något. 

Nya regler kan ofta bli bättre då de tar sikte helt på den nya situationen. 

 

Genom juridiken går det att uppnå en rimlig ansvarsfördelning men också en ökad 

förutsebarhet när det gäller jurisdiktion, lagval, ansvar och rättsföljder för att ta några 

exempel. Rättsystemet förändras inte om ingen gör något, det kan bli inaktuellt men det 

ändras inte. Lagstiftningsprocessen arbetar i ett betydligt långsammare tempo än vad 

teknikutvecklingen inom IT gör.  

 

 

8 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

 

Det har inte varit lätt att diskutera en analog tillämpning av avtals- och köprättsliga 

regler. Jag anser dock att det ligger närmare till hands att tillämpa allmänna 

avtalsrättsliga regler. Köprätten ligger alltför långt ifrån den aktuella situationen och 

innebär alltför många gränsdragningsproblem. Ett rättsligt skydd finns dock för känslig 

information, om än med brister. Jag säger brister eftersom reglerna inte tar upp den 

aktuella problemsituationen. Kompletterande regler som reglerar just ansvaret och 

ansvarsövergången vid elektronisk kommunikation skulle vara önskvärd. 

 

Även om elektronisk kommunikation för med sig betydande säkerhetsfrågor, är detta ett 

kommunikationssätt som verkligen underlättar vid informationsutbyte. Arbetet bli mera 

effektivt vilket i sin tur främjar tillväxten och ökar ett företags konkurrenskraft då det 

kan konkurrera med snabbhet och effektivitet. Om folk känner sig utelämnade och 

oskyddade när de använder sig av e-post kommer de heller inte att begagna sig av 

elektroniska hjälpmedel. Tänk så ineffektivt allt skulle bli om allt skulle budas eller 

skickas med ”snigelpost”. Att kunna använda sig av elektroniska hjälpmedel bidrar till 

ett bättre utnyttjande av resurser. Säkerhetsriskerna går nästan helt att förebygga och då 

finns det inge anledning till att inte skicka känslig information med hjälp av e-post.  

 

Det står helt klart att ingen vill att ens känsliga information skall komma en obehörig till 

känna. Därför vinner alla parter, såväl privatpersoner som företag och myndigheter att 

skyddssystem används. Om förtroendet för varanda finns består också 
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konfidentialiteten. I slutänden bevaras då också privatpersoners integritet. 

Privatpersonerna vänder sig kanske igen till just det företaget för vidare tjänster. 
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