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Beslut efter tillsyn enligt 
dataskyddsförordningen mot 
Justitiekanslern

Integritetsskyddsmyndighetens beslut
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) konstaterar att Justitiekanslern har behandlat 
personuppgifter i strid med artikel 32.1 i dataskyddsförordningen1 genom att inte ha 
vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att obehöriga 
inte kan ta del av känsliga personuppgifter som skickats via e-post den 28 maj 2019.

IMY beslutar med stöd av artikel 58.2 b i dataskyddsförordningen att ge 
Justitiekanslern en reprimand för överträdelse av artikel 32.1 i 
dataskyddsförordningen.

Redogörelse för tillsynsärendet
IMY har inlett tillsyn mot Justitiekanslern med anledning av ett klagomål där klaganden 
anfört att myndigheten skickat känsliga personuppgifter om klaganden via e-post den 
28 maj 2019.

Den fråga som IMY har att ta ställning till är om Justitiekanslern har säkerställt lämplig 
säkerhet vid utskicket av det nu aktuella e-postmeddelandet.

Av klagomålet framgår i huvudsak följande. Justitiekanslern har i ett mål om en annan 
statlig myndighets bristande hantering av känsliga personuppgifter skickat klagandens 
känsliga personuppgifter med okrypterad e-post till klaganden.

Justitiekanslern har i ett yttrande till IMY den 1 februari 2022 uppgett bland annat 
följande. Justitiekanslern är personuppgiftsansvarig för den i klagomålet beskrivna 
personuppgiftsbehandlingen. Den 28 maj 2019 skickades ett e-postmeddelande från 
Justitiekanslern till klaganden. 

1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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DI-2022-477

Datum:
2022-04-04
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Klaganden hade hos Justitiekanslern framställt anspråk om ersättning med anledning 
av hantering av klagandens personuppgifter. I respektive yttrande till Justitiekanslern 
bilade berörda myndigheter dokument som Justitiekanslern kommunicerade med 
klaganden via e-post. E-postmeddelandet till klaganden den 28 maj 2019 innehöll 
bilagor som i sin tur innehöll personuppgifter, däribland namn, adress eller                  
e-postadress, avseende klaganden. Två av handlingarna innehöll känsliga 
personuppgifter om klagandens hälsa och en av handlingarna innehöll klagandens 
personnummer. 

Det har inte skett någon särskild bedömning av riskerna med att skicka dessa 
uppgifter via e-post till klaganden i det aktuella fallet. Justitiekanslern har 
krypteringsskydd som standard (TLS 1.2) för all utgående e-post. Användandet av TLS 
innebär dock inte i sig att innehållet i ett e-postmeddelande är skyddat så att endast 
avsedd mottagare kan ta del av informationen.

Känsliga personuppgifter eller andra uppgifter som annars är av särskilt känslig art får 
inte skickas via e-post utan att skyddas av kryptering på så sätt att det säkerställs att 
endast den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet (Justitiekanslerns 
dataskyddsriktlinjer, dnr 3479-18-1.1.1, punkt 4.5). Av riktlinjerna framgår också att om 
mottagaren inte vill eller kan ta emot krypteringsskyddad e-post, får de aktuella 
handlingarna istället skickas med vanlig post.

Det aktuella e-postmeddelandet innehöll känsliga personuppgifter och uppgifter som 
annars är av särskilt känslig art. Det har inte krypteringsskyddats på så sätt att det 
säkerställts att endast den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. 
Behandlingen har alltså inte varit förenlig med myndighetens riktlinjer och 
meddelandet skulle inte ha skickats med e-post, utan med vanlig post.

Motivering av beslutet
Gällande regler

Den personuppgiftsansvariges ansvar
Den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. Det framgår av artikel 4.7 
i dataskyddsförordningen. 

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för och ska kunna visa att de grundläggande 
principerna i artikel 5 i dataskyddsförordningen följs (artikel 5.2 i förordningen).

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Åtgärderna ska genomföras med beaktande av 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av 
varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers fri- och rättigheter. 
Åtgärderna ska ses över och uppdateras vid behov. Det framgår av artikel 24.1 i 
dataskyddsförordningen.

Kravet på säkerhet vid behandling av personuppgifter m.m.
Uppgifter om hälsa utgör så kallade känsliga personuppgifter. Det är förbjudet att 
behandla sådana personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, såvida 
behandlingen inte omfattas av något av undantagen i artikel 9.2 i förordningen. 
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Av artikel 32.1 i dataskyddsförordningen följer att den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen. 
Det ska ske med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna 
och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av 
varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter. 

Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som 
behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Det framgår av artikel 32.2 i 
dataskyddsförordningen. 

I skäl 75 i dataskyddsförordningen anges faktorer som ska beaktas vid bedömningen 
av risken för fysiska personers rättigheter och friheter. Bland annat nämns förlust av 
konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt samt om 
behandlingen avser uppgifter om hälsa eller sexualliv. Vidare ska beaktas om 
behandlingen gäller personuppgifter om sårbara fysiska personer, framförallt barn, 
eller om behandlingen inbegriper ett stort antal personuppgifter och gäller ett stort 
antal registrerade. 

Även skälen 39 och 83 i dataskyddsförordningen ger vägledning om den närmare 
innebörden av dataskyddsförordningens krav på säkerhet vid behandling av 
personuppgifter.

IMY:s bedömning 

Personuppgiftsansvar
Justitiekanslern har uppgett att myndigheten är personuppgiftsansvarig för den 
personuppgiftsbehandling som beskrivs i ärendet, vilket stöds av utredningen i 
ärendet. IMY bedömer därför att Justitiekanslern är personuppgiftsansvarig för den 
aktuella behandlingen. 

Känsliga personuppgifter har skickats okrypterat 
Justitiekanslern har skickat handlingar med känsliga och särskilt skyddsvärda 
personuppgifter via e-post. Det aktuella e-postmeddelandet har inte 
krypteringsskyddats på så sätt att det säkerställts att endast den avsedda mottagaren 
kan ta del av informationen i meddelandet. 

Som personuppgiftsansvarig ska Justitiekanslern vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i 
förhållande till riskerna (artikel 32.1 i dataskyddsförordningen). Personuppgifterna som 
behandlas måste till exempel skyddas mot obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. 

Vad som är en lämplig säkerhetsnivå varierar i förhållande till bland annat de risker för 
fysiska personers rättigheter och friheter som behandlingen medför samt 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål. Vid bedömningen måste 
det exempelvis beaktas vad det är för typ av personuppgifter som behandlas, till 
exempel om det är fråga om uppgifter om hälsa.2

2 Se skälen 75 och 76 i dataskyddsförordningen.
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Det aktuella e-postmeddelandet innehöll personuppgifter om hälsa som är känsliga 
personuppgifter. Behandling av känsliga personuppgifter kan innebära betydande 
risker för den personliga integriteten. Dessutom innehöll e-postmeddelandet 
personnummer, vilket anses vara en särskilt skyddsvärd personuppgift3. Uppgifterna i 
e-postmeddelandet var därför av en sådan art att de krävde ett starkare skydd. 

När ett e-postmeddelande skickas över öppet nät, exempelvis Internet, har avsändare 
eller mottagare i allmänhet ingen kontroll över vilka datorer (servrar etc.) det specifika 
e-postmeddelandet passerar längs vägen. Genom att vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder ska informationen som överförs inte kunna nås av obehöriga.

IMY konstaterar att Justitiekanslern genom sin krypteringslösning visserligen krypterat 
e-postmeddelandet under överföringen, men det förhindrar inte obehöriga från att 
kunna ta del av e-postmeddelandet i klartext efter överföringen. E-postmeddelandet 
krypterades endast under överföringen, från att det skickades från avsändarens 
(Justitiekanslern) till mottagarens e-postserver (klaganden). Hur e-postmeddelandet 
därefter överförts och slutligt mottagits av klaganden kunde Justitiekanslern inte 
kontrollera och således inte säkerställa. 

Enligt Justitiekanslern anges i myndighetens dataskyddsriktlinjer (dnr 3479-18-1.1.1, 
punkt 4.5) att känsliga personuppgifter och andra uppgifter som annars är av särskilt 
känslig art inte får kommuniceras via e-post utan att skyddas av kryptering på så sätt 
att det säkerställs att endast den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet.

Justitiekanslern har således identifierat de risker som behandlingen av känsliga 
personuppgifter och särskilt skyddsvärda personuppgifter i e-post medför, men inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa riktlinjerna vid det aktuella tillfället. IMY finner 
därmed att Justitiekanslern inte har vidtagit åtgärder för att säkerställa att endast den 
avsedda mottagaren kunde ta del av innehållet i e-postmeddelandet. 

Mot denna bakgrund bedömer IMY att Justitiekanslern inte har vidtagit lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är 
lämplig i förhållande till risken med behandlingen. Justitiekanslern har därför behandlat 
personuppgifter i strid med artikel 32.1 i dataskyddsförordningen.

Val av ingripande

Av artiklarna 58.2 och 83.2 i dataskyddsförordningen framgår att IMY har befogenhet 
att påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet ska administrativa sanktionsavgifter påföras 
utöver eller i stället för de andra åtgärder som avses i artikel 58.2, som till exempel 
förelägganden och förbud. Vidare framgår av artikel 83.2 vilka faktorer som ska 
beaktas vid beslut om administrativa sanktionsavgifter ska påföras och vid 
bestämmande av avgiftens storlek. Om det är fråga om en mindre överträdelse får IMY 
enligt vad som anges i skäl 148 i dataskyddsförordningen istället för att påföra en 
sanktionsavgift utfärda en reprimand enligt artikel 58.2 b. Hänsyn ska tas till 
försvårande och förmildrande omständigheter i fallet, såsom överträdelsens karaktär, 
svårighetsgrad och varaktighet samt tidigare överträdelser av relevans.

IMY gör följande bedömning. 

3 Jfr artikel 87 i dataskyddsförordningen och 3 kap. 10 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.

Page 4 of 5



Integritetsskyddsmyndigheten Diarienummer: DI-2022-477 5(5)
Datum: 2022-04-04

Överträdelsen har inneburit att känsliga personuppgifter om klaganden har skickats via 
e-post utan att e-postmeddelandet har skyddats på så sätt att det säkerställts att 
endast den avsedda mottagaren kunde ta del av informationen i meddelandet. I 
Justitiekanslerns riktlinjer för dataskydd anges att känsliga personuppgifter inte får 
kommuniceras via e-post utan att skyddas av kryptering på så sätt att det säkerställs 
att endast den avsedda mottagaren kan ta del av meddelandet. Justitiekanslern har 
medgett att riktlinjerna har frångåtts i nu aktuellt fall och att meddelandet inte skulle ha 
skickats via e-post, utan med vanlig post. 

IMY konstaterar emellertid att överträdelsen drabbat en person i ett enskilt fall och att 
Justitiekanslern inte tidigare överträtt dataskyddsbestämmelserna. IMY beaktar även 
att Justitiekanslern har organisatoriska åtgärder i form av riktlinjer för dataskydd för 
den sortens behandling av personuppgifter som är aktuell i ärendet. 

Mot denna bakgrund bedömer IMY att det är fråga om en sådan mindre överträdelse i 
den mening som avses i skäl 148 i dataskyddsförordningen som medför att 
Justitiekanslern ska ges en reprimand enligt artikel 58.2 b i dataskyddsförordningen för 
den konstaterade överträdelsen.

Detta beslut har fattats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter 
föredragning av juristen Disa Rehn. Vid den slutliga handläggningen har även juristen 
Linda Hamidi och it- och informationssäkerhetsspecialisten Johan Ma medverkat.

Linn Sandmark, 2022-04-04   (Det här är en elektronisk signatur)

Kopia till:

Dataskyddsombudet 

Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Integritetsskyddsmyndigheten. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. Överklagandet ska 
ha kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten senast tre veckor från den dag beslutet 
meddelades. Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänder 
Integritetsskyddsmyndigheten det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Integritetsskyddsmyndigheten om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.
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