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Koreferenten, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Sverige:

1. Inledning 

Med utgångspunkt i professor Fengers bidrag på temat «Borgeren og digitalisert forvaltning» 
följer här en kritisk analys och värdering av referentens teser och andra synpunkter. Min 
uppgift här är att skapa incitament till diskussion och debatt och jag har därför i anslutning till 
varje kommenterad tes formulerat en antites. Det råder dock ingen tvekan om att den aktuella 
diskursen framstår som både intressant och relevant. 

 Fengers referat tar sin avstamp i att verksamheten i den offentliga förvaltningen ”i 
disse år” fortsatt blir mer digitaliserad och automatiserad. Detta konstaterande är lätt att ta till 
sig i ett samhälle där modern digital förvaltning – e-förvaltning – utgör ett självklart inslag. 
Samtidigt förtjänar vikten av att inte bli historielös att understrykas. Datoriseringen av den 
offentliga förvaltningen i Norden tog ju sin början redan under slutet av 1960-talet för att 
därefter successivt eskalera till dagens nätverk av e-tjänster.1

 Här kan nämnas att behovet av att låta juridiken spela en proaktiv roll vid utveckling, 
införande och förvaltning av myndigheters it-stöd närmast kommit att betraktas som axiom 
inom ramen för bl.a. det rättsinformatiska forskningsområdet.2 

 Vad som framstår som särskilt intressant, och som det finns anledning att 
avslutningsvis återkomma till, är huruvida Fengers referat för in nya frågeställningar 
principiellt sett eller primärt – om än så intressant – snarare utgör en aktuell lägesrapport 
avseende rättsfrågor som den digitala förvaltningen ger upphov till år 2014. 

2. Digital kommunikation och självbetjäningssystem

Under rubriken digital kommunikation presenterar Fenger sin första tes att en tvingande 
övergång till digital kommunikation riskerar att indela medborgarna i ett a- och b-lag. Så må 
vara fallet i den digitala förvaltningens traditionella kontext i vilken den bärbara datorn med

1 Se t.ex. Ds 1975:3. ADB och juridik. En problemöversikt, Seipel, Peter, Computing Law: Perspectives on a New Legal 
Discipline. Stockholm: Liber 1977, Bing, Jon, Rettslige kommunikasjonsprosesser: Bidrag til en generell teori. NORIS 
(30). Oslo: Universitetsforlaget, 1982, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsautomation: Särskilt om statsförvaltningens 
datorisering. Stockholm: Norstedts Juridik, 1992, Schartum, Dag Wiese, Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig 
forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget, 1993. Magnusson Sjöberg, Cecilia, Nordbeck, Peter, Nordén, Anna och West-
man, Daniel, Rättsinformatik: Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning. Lund: Studentlitteratur, 2011.

2  Se t.ex. A Proactive Approach, Scandinavian Studies in Law, Volume 49.
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internetanslutning står i fokus och där det är möjligt för enskilda att komma i kontakt med 
myndigheters webbplatser för att med eller utan inloggning ta del av och utväxla uppgifter 
eventuellt med avseende på ärendehandläggning utmynnande i beslut. Att vara exkluderad 
från dessa kontaktytor verkar förstås hämmande såväl för den enskilda individen som står 
inför en flytt till äldrevården, småföretagaren som inte utan svårigheter tar sig an komplexa 
informationsstandarder3  för finansiell redovisning eller den nya medborgaren som försöker 
orientera sig vad som gäller rent rättsligt i en viss fråga.4 

 Fenger argumenterar för sin första tes både med hänvisning till övergången till 
digital kommunikation och användning av självbetjäningssystem. Det sistnämnda särskilt 
med hänvisning till rättsutvecklingen i Danmark i riktning mot obligatorisk användning av 
e-tjänster. Mot denna bakgrund blir min första antites att det inte är en tvingande övergång 
till digital kommunikation liksom obligatorisk användning av självbetjäningssystem i sig som 
utgör en risk för segregering i samhället utan snarare huruvida kritiska infrastrukturer är på 
plats eller inte. 

 Att så skulle vara fallet visar sig globalt exempelvis genom den utspridda 
användningen av mobiltelefoner i stora delar av Afrika där befolkningens tillgång till datorer 
är påtagligt begränsad samtidigt som en allt större skara i stad och på landsbygd har tillgång 
till egna eller andras mobiler. I förlängningen för detta med sig utvecklingen av elektroniska 
myndighetstjänster med kompletterande betalningssystem som M-PESA (eng. mobile phone 
based money)5. Den mobila förvaltningen – m-förvaltningen – visar sig i ett land som Tanzania 
bl.a. i form av sms-tjänster för hälsa och pension liksom möjligheter att rapportera brott mot 
mänskliga fri- och rättigheter.6 Också i Norden hamnar numera olika lösningar baserade på s.k. 
smarta mobiler i blickfånget när den framtida digitala förvaltningen diskuteras.7 

 Goda ansatser till trots båda vad gäller verksamhetsarkitekturer och it-arkitekturer 
går det förstås inte att komma ifrån att vissa legala faktorer är centrala för framgång i termer 
av en rättssäker och effektiv digital förvaltning. Precis som Fenger uppmärksammar finns det 
intrikata samband mellan tekniska lösningar för bl.a. e-id, e-legitimering och e-signering å ena 
sidan och reglering av såväl möjligheter som skyldigheter att kunna kommunicera elektroniskt 
å andra sidan.

 Det kan vidare argumenteras att det i ett visst skede av förvaltningsutvecklingen är 
motiverat med tvingande regler avseende bl.a. användning av självbetjäningssystem.8 Häri-

3  Ett exempel härpå är XBRL (Extensible Business Reporting Language), http://www.xbrl.org
4  Se t.ex. Magnusson Sjöberg, Cecilia, Legal Information Supply and the Digital Divide. Scandinavian Studies in Law, 

Volume 50, What is Scandinavian Law? Social Private Law, s. 393–408. Stockholm: Institute for Scandinavian Law, 
2007.

5  Se https://www.mpesa.in/portal/
6  Se t.ex. Crandall, Angela, Mutuku, Leonida. M-Governance: Exploratory Survey on Kenyan Service Delivery and 

Government Interaction. Red. Cunningham, P och Cunningham, M, IST-Africa 2012 Conference Proceedings, s. 1–9. 
Se även Ubena John, Why we should watch ICT Vendors: A case of Blackberry Smartphone, available at http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1655149

7  Som exempel kan nämnas initiativ vid excellenscentret eGovlab som hör till Institutionen för data- och systemve-
tenskap vid Stockholms universitet och som ägnar sig åt forskning och utveckling inom områdena ”eGovernance” och 
”E-government”. Se http://www.egovlab.eu

8  Här kan nämnas att den svenska förvaltningslagen (SFS 1986:223) inte är särskilt långtgående vad gäller föreskrifter 
om digital kommunikation. Av 5 § andra stycket framgår att myndigheterna ska se till att det är möjligt för enskilda att 
kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt. Se vidare SOU 2010:29, 
En ny förvaltningslag i vilket Förvaltningslagsutredningen lämnar förslag på ett par nya bestämmelser som tar sin 
utgångspunkt i s.k. elektroniska mottagningsställen.
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Härigenom skapas drivkrafter inte bara för medborgarna utan också för myndigheterna att 
utveckla digitala gränssnitt anpassade till alla i samhället.9 

3. Digitala avgöranden 

Ett återkommande inslag i analyser av den digitala förvaltningen är som sagt alltjämt frågan 
om informations- och kommunikationstekniken egentligen ger upphov till nya juridiska 
frågeställningar eller om det inte snarare rör sig om traditionell tolkning och tillämpning 
av rättsregler i delvis oprövade digitala miljöer som t.ex. sociala medier, vid användning av 
molntjänster (eng. cloud computing) och appar av diverse slag. Principiellt sett kan det mycket 
väl förhålla sig på det viset, dvs. att it bara är att betrakta som ett verktyg vilket som helst, men 
då förutsatt att man tillåter sig en förenklad syn på de förändrade rättsliga infrastrukturer som 
inte minst digitala informationsflöden över nationsgränser ger upphov till.10 

 Det problemkomplex som Fenger adresserar i termer av verksamhet inriktad på 
digitala avgöranden tydliggör hur fundamentalt annorlunda premisserna för beslutsfattande 
blir i en jämförelse med manuella förfaranden. Helt eller delvis automatiserat beslutsfattande 
förutsätter nämligen formalisering av styrmekanismer på ett sätt som vanligen inte ger 
utrymme för skönsmässiga bedömningar utan istället bygger på en fixering av rättsläget 
vid tidpunkten för systemdesign.11 Det kan vidare noteras att precis som Fenger anför reser 
förvaltningsrätten i sig inte något formellt hinder mot digitaliserade avgöranden även om bl.a. 
artikel 15 i dataskyddsdirektivet (95/46/EG) sätter en yttersta gräns för tillåtet automatiserat 
beslutsfattande av särskilt integritetskänsligt slag.12 

 Fenger fortsätter sitt referat med att skifta fokus till digitaliseringens inflytande 
på lagstiftningen. Hans följande andra tes är att önskan om att digitalisera beslutsfattande 
påverkar utformningen av den offentligrättsliga lagstiftningen bort från skönspräglade 
grundläggande bestämmelser till mer precisa och mindre flexibla rättsregler. Det föranleder 
noteringen att frågor rörande automationsanpassad lagstiftning har funnits med som ett 
studieobjekt sedan länge i rättsvetenskapliga undersökningar.13 Någon mer genomgripande

9 I detta sammanhang gör sig behovet av ett proaktivt förhållningssätt gällande. Detta kan illustreras med ett avgörande 
av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 21) avseende personuppgiftsansvarets fördelning vid elektroniska 
självbetjäningstjänster. Målet gällde Försäkringskassans sms-tjänst för vårdnadshavares anmälan av tillfällig föräl-
drapenning och en s.k. infratjänst för arbetsgivares anmälan av anställdas sjukfall. HFD konstaterade att personupp- 
giftsansvaret enligt personuppgiftslagen (1998:204) inträdde redan när tjänsterna fanns tillgängliga för användning trots 
att Försäkringskassan inte hade någon reell åtkomst till personuppgifterna i fråga. Förklaringen låg i Försäkringskassans 
kontroll över tjänstens utformning och användning oaktat den reella åtkomsten till personuppgifterna. 

10 Se t.ex. Magnusson Sjöberg, Cecilia, Digitaliseringens inverkan på den nationella rättens ställning. JFT 4/2012 s. 
315–334.

11  Bing, Jon, Om tolkning av enkeltord – særlig i lovtekst. Samfunn – rett – rettferdighet, Festskrift til Torstein Eckhoffs 
70-årsdag s. 131–143. Red. Anders Bratholm, Torkel Opsahl, Magnus Arbrake. Oslo: Tano, 1986 och Rønsholdt, Steen, 
Teknologi i den offentlige ret. Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1991 s. 135. Se även Lessig, Law-
rence, Code version 2.0, New York: Basic Books, 2006 och E-delegationens, rapport om direktåtkomst och utlämnande 
på medium för automatiserad behandling, 2012.

12  Denna typ av automatiserat beslutsfattande kan exempelvis bli aktuell vid handläggning av körkortsärenden som 
förutsätter en lämplighetsprövning. 

13  Berg, Malte von, Automationsgerechte Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Köln: Grote, 1968 s. 101–102, Bing, Jon, 
Automatiseringsvennlig lovgivning. Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR) 1977 s. 195–229, Garstka, Hansjürgen, Forma-
lisierungsprobleme in der Gesetzplanung (Berlin1972) s. 91–93, Göttlinger, Franz, EDV-Planung in der Öffentlichen 
Verwaltung. EDV und Recht. Band 2. Berlin J. Schweitzer Verlag, Berlin (1972) s. 22–28 och Sergot, Marek et. al, 
The British Nationality Act as a Logic Program. London: Department of Computing, Imperial College, 1985. Se även 
Schartum, Dag Wiese, Jon Bing: En hyllest, Gyldendal, 2014 s. 230–247.
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förändring av lagstiftningstekniken går dock knappast att spåra. Däremot förkommer spridd 
it-anpassning av regelverk när det gäller elektroniskt uppfyllande av formkrav, att vissa typer 
av förvaltningsbeslut kan fattas genom automatiserad behandling (av uppgifter), strävan efter 
teknikneutral lagstiftning etc.

 Min andra antites blir mot bakgrund av ovanstående att lagstiftaren visserligen 
söker befrämja digitaliserad ärendehandläggning och automatiserat beslutsfattande men att 
detta sker genom utveckling av tekniska, organisatoriska och juridiska infrastrukturer som tar 
sin avstamp i myndighetspraxis snarare än i automationsanpassad lagstiftning. Normkällan är 
då att finna betydligt lägre ned i regelhierarkin än föreskrifter på lagnivå. I praktiken byggs 
e-tjänster i betydande utsträckning med utgångspunkt i rättsliga resonemang hänförliga till 
myndigheters vägledningar, rapporter och informationsskrifter. Dessa styrdokument kan 
knappast kvalificera som automationsanpassad reglering i den bemärkelse som Fenger med 
flera (se ovan) förutspått. Det rör sig istället om en slags teknikdriven rättsutveckling anpassad 
till de krav som framför allt en kostnadseffektiv förvaltning för med sig.

4. Digitalisering och förvaltningsprocess 

En sammanhållen nätverksförvaltning baserad på en digital förvaltningsprocess med 
automatiserat beslutsfattande som ett centralt inslag framstår som en eftersträvansvärd målbild. 
Detta låter sig dock inte åstadkommas utan antagandet av en mängd förvaltningspolitiska, 
ekonomiska och inte minst juridiska utmaningar. Med utvecklingen följer alltså att den 
digitaliserade förvaltningen tillåts göra ett allt större avtryck också i en juridisk kontext. 
Digitala avgöranden är som framkommit ovan ett fenomen som fortfarande fordrar särskild 
uppmärksamhet. Detsamma kan sägas gälla digitalisering av själva förvaltningsprocessen även 
om de rättsliga konsekvenserna inte är lika påtagliga. 

 En synpunkt som Fenger för fram är att alla tänkbara förvaltningsförfaranden 
faktiskt inte med fördel låter sig digitaliseras. Ibland framstår det rent ut sagt som olyckligt 
att utesluta den mänskliga interaktionen med tanke på exempelvis partsinsyn, myndigheters 
utredningsskyldighet och risken för att inte alla relevanta fakta blir beaktade i förutbestämda och 
normaliserade digitaliserade ärenderutiner. Bland annat med hänsyn till detta är Fengers tredje 
tes att digitala självbetjäningssystem i flera avseenden förbättrar kvaliteten på det offentligas 
service gentemot medborgarna, men att de samtidigt ger upphov till rättssäkerhetsmässiga 
spörsmål i förhållande till bl.a. atypiska situationer och myndigheters skyldighet att vägleda 
enskilda. 

 Min tredje antites är att det finns ett påtagligt behov av juridisk analys av primärt 
den storskaliga användningen av självbetjäningstjänster när det gäller hjälp till enskilda i 
form av upplysningar, vägledning och råd i digitala miljöer.14 Antitesen tar således sikte 
på angivandet av atypiska situationer som ett särskilt observandum vad gäller risken för 
urholkning av myndigheters vägledningsskyldighet. Det är snarare generella och redan idag 
frekvent förekommande stödfunktioner som bör få högsta prioritet i arbetet med en allt mer 
långtgående digital förvaltning. När myndigheter använder sig av funktioner för att ge svar på 
vanliga frågor på sina webbplatser, ger automatiserat stöd med förklarande texter vid ifyllande 
av elektroniska blanketter, ger support vid maskin-maskinlösningar, inrättar en s.k. helpdesk 

14 Se regleringen av myndigheters serviceskyldighet i 4 § förvaltningslagen (1986:223).
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där tjänstemän antingen per telefon eller som ”chat ”samtalar med enskilda, ibland med 
möjlighet att också dela skärmbild uppstår en hel mängd frågor rörande offentlighet, sekretess, 
persondataskydd,15 informationssäkerhet och ansvar.

 Reflektionerna närmast ovan innebär förstås inte att det skulle vara onödigt att söka 
komma tillrätta med rättsosäker hantering i atypiska situationer, tvärtom. Men behovet av att 
etablera juridiskt hållbara lösningar för de helt eller delvis automatiserade hjälptjänster som 
redan idag används storskaligt utan särskilt ingående juridiska överväganden framstår dock 
som minst lika stort.16

5. Datasambearbetning och kontroll 

Fengers fjärde tes är att digitaliseringens möjligheter till samkörning av data både kan öka 
servicen till medborgarna och försvaga deras rättssäkerhet. På plussidan står återanvändning av 
data som minskar belastningen vad gäller uppgiftslämnande för såväl enskilda privatpersoner 
som företag.17 Ett bärande argument mot en alltför spridd utväxling av uppgifter över 
myndighetsgränser är samtidigt risken för kränkning av enskildas personliga integritet och 
spridning av affärshemligheter.

 Min fjärde antites är att samkörning i sig inte är en kritisk faktor vad gäller service 
och rättssäkerhet utan att svårigheten snarare består i att finna bästa källan för datainsamling 
och databearbetning inom ramen för tekniska och verksamhetsmässiga arkitekturer som även 
beaktar juridiska aspekter.18 Vad som är bästa källan måste avgöras från fall till fall med 
beaktande av dels omgivande regelverk, dels om det är fråga om grundläggande uppgifter 
(t.ex. namn, adress), myndighetsspecifika uppgifter (t.ex. vad gäller bidrag, tillstånd) eller 
branschspecifika uppgifter, (t.ex. rörande jordbruk, handel).19

6. Tillsyns- och besvärsorgan

Den digitaliserade förvaltningen sätter fokus på rättssäkerhetsgarantier i form av bl.a. 
självrättelse, omprövning och överklagande av myndighetsbeslut. När det reella beslutsfattandet 
är beroende av bakomliggande datorprogram som givet vissa indata återkommande 
genererar samma positiva eller negativa beslut för den enskilda suddas distinktionen mellan 
regelutformning och regeltillämpning i viss mån ut. Att s.a.s. köra om samma ärende i en 
e-tjänst för automatiserat beslutsfattande tjänar inget till utan beaktande av den bakomliggande 
programkoden. Det är därför viktigt att beslutsfattande förvaltningsmyndighet liksom dömande 
instans har rutiner för återkoppling och tekniska tillrättalägganden.

15  Se härom t.ex. Blume, Peter, Forventning om privathed, Jon Bing: En hyllest, Gyldendal, 2014 s. 59–78 och Boe, Erik 
Magnus, Personvernbiomatene, Jon Bing: En hyllest, Gyldendal, 2014 s. 16–38.

16  En reaktion på denna utveckling i form av förslag på sekretess och tystnadsplikt i hjälptjänster återfinns i E-delega-
tionens betänkande Så enkelt som möjligt för så många som möjligt: Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och 
service, SOU 2014:39 s. 93 ff.

17  I Sverige liksom övriga Norden pågår arbete med att få en fungerande ”dörr in” till förvaltningen anpassat till enskilda 
privatpersoner och företag. Se t.ex. SOU 2013:80, Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen.  
Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen (tilläggsdirektiv 2013:111).

18  Se vidare Prop. 2007/08:160, Utökat elektroniskt informationsutbyte.
19  Se vidare SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Betänkande av Uppgiftslämnar- 

utredningen. 
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Detta leder fram till Fengers femte tes att övergången till en digital förvaltning 
ger upphov till nya utmaningar för prövningsorganen. I detta sammanhang visar det sig 
återigen att prevention kan vara att föredra framför botemedel. En metod som Fenger synes 
förespråka är systemrevision omfattande bl.a. en granskning av huruvida aktuell programkod 
är ändamålsenligt utformad givet aktuella ärendeprocesser.

Min femte antites är att rättsordningens befintliga funktioner och funktionalitet 
väl mäktar med övergången till en digital förvaltning. Hade så inte varit fallet torde 
förändringsmekanismer fått genomslag vid det här laget. Eventuellt är dock tiden mogen för 
att de lege ferenda återigen överväga behovet av en rätt för enskilda att överklaga inte bara 
individuella förvaltningsbeslut utan även utformningen av både en myndighets övergripande 
systemstrukturer och mer specifika programrutiner.20

7. Allmänna krav på ärendehantering som har gett upphov till särskilda 
utmaningar när ärendehanteringen sker digitalt 

Fengers sjätte tes är att införandet av it ibland försvagar myndigheternas efterlevnad av vissa 
fundamentala bestämmelser om ärendehandläggning. Denna del av referatet är inriktad på 
journalföring med anknytande ärendehanteringsrutiner och risken för att handläggare inte i 
tillräcklig utsträckning inser att e-post och sms m.m. utgör rättsligt relevant information av 
betydelse vid bl.a. partsinsyn, offentlighet och möjligheter att återskapa beslutsunderlag.

Min sjätte antites är att myndigheter tenderar att i onödan tyngas av regelverk 
som de facto ger utrymme för tämligen flexibel elektronisk informationshantering.21 
En närmast övernitisk registrering av handlingar i meddelandesystem, dokument- och 
ärendehanteringssystem, digitala samverkansplattformar, myndigheters Facebooksidor etc. 
närmast hämmar transparens och överblick. Det kan faktiskt vara lika välbehövligt att med 
lagstöd radera information som att spara densamma. 

Det finns med andra ord anledning att lyfta fram de möjligheter som lagstiftningen ger 
att under vissa förutsättningar hålla offentliga handlingar ordnade så att allmänhetens insynsrätt 
inte försvåras utan krav på registrering av varje enskild datamängd.22 Genom löpande och 
aktiv informationshantering med tydliga arbetsinstruktioner för tjänstemännen när handlingar 
beroende på dess status får eller ska raderas/gallras respektive arkiveras/bevaras skapas 
förutsättningar för god informationshantering. Detta förutsätter i förlängningen ett strategiskt 
förhållningssätt vad gäller vilka kommunikationskanaler en viss myndighet har för avsikt att 
vara närvarande i och med vilket ändamål. I detta hänseende får juridiken kring e-post, sms och 
hemsidor anses ha klarnat. Myndigheters användning av bl.a. sociala medier och molntjänster 
föranleder dock fortfarande rättsliga överväganden.

20  Se t.ex. Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsautomation: Särskilt om statsförvaltningens datorisering. Stockholm: 
Norstedts Juridik, 1992 s. 347 f.

21  Det ska inte stickas under stol att det praktiska rättslivet också rymmer individer som tar till vara sina rättigheter vad 
gäller handlingsutlämnande i en sådan omfattning att en myndighets löpande verksamhet närmast lamslås. Se som 
exempel härpå JO:s kritik mot Kommunstyrelsen i Kalmar kommun för beslut om att inte handlägga framställningar 
om handlingsutlämnande från en viss person m.m. (beslut 2014-07-10, dnr 180-2014).

22  Se t.ex. regleringen av en s.k. god offentlighetsstruktur och registreringsskyldigheten i 4 kap. 1 § samt 5 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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8. Avslutande reflektioner 

Inledningsvis reste jag spörsmålet om Fengers referat angående medborgarna och den 
digitaliserade förvaltningen introducerar några principiellt sett nya frågeställningar eller 
företrädesvis adresserar kända rättsfrågor om än i dagsaktuella digitala miljöer. Den slutsats som 
genomlysningen mynnar ut i är att det huvudsakligen rör sig om en förtjänstfull genomgång av 
ett antal centrala teman som i varierande utsträckning redan varit föremål för rättsvetenskapliga 
studier, statligt utredningsarbete, debattartiklar etc. under de senaste decennierna. 

 Detta förtar ingalunda värdet av referatet som sådant utan kan sägas fungera som 
en bekräftelse på områdets juridiska relevans. Det hade varit betydligt mer bekymmersamt 
inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt om rättsutvecklingen inom den digitala förvaltningen 
tett sig mer dramatisk. Detta ska dock inte tas till intäkt för minskad uppmärksamhet kring 
myndigheters användning av modern informations- och kommunikationsteknik.

 Tvärtom föranleder den offentliga förvaltningens alltmer komplexa tekniska och 
organisatoriska infrastrukturer juridiskt bistånd såväl materiellt som metodmässigt. För att 
bara ge ett par exempel ger direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande myndigheter 
emellan upphov till komplicerade sekretessbedömningar med implikationer för skyddet av 
den personliga integriteten i materiellt hänseende.23 Vad gäller användning av juridisk metod 
för att bevaka den offentliga förvaltningens värdegrunder också i digitala sammanhang 
utkristalliserar sig området för informationssäkerhet eller snarare cybersäkerhet som en kritisk 
framgångsfaktor. Arbete med s.k. inbyggd integritet (eng. Privacy by Design) är särskilt 
intressant i sammanhanget genom att fungera som en brygga mellan integritetsskyddande 
juridik och säkerhetsbefrämjande teknik.
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Oppsummering av seksjonsmøte ved debattlederen, ombudsmand Jørgen Steen 
Sørensen, Danmark:

Sektionsmødet tog udgangspunkt i mundtlige oplæg fra professor Niels Fenger (Danmark) og 
professor Cecilia Magnusson Sjöberg (Sverige). Oplægsholderne kom bl.a. ind på spørgsmål om:

Såkaldte A- og B-hold i en digitaliseret forvaltning,
I hvilket omfang IT-systemer kan designes til at administrere kompleks lovgivning,
I hvilket omfang det må forudses, at lovgivning fremover vil blive affattet mere 
”skematisk” med sigte på at kunne administreres på  IT-basis,
Klageinstansers relevans i digitaliseret forvaltning,
Udveksling af personoplysninger mellem IT-systemer.
I den efterfølgende debat var der indlæg fra svensk og dansk side, og debatten var 
koncentreret om de spørgsmål og problemstillinger, som oplægsholderne havde 
præsenteret.
Særligt spørgsmålet om ”skematisk” lovgivning blev drøftet. Det blev bl.a. anført, at 

det IT-baserede behov for skematisk lovgivning kunne siges at stride mod et retspolitisk ideal 
om mulighed for vide skøn, f.eks. på det sociale område. Heroverfor blev omvendt bl.a. anført, 
at det nævnte behov kunne siges at understøtte, at relevante enkeltsituationer i videre omfang 
end i dag bliver tænkt igennem allerede i den lovforberedende fase.

Det blev også anført, at meget skematisk lovgivning efter omstændighederne kunne 
give anledning til problemer i forhold til internationale forpligtelser. F.eks. kunne det tænkes, 
at sådan lovgivning efter omstændighederne er i strid med relevante bestemmelser i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention.
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Mere generelt blev det anført, at der ved udvikling af offentlige IT-systemer er behov 
for, at man fra starten indtænker den relevante lovgivning – herunder forvaltningsprocessen 
– således at man ikke efterfølgende står med færdigudviklede IT-systemer, som ikke kan 
håndtere regelsættet. I den forbindelse blev der peget på vigtigheden af, at jurister optræder 
som konstruktive medspillere i den samlede digitaliseringsudvikling.




