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Abstract 

This thesis examines the legal means by which the Swedish government authorities can outsource 

personal data to be processed on digital clouds by private cloud providers as of May 25th, 2018. The 

objective of the thesis is to identify and examine to which extent legal obstacles and restrictions to 

such procedures occurs in the personal data protection regulation. 

Cloud computing is an information technology business model which could provide government au-

thorities with higher administrative efficiency and lower administrative costs. The essential charac-

teristics of cloud computing require that the cloud providers are entrusted with a portion of control 

of the IT-environment and data security, depending on the types of clouds and services provided.  

The thesis analyses particularly two questions. The first question is to which extent the legal require-

ment to provide personal data with an appropriate level of security constrains government authori-

ties to submit control of the IT-environment to private contractors. The second question targeted in 

the thesis is whether government authorities can disclose personal data that is subjected to official 

secrecy to the cloud providers. 
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1 INLEDNING 

Marknaden för molntjänster växer kraftigt. Vissa uppskattningar indikerar att den europeiska moln-

tjänstmarknaden kommer att nästan femdubblas till en omsättning på strax under 50 miljarder 

svenska kronor mellan år 2013 och 2020.1 Molntjänster håller på att gå från ett sätt man kan arbeta 

med IT på, till det sättet man arbetar med IT på.  

Molntjänster innebär att hård- och mjukvara allokeras till leverantören. Detta möjliggör för ett ut-

nyttjande av stordriftsfördelar som skapar en effektivare resursanvändning. Kunderna kan på det sät-

tet överlåta mer ansvar för drift och underhåll till leverantörerna samtidigt som de endast betalar för 

den IT de faktiskt använder.  

Den svenska förvaltningen har inte försuttit chansen att nyttja fördelarna som molntjänster för med 

sig. Enligt en enkätundersökning utförd år 2015 av Pensionsmyndigheten använde åtminstone 78% 

av de 148 svarande myndigheterna molntjänster i sina respektive verksamheter.2 Detta relativt nya 

sätt för myndigheter att bedriva IT på ger upphov till nya typer av juridiska utmaningar gällande 

bland annat legalitet och personlig integritet.  

Var går gränsen för vilka risker som enskildas personuppgifter kan utsättas för? Hur stort ansvar för 

riskerna kan anförtros åt privata aktörer genom affärsmässiga avtal? Kan enskildas personliga integri-

tet verkligen tillvaratas på ett tillfredsställande sätt på basis av molntjänstavtal mellan myndigheter 

och privata leverantörer? I den här uppsatsen ska några juridiska aspekter av dessa svåra men intres-

santa frågor utredas. 

1.1 OM ÄMNET 

1.1.1 Molntjänster och legalitet 

Legalitetsprincipen är en grundbult i det svenska statsskicket och innebär att alla åtgärder vidtagna 

med det offentligas makt måste ha stöd i en lagregel. Principen återfinns i 1 kap. 1 § 3 st. regerings-

formen [RF] under lydelsen ”[d]en offentliga makten utövas under lagarna”. 

I det moderna digitaliserade samhället uppkommer nya typer av utmaningar för att bibehålla kon-

trollen över det offentligas verksamhet. Informationsteknologin skapar effektiviseringsmöjligheter 

som kan underlätta såväl myndigheternas arbetsbörda som skattebetalarnas finansiella börda. Strä-

vandet efter en effektivisering av förvaltningen får emellertid inte ensamt vara skäl nog för myndig-

heter att hemfalla åt de lösningar som marknaden erbjuder. Oavsett hur rationella molntjänster är 

för myndigheters ur effektivitetssynpunkt får de inte användas om det inte finns stöd för detta ge-

nom lag. Kontrollen över den offentliga verksamheten är nämligen ett grundläggande attribut hos en 

rättsstat.3 

Samtidigt som molntjänster redan används i förhållandevis stor utsträckning inom den statliga för-

valtningen berättar många myndigheter i Pensionsmyndighetens enkätundersökning att de upplever 

en juridisk osäkerhet rörande molntjänster.4 Det föreligger sålunda ett behov av ökad juridisk klarhet 

                                                           
1 Europeiska kommissionen, Cloud computing, ”https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cloud-
computing”. 
2 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, s. 15. 
3 Se KU 1973:26 s. 59 där konstitutionsutskottet uttryckt att denna bestämmelse i själva verket ger uttryck för 
principen att Sverige är en rättsstat.  
4 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, s. 37. 
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vilket motiverar en närmare utredning av de legala förutsättningarna för myndigheters användning 

av molntjänster. 

1.1.2 Molntjänster och personlig integritet 

Trots att personlig integritet erkänts som en grundläggande mänsklig rättighet finns ingen allmänt 

erkänd definition om vad personlig integritet egentligen innebär. Ofta beskrivs dock den personliga 

integriteten som en enskilds rätt till skydd av sin personliga sfär, att bli lämnad i fred eller att få bli 

bortglömd på Internet.5  

Digitalisering skapar större möjligheter för myndigheter att bland annat samla och söka i uppgifter 

om enskilda. Ofta besitter myndigheter mycket information som är integritetskänslig. För att skydda 

enskildas rätt till personlig integritet är det därför av vikt att informationen hålls säker och oåtkomlig 

för obehöriga. Förvaltningens användning av privata leverantörers molntjänster innebär att den pri-

vata sektorn spelar en större roll i vid informationssäkerhetsarbetet. Centraliseringen av data skapar 

också nya typer av säkerhetsmässiga utmaningar i strävandet efter att värna enskildas rätt till per-

sonlig integritet.  

Integritetsskyddslagstiftningen står inför stora förändringar. Under en övergångsperiod medför 

större legala reformer ofta ökad risk för oförutsebar och osäker tillämpning av reglerna. Teoretiska 

framställningar av analyserande slag kan bidra till att mildra de risker som uppstår vid sådana refor-

mer. Denna situation motiverar att uppsatsens utredning inriktas på att analysera de legala förutsätt-

ningarna för myndigheters användande av privata leverantörers molntjänster i förhållande till kraven 

på enskildas grundläggande rätt till personlig integritet.  

1.1.3 Ämnets plats i rättssystemet 

För överblickens skull ska upp-

satsens ämne placeras i sitt 

sammanhang i det juridiska 

rättssystemet. Detta görs med 

användande av den traditionella 

uppdelningen av rätten i två hu-

vudkategorier. Den första av 

dessa kategorier är civilrätt, till 

vilken regler om förhållandet 

mellan privata aktörer hör. Un-

derkategorier till civilrätten är till 

exempel avtalsrätt, familjerätt 

och associationsrätt vilka i sin tur 

innehåller subkategorier av rätts-

regler.  

Den andra huvudkategorin är of-

fentlig rätt vilken i motsats till ci-

vilrätten består av sådana nor-

mer som reglerar det allmänna 

och dess förhållande till privata 

aktörer. Underkategorier till offentlig 

                                                           
5 Magnusson Sjöberg m.fl. s. 149 f. 
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rätt är till exempel straffrätt, skatterätt, statsrätt och förvaltningsrätt.  

Den här uppsatsen behandlar en särskild del av förvaltningsrätten, som också i sin tur traditionellt 

uppdelas i två block. Allmän förvaltningsrätt innefattar de rättsregler som rör hela förvaltningen me-

dan speciell förvaltningsrätt innefattar de rättsregler som varierar beroende på förvaltningsområde. I 

princip alla förvaltningsrättsliga normer tar dock form av organisatoriska regler, kompetensregler, 

materiella regler eller förfaranderegler.6 Under de senaste decennierna har rättsinformatik vuxit 

fram som ett nytt och allt mer betydelsefullt rättsområde. Rättsinformatik behandlar samspelet mel-

lan juridik och informations- och kommunikationsteknologi. Många rättsregler inom de traditionella 

rättsområdena, däribland förvaltningsrätten, bär även en rättsinformatisk prägel. I den här uppsat-

sen behandlas sådana allmänna förvaltningsrättsliga och rättsinformatiska regler som avser att re-

glera myndigheternas kompetens. 

1.1.4 Ämnets plats i molntjänstaffärer 

Molntjänstaffärer mellan myndigheter och le-

verantörer kan delas upp i tre huvuddelar be-

stående av identifikation av avtalspart, för-

handling av avtalsvillkoren och verkställande av 

avtalet. Den här uppsatsen handlar om en del 

av avtalsförhandlingen. En jurists roll i en sådan 

förhandling är dels att bestämma affärens yttre 

gränser, dels att strukturera affären så att den 

blir så bra som möjligt för klienten inom ramen 

för dessa gränser. De yttre ramarna för affären 

utgörs av fyra olika typer av begränsningar, 

nämligen vad som är tekniskt, finansiellt och ju-

ridisk möjligt samt vad som är möjligt för en 

part att efterleva. De legala begränsningarna i 

ett molntjänstavtal är många och innefattar 

ofta frågor om till exempel immaterialrätt, sek-

retess, ansvar och personuppgifter. Uppsatsen 

syftar till att utreda och analysera de legala be-

gränsningar i molntjänstavtal som kan härledas till personuppgiftsfrågor, särskilt avseende informat-

ionssäkerhet och integritetsskydd. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Det konkreta syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka legala hinder som i integri-

tetsskyddslagstiftningen av den 25 maj 2018 begränsar myndigheter från att ingå affärsmässiga 

outsourcingavtal om molntjänster med privata aktörer med anledning av att informationen i moln-

tjänsterna utgörs av personuppgifter. 

Syftet har valts med anledning av att den kraftiga ökningen av användandet av molntjänster i kombi-

nation med de förestående förändringarna inom integritetsskyddslagstiftningen torde ha lett till ett 

ökat behov av orienterande material inom ämnet. Datumet 25 maj 2018 har bestämts med anledning 

                                                           
6 Strömberg & Lundell s. 22. 
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av att svenska domstolar då ska börja tillämpa GDPR.7 I samband med detta planeras även föränd-

ringar i nationell lagstiftning. 

Även om det av lätt insedda skäl inte går att utreda och fastställa ett framtida rättsläge är inte syftet 

med uppsatsen att göra en utredning de lege ferenda. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2016 och kom-

mer att börja tillämpas utan ytterligare åtgärder av lagstiftaren från och med den 25 maj 2018. I sam-

band med detta kommer även nationell lagstiftning att förändras. Syftet är att analysera vilka föränd-

ringar denna reform medför så att utredningen kan användas för att ställa in sig efter det framtida 

rättsläget.  

Det övergripande syftet med alla rättsvetenskapliga undersökningar är att öka rättssäkerheten och 

förutsebarheten i rättslivet.8 En enskild uppsats gör i bästa fall en marginell skillnad i det avseendet. 

För att det övergripande syftet inte ska gå förlorat är det viktigt att uppsatsen rör rättsregler som på 

något sätt är angelägna för samhället. Myndigheter måste redan idag inställa sig efter det framtida 

rättsläge som inträder efter att förändringarna inom integritetsskyddslagstiftningen börjar tillämpas. 

En analys som beaktar dessa förändringar gör sig därför mer relevant än en rättsdogmatisk utredning 

av gällande rätt. 

Det praktiska syftet med uppsatsen är att läsaren ska kunna använda sig av framställningen vid en 

pågående eller planerad användning av molntjänster för personuppgiftsbehandling för att informera 

sig om dess analys och slutsatser. Uppsatsen bör kunna användas som ett proaktivt verktyg för att 

orientera sig om vilka huvudsakliga integritetsaspekter som gör sig gällande i dessa situationer.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Den generella integritetsskyddslagstiftningen uppställer många kvalitativa krav på hur personuppgif-

ter får hanteras. En fullständig genomgång av samtliga krav är knappast möjlig på ett generellt plan, 

inte minst på grund av att omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande för både vilka krav 

som aktualiseras och vilka konkreta åtgärder som fordras utifrån dessa krav. Av den anledningen görs 

inget anspråk på en heltäckande behandling av frågeställningen. Uppsatsen bör istället betraktas som 

en inledande framställning om några av de viktigaste juridiska övervägandena i den ifrågavarande 

laglighetsprövningen. När myndigheter utreder vilka legala möjligheter de har att använda moln-

tjänster för personuppgiftsbehandling måste alltid en noggrann inventering av tillämplig lagstiftning 

göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Många myndigheters personuppgiftsbehandling är föremål för specialreglering i de så kallade regis-

terförfattningarna. Det är dock främst den generella delen av integritetsskyddsregleringen som är 

föremål för den förestående förändringen och där riskerna för övergångseffekter är som störst.9 Re-

gisterförfattningarna har föreslagits få fortsatt företräde framför den generella integritetsskyddsre-

gleringen inom gränsen för vad som utgör nationella angelägenheter och den förestående reformen 

kommer därför inte medföra någon rättslig förändring i de delarna. Vad gäller de regler i registerför-

fattningarna som faller inom unionsrättens gränser har GDPR företräde i enlighet med principen om 

Europeiska unionsrättens företräde. Gränsen mellan unionsrätt och nationell rätt och dess betydelse 

för tillämpningen av registerförfattningarna är i och för sig en intressant fråga men behandlas inte i 

den här uppsatsen.  

  

                                                           
7 Se kapitel 1.4 ”Material” för en närmare beskrivning av GDPR. 
8 Korling & Zamboni, s. 27.  
9 GDPR art. 99(2). 
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Regelverket om integritetsskydd är uppdelat mellan brottsförebyggande myndigheter och ena sidan 

och andra myndigheter och andra sidan. Detta beror på att syftet med personuppgiftsbehandling i de 

två situationerna är delvis olika. Skillnaderna mellan regelverken och deras bakomliggande syften gör 

att en gemensam behandling inte vore ändamålsenlig. De brottsförebyggande myndigheterna har av 

dessa skäl uteslutits ur frågeställningen. Med brottsförebyggande myndigheter avses myndigheter 

vars verksamhet har som primärt syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott el-

ler verkställa straffrättsliga påföljder.  

1.4 MATERIAL 
I uppsatsen har traditionellt juridiskt källmaterial använts. Som ovan beskrivits står dock det juridiska 

materialet inom integritetsskyddsområdet inför förändringar. Eftersom analysen rör ett framtida 

rättsläge av ett datum som efterträder stora förändringar inom den nuvarande integritetsskyddslag-

stiftningen har även annat material än det traditionella juridiska källmaterialet fått beaktas vid ut-

tolkningen av det framtida rättsläget. Dessa källor omfattar bland annat beslut, rapporter, faktablad, 

enkäter och allmänna rekommendationer från svenska och europeiska offentliga organ och förslag 

till ny lagstiftning. Även rapporter och vägledningar från ideella organisationer och utländska myndig-

heter har använts i analysen. Allt material som inte kan härledas till de traditionella rättskällorna har 

tolkats med försiktighet och tillfogats noggranna hänvisningar. Nedan beskrivs i detalj vilket material 

som använts i uppsatsen och vilket värde det materialet har getts i analysen.  

Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-

soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG [GDPR] har trätt i kraft och kommer att börjar tillämpas 

direkt i svensk rätt från och med den 25 maj 2018 utan vidare åtgärder av lagstiftaren. Av den anled-

ningen används GDPR som rättskälla i uppsatsens analys.  

I uppsatsen används även offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [OSL]. Några mindre föränd-

ringar av lagen är föreslagna att börja gälla i samband med att den allmänna dataskyddslagen börjar 

tillämpas.10  

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda per-

soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

[dataskyddsdirektivet] har huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom personuppgiftslagen 

(1998:204). Eftersom GDPR ersätter dataskyddsdirektivet när den börjar tillämpas den 25 maj 2018 

kommer lagstiftaren upphäva personuppgiftslagen.11 Även personuppgiftsförordningen (1998:1191) 

och Datainspektionens allmänna föreskrifter kommer behöva upphävas av regeringen respektive Da-

tainspektionen med anledning av att GDPR börjar tillämpas.12 Dataskyddsdirektivet, personuppgift-

slagen, personuppgiftsförordningen, datainspektionens föreskrifter och tillhörande praxis har trots 

det kunnat användas i analysen för att nå en bättre förståelse av det framtida rättsläget. Rättsak-

terna har till exempel använts som tolkningsunderlag för begrepp och uttryck i de delar rättsläget 

inte är avsett att ändras i och med reformen.  

Den förestående förändringen inom den generella integritetsskyddslagstiftningen medför en bety-

dande förändring i fråga om vilka rättsakter som är tillämpliga. Att nya rättsakter är tillämpliga inne-

bär dock inte samma sak som att rättsläget förändrats. I de situationer rättsläget inte förändras kan 

praxis användas för att tolka samma begrepp och uttryck i andra rättsakter än de som prövades i 

                                                           
10 Prop. 2017/18:105, s. 15.  
11 GDPR, art. 94(1). 
12 SOU 2017:39 s. 78. 
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målet. Försiktighet måste emellertid påkallas i dessa situationer eftersom det kan vara svårt att av-

göra huruvida rättsläget faktiskt har förändrats eller inte. Rättsläget kan av olika skäl förändras trots 

att ordalydelsen i bestämmelsen är densamma som i en tidigare rättsakt.  

Samtliga rättsfall som använts i arbetet har värderats under arbetets gång med användande av sed-

vanlig juridisk metod och prejudikatvärdering. Hänvisningar till rättsfall görs bara i de fall dessa an-

vänts som referenser i analysen. Uppsatsens analys omfattar alla rättsfall från både prejudicerande 

domstolar och underinstanser, vilka berör temat integritetsfrågor i förhållande till myndigheters an-

vändande av molntjänster.  

Samtliga tillsynsbeslut från Datainspektionen vilka rör temat integritetsfrågor i förhållande till myn-

digheters användande av molntjänster har granskats under arbetets gång. Detta gäller även alla till-

synsbeslut av Justitieombudsmannen [JO] som rör samma tema och som JO själv ansett vara av sär-

skilt intresse.  

I arbetet används två olika lagförslag och ett förslag till ny svensk förordning. Dessa tre är förslaget 

till ny lag med kompletterande bestämmelser till Europeiska unionens dataskyddsförordning13 [för-

slaget om ny dataskyddslag], förslaget till ny förordning med kompletterande bestämmelser till Euro-

peiska unionens dataskyddsförordning14 [förslaget om ny svensk dataskyddsförordning] och förslaget 

till ny myndighetsdatalag [förslaget till ny myndighetsdatalag]15.  

Lagstiftningsarbetet bakom förslaget till dataskyddslagen ligger i skrivande stund inne för behandling 

hos justitieutskottet varför riksdagen ännu inte hunnit ta ställning till förslagen. GDPR förutsätter att 

kompletterande nationell lagstiftning finns på plats i samband med att den ska börja tillämpas. San-

nolikheten för att dessa rättsakter kommer bifallas av lagstiftaren är därför hög. Det är emellertid 

inte möjligt att med säkerhet förutsäga vilket innehåll rättsakternas slutliga version får. Av denna an-

ledning görs försiktiga referenser i analysen till förslagen i den form som regeringen lagt fram dem.  

Förslaget till ny myndighetsdatalag ledde inte till några omedelbara lagstiftningsåtgärder från lagstif-

tarens sida. Förslaget har bordlagts i väntan på utvecklingen inom den generella integritetsskyddslag-

stiftningen. Det är möjligt att myndighetsdatalagen inte kommer leda till någon ny lagstiftning. För-

slaget är emellertid fortfarande relativt färskt och behovet av en mer samlad reglering bland register-

författningarna gör sig fortfarande gällande. Förslaget till ny myndighetsdatalag har av bland annat 

dessa anledningar inte lagts till grund för analysen. I vissa används dock som referenspunkt på några 

platser i uppsatsen.  

Integritetsskyddet i Sverige baseras till stor del på unionsrätt. Inom ramen för det europeiska unions-

samarbetet finns ett rådgivande organ som heter ”The Data Protection Working Party established by 

Article 29 of Directive 95/46/ECArtikel 29” [WP29]. Det består bland annat av representanter för 

varje medlemslands motsvarighet till Datainspektionen och är skapat bland annat för att främja lik-

het i rättstillämpningen och ge rådgivande uttalanden om tillämpningen av den unionsrättsliga in-

tegritetsskyddslagstiftningen.16 WP29 har utfärdat olika tolkningsinstruktioner rörande uttryck och 

begrepp i bland annat dataskyddsdirektivet. Datainspektionen har på motsvarande vis i olika uttalan-

den förklarat hur bestämmelser i personuppgiftslagen ska tolkas. Dessa instruktioner och uttalanden 

                                                           
13 Prop. 2017/18:105, s. 7.  
14 SOU 2017:39, s. 55. 
15 SOU 2015:39, s. 37.  
16 I samband med att GDPR träder ikraft kommer WP29 att ersättas av ett nytt rådgivande organ under Europe-
iska Unionen vid namn Europeiska datatillsynsmannen. 
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utgör soft law och har använts i uppsatsens analys. Dessa källor har alltid tillfogats noggranna hänvis-

ningar.   

Som tidigare påpekats rör uppsatsen ett förhållandevis nytt fenomen i samhället. Många är ännu inte 

bekanta med hur teknologin bakom molntjänster fungerar ens på ett abstrakt plan. En del av uppsat-

sen har därför vigts åt att förklara vad molntjänster är. Någon beskrivning av de teknologiska detal-

jerna står dock inte att finna i de traditionella rättskällorna varför annat material har fått användas i 

förklarande syfte.  

1.5 METOD 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod och rättsanalytisk metod 

Rättsdogmatisk metod är ett uttryck som beskriver det tillvägagångssätt vilket jurister ska använda 

för att uttolka vad som är gällande rätt. Metoden används i de situationer då man ska undersöka 

rättsliga normer och inte till exempel hur människor handlar eller hur verkligheten är beskaffad.17 

Metoden ska därför inte resultera i en slutsats som på något sätt beskriver sociala förhållanden eller 

verkligheten. Slutsatsen ska istället vara en beskrivning av en rättsregel som utgör gällande rätt.18 Ju-

ridisk argumentation ska alltid vara bunden till de allmänt erkända rättskällorna för att vinna giltighet 

enligt rättsdogmatiken. 19 Rättskällorna tolkas med hjälp av den juridiska metoden för att kunna re-

konstruera en rättsregel för att lösa ett visst juridiskt problem.20  

Den här uppsatsen syftar till att analysera ett framtida rättsläge varför den traditionella rättsdogma-

tiska metoden inte är applicerbar. I uppsatsen används istället rättsanalytisk metod, vilken visserligen 

har nära koppling till den rättsdogmatiska metoden men samtidigt skiljer sig från den på flera sätt.21 

Skillnaderna består bland annat av i vilket syfte texten produceras. Rättsanalytisk metod kan likt 

rättsdogmatisk metod innebära ett fastställande av gällande rätt avseende en viss rättsfråga. Utrö-

nandet av gällande rätt sker dock som ett led i arbetet för att kunna analysera utredningen ur ett 

visst perspektiv. En sådan analys kan till exempel bestå av en jämförelse mellan olika rättsordningar 

eller baseras på en undersökning av rättsläget utifrån viss angiven värdering.  

I den här uppsatsen används rättsanalytisk metod för att analysera ett visst juridiskt problem utifrån 

ett framtida rättsläge. Ett framtida rättsläge kan av naturliga skäl inte utrönas eller fastställas innan 

det är för handen. Med rättsanalytisk metod kan emellertid innehållet i framtida rätt analyseras, 

bland annat genom tolkningar av begrepp och uttryck i rättsakter som kommer vara tillämpliga vid 

den ifrågavarande tidpunkten. Genom att analysera lagstiftarens intentioner att förändra eller be-

vara särskilda rättsregler kan en tillämpning av rättsanalytisk metod ge värdefull information om det 

framtida rättsläget.  

Ytterligare två skillnader mellan rättsdogmatisk metod och rättsanalytisk metod är med vilken litterär 

frihet texten produceras och vilket underlag som används. Den rättsdogmatiska argumentationen är 

sträng och bunden till de allmänt erkända rättskällorna. Den rättsanalytiska metoden och andra sidan 

tillåter att texten leds av öppet redovisade värderingar eller infallsvinklar.  

                                                           
17 Korling & Zamboni, s. 24 och s. 27. 
18 Korling & Zamboni, s. 26. 
19 Korling & Zamboni, s. 27 f. 
20 Korling & Zamboni, s. 21. 
21 Angående denna diskussion se Sandgren, s. 45 ff.  
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I den här uppsatsen används material utanför de traditionella rättskällorna. Uppsatsen präglas dock 

inte av någon tes eller särskild värdering eller infallsvinkel. Argumentationen hålls istället, när så är 

möjligt, i nära förbindelse med de principer som gäller för rättsdogmatisk metod.  

1.5.2 Juridisk metod 

Juridisk metod kan ses som ett paraplybegrepp för olika typer av juridiska metoder och verktyg en 

jurist kan använda sig av för att lösa juridiska problem. Bland verktygen ingår bland annat teorier om 

juridisk argumentation, tanken på rätten som ett system och rättskälleläran. I de följande avsnitten 

görs en översiktlig beskrivning av några viktiga teoretiska aspekter av juridisk metod.  

Rättskälleläran är teorin om vilka källor man kan använda för att tolka gällande rätt och om vilken 

dessa källors inbördes relation är. Läran beskriver att endast de källor som är allmänt accepterade 

har status som rättskällor. I Sverige utgörs rättskällorna av lag, förarbeten, rättspraxis, doktrin och 

sedvänja.22 Relationen mellan rättskällorna utgörs av en hierarki i nyss angiven ordning där lag har 

starkast normativ kraft. En till-

lämpning av normhierarkin löser 

dock långt ifrån alla juridiska pro-

blem. Ofta består nämligen pro-

blemet inte av en normkonflikt 

utan till exempel av att ingen 

norm finns att tillämpa eller att 

omfattningen eller tolkningen av 

en tillämplig norm ska bestäm-

mas. Rättskällorna är dessutom 

dynamiska och samspelet dem 

emellan kan vara en intrikat och 

svår uppgift att utreda. Föreställ-

ningen om rätten som ett system 

– ett rättssystem – är ett praktisk 

och användbart verktyg för juris-

ten. Utan rättssystemet skulle 

normerna utgöra en samling dis-

parata rättsregler utan någon inbördes organisation. Rättssystemet organiserar varje rättsregel un-

der ett högre juridiskt begrepp 

eller en högre princip. De mest 

grundläggande rättsprinciperna 

och begreppeni rättssystemet grenar således ut sig till smalare begrepp och principer vilka i sin tur 

grenar ut sig på samma sätt. Rättssystemet ger jurister möjligheten att binda ihop de annars dispa-

rata rättsreglerna till en sammanhållen enhet för att bevara en inre logik i rätten. Rättssystemet kan 

till exempel användas som verktyg genom en lag- eller rättsanalogi. Vid uttolkning av gällande rätt på 

ett område som inte är reglerat i författningen kan regler lånas från ett rättssystematiskt närbesläk-

tat område som lyder under samma principer eller juridiska begrepp så att luckan kan täppas till. Sys-

tematiken skapar på det sättet en likformighet och förutsebarhet i tillämpningen genom logiska jäm-

förelser och deduktioner mellan rättsregler och rättsprinciper. 

                                                           
22 Korling & Zamboni, s. 21. 
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1.6 DISPOSITION 
Uppsatsens analys inleds i kapitel två med en bakgrund kring molntjänster som fenomen. I denna del 

beskrivs molntjänster i förhållande till både juridik och teknik eftersom en grundläggande kunskap 

bakom tekniken i molntjänster är en förutsättning för förståelsen av den fortsatta analysen. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om hur molntjänster används i den offentliga förvaltningen i praktiken.  

Integritetsskyddslagstiftningen är svåröverskådligt, dels för att det juridiska materialet spänner över 

alla normnivåer, dels för att det står inför betydande förändringar. Det tredje kapitlet syftar till att 

orientera läsaren i materialet och ge en bakgrund till rättsområdet.  

I uppsatsens fjärde kapitel behandlas utsträckningen av myndigheternas ansvar inom integritets-

skyddsregleringen. Kapitlet syftar till att ringa in det område inom vilket uppsatsens analys och slut-

satser är applicerbara. I kapitlet beskrivs den närmare innebörden av personuppgifter, personupp-

giftsansvar, personuppgiftsbiträden och personuppgiftsbehandling.  

I det femte kapitlet analyseras hur myndigheter bör förfara för att ta reda på om de lagligen kan an-

lita privata molntjänstleverantörer för personuppgiftsbehandling i en viss situation. I kapitlet identi-

fieras vilka typer av legala utmaningar och hinder som aktualiseras. I synnerhet aktualiseras två typer 

av hinder, vilka utreds närmare i kapitel sju och åtta.  

Det sjätte kapitlet bygger vidare på analysen i det sjätte kapitlet men krymper fokusområdet i ana-

lysen till att röra just vilka hinder som kan uppstå med anledning av kraven på vilken säkerhetsnivå 

som ska omgärda personuppgifter. En beskrivning ges av hur myndigheter bör gå tillväga för att be-

döma vilken säkerhetsnivå som krävs och vilka konsekvenser det får för frågan huruvida myndigheter 

kan behandla personuppgifter i molntjänster. 

I det sjunde kapitlet växlas fokusområdet över till den andra typen av hinder som identifierades i ka-

pitel fem. Frågan rör vilka hinder som sekretesslagstiftningen medför vid myndigheters outsourcing 

av personuppgiftsbehandling i molntjänster. Efter en undersökning av vilka krav som uppställs analy-

seras vad de har för följder för myndigheters möjligheter att behandla personuppgifter i molntjäns-

ter.  

I uppsatsens åttonde kapitel ges slutligen några egna reflektioner som uppstått under arbetets gång.  

2 MOLNTJÄNSTER 

2.1 OM MOLNTJÄNSTER 
När man som konsument vill införskaffa till exempel en ordbehandlare kan man köpa den i en fysisk 

butik. Programvaran är då skriven på ett lagringsmedium såsom en CD-ROM23 vilken man tar med 

hem och installerar på sin dator. Med hjälp av molntjänster kan konsumenten ofta få åtkomst till pro-

gramvaran direkt via ett nätverk, typiskt sett via Internet. Konsumenten får då tillgång till programva-

ran utan att besöka en butik och köpa ett exemplar av den och utan att ens behöva installera pro-

gramvaran på sin dator. Konsumenten använder istället programmet genom att köra den på leveran-

törens hårdvara som den får tillgång till via nätverket. Istället för att köpa ett exemplar av program-

varan leasar alltså konsumenten leverantörens hård- och mjukvara för att få åtkomst till program-

met.  

                                                           
23 CD-ROM är en akronym för det engelska uttrycket ”compact disc read only memory”. 
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Utöver att inget fysiskt besök i en butik krävs underlättar molntjänster transaktionen mellan använ-

dare och leverantör på ett annat sätt. Eftersom användaren inte behöver installera någon program-

vara behöver den inte möta den programvarans kvalitetskrav på sin egen IT-utrustning. När kunderna 

är myndigheter kan detta till exempel innebära att kunderna inte behöver egna datorhallar.  

2.1.1 Om beteckningen molntjänster 

Fenomenet molntjänster beskrivs ofta även med andra termer, till exempel digitala moln, IT-moln, 

datormoln, molnbaserade datortjänster eller cloudtjänster. Molntjänster torde dock idag ha kommit 

att bli den vanligaste beteckningen. Förr i tiden, när Internet fortfarande var obekant för många män-

niskor, användes ordet ”moln” som en metafor för att beskriva nätverk och webbsidor.24 Idag an-

vänds termen dock som en metafor för en affärsmodell, vilken ska beskrivas närmare nedan.  

Det finns ingen legaldefinition av termen molntjänster. Det finns inte heller någon specialreglering 

som rör molntjänster som affärsmodell. Frånvaron av referenser till molntjänster i lagstiftningen 

kunde möjligtvis förklaras med att lagstiftaren släntrat efter den snabba teknologiska utvecklingen. 

Det är möjligt att vi i framtiden kommer få se en reglering av molntjänster. I dagsläget finns dock 

ingen framskriden diskussion rörande en sådan reglering.  

2.1.2 Om definitionen av molntjänster 

WP29 definierar molntjänster i ett av sina uttalanden på följande vis “Cloud computing consists of a 

set of technologies and service models that focus on the Internet-based use and delivery of IT appli-

cations, processing capability, storage and memory space. Cloud computing can generate important 

economic benefits, because on-demand resources can be configured, expanded and accessed on the 

Internet quite easily. Next to economic benefits, cloud computing may also bring security benefits; 

enterprises, especially small-to-medium sized ones, may acquire, at a marginal cost, top-class tech-

nologies, which would otherwise be out of their budget range.”  

Myndigheten ”European Data Protection Supervisor” [EDPS] kommer i samband med att GDPR blir 

tillämplig i medlemsstaterna överta WP29:s uppgift att rådge medlemsstaternas och unionens lagstif-

tare.25 EDPS beskriver molntjänster på följande sätt “Cloud computing is Internet-based computing, 

whereby shared resources, software and information are provided to computers and other devices 

on-demand. It is a paradigm shift following the shift from mainframe to client–server in the early 

1980s. Cloud computing describes a new consumption and delivery model for IT services based on 

the Internet, and it typically involves the provision of dynamically scalable and often virtualised re-

sources as a service over the Internet. It is a by-product and consequence of the ease-of-access to 

remote computing sites provided by the Internet.”26 

Swedish Standards Institute [SIS] är en organisation som arbetar med standardisering på många olika 

områden. Organisationen är representant för Sverige i dess internationella motsvarigheter European 

Committee for Standardization och den globala Internationella standardiseringsorganisationen. SIS 

definierar molntjänster som ”ett koncept som möjliggör nätverksåtkomst till en skalbar och elastisk 

pool av delade fysiska eller virtuella resurser som via självbetjäning levereras och administreras på 

begäran.”27  

                                                           
24 Cloud Sweden, Molnet i offentliga sektorn, s. 4.  
25 Europeiska datatillsynsmannen, About, ”https://edps.europa.eu/about-edps_en”. 
26 Europeiska datatillsynsmannen, Glossary, ” https://edps.europa.eu/node/3098#cloudcomputing”. 
27 Swedish Standards Institute, Informationsteknik, Molnbaserade datortjänster, Översikt och terminologi, 
(ISO/IEC 17788:2014, IDT) s. 1.  
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Inte heller Förenta staternas lagstiftning innehåller någon legaldefinition för molntjänster. Där har 

emellertid en myndighet med namnet ”National Institute of Standards and Technology” [NIST] gett 

ut en rekommendation som innehåller en utförlig och teknisk beskrivning av molntjänster.28 NIST-

definitionen av molntjänster har fått stor spridning och betydelse för molntjänstmarknaden.29 NIST-

definitionen lyder enligt följande ”Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, 

on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources --- that can be rap-

idly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.” NIST 

har till denna beskrivning fogat fem essentiella kännetecken för molntjänster och kategoriserat dem i 

olika typer av tjänste- och leveransmodeller. Dessa modeller beskrivs i detalj nedan.  

De olika ansatserna att definiera molntjänster förenar sig kring att molntjänster innebär leverans av 

delade IT-resurser över nät, oftast via Internet, vilka levereras på begäran. Resurserna ska vara elas-

tiskt skalbara, eller åtminstone med lätthet kunna konfigureras över nätet. SIS och NIST betonar även 

att molntjänster kännetecknas av självbetjäning eller åtminstone minimal interaktion mellan moln-

tjänstleverantör och kund. Det finns många fler förslag på hur molntjänster bör definieras, inte minst 

bland molntjänstleverantörerna. Redan av de här redovisade förslagen kan dock konstateras att 

molntjänster ska förstås som en affärsmodell snarare än en typ av teknologi.30  

NIST-definitionen är det kanske mest genomarbetade förslaget med hänsyn till dess tekniska detalj-

beskrivning. Det är dock viktigt att beakta att ju mer specificerad beskrivningen är desto större chans 

att definitionen förr eller senare blir obsolet på grund av fortsatt teknisk utveckling. Vilken definition 

molntjänster ges kan ha betydelse i juridiska sammanhang, till exempel vid marknadsförings- och av-

talsfrågor. Trots att definitionen av molntjänster är en pågående diskussion fungerar NIST-definit-

ionen väl när man talar om molntjänster i såväl tekniska som juridiska sammanhang.31 NIST-definit-

ionen fungerar även väl för att besvara frågeställningen i den här uppsatsen och kommer därför ligga 

som grund till begreppet i den fortsätta framställningen. I samband med NIST:s ansats att definiera 

molntjänster kategoriseras även molntjänster utifrån typ av tjänstemodell och leveransmodell. NIST-

definitionen och dess kategoriseringar beskrivs utförligt i de följande avsnitten.   

2.2 VAD ÄR MOLNTJÄNSTER? 

2.2.1 Molntjänsters fem essentiella kännetecken 

Det första av de fem kännetecknen är att tjänsten ska vara tillgänglig för självbetjäning på begäran 

(on-demand self-service), vilket innebär att en användare ensidigt kan bestämma sig för att använda 

tjänsten utan att automatiskt behöva interagera med en annan människa. Tjänsten ska också ha bred 

tillgänglighet via nätverk (broad network access) vilket innebär att det ska vara möjligt att komma åt 

tjänsten genom ett stort nätverk, till exempel Internet. Det tredje kännetecknet är att tjänsten kon-

soliderar resurser (resource pooling) vilket innebär att leverantören levererar tjänsten till fler än en 

användare. Det ska finnas en typ av lokaliseringssjälvständighet som innebär att användaren normalt 

inte har kontroll eller vetskap om var informationen finns annat än på en mer abstrakt nivå till exem-

pel i vilket land eller i vilken datahall. Det fjärde kännetecknet är att tjänsten ska ha en snabb elastici-

tet (rapid elasticity) innebärande att dataförmågan skalas upp respektive ned på ett automatiskt, el-

ler åtminstone elastiskt, sätt i förhållande till användarens efterfrågan vid just den stunden. För 

                                                           
28 Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, U.S. department of commerce, 
Special Publication 800-145, September 2011 [cit. NIST]. 
29 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, s. 10.  
30 Magnusson Sjöberg m.fl. s. 206. 
31 Magnusson Sjöberg m.fl. s. 443.  
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användaren framstår det normalt som att datakraften nästan är obegränsad. Det femte och sista 

kännetecknet är att tjänsten ska erbjuda betalning efter användning (measured service) vilket inne-

bär att molnsystemet automatiskt kontrollerar och optimerar resursanvändningen i förhållande till 

användarens behov. Detta kan till exempel ske genom att användaren betalar för tjänsten till den 

mängd eller antal som tjänsten ska eller redan har använts. Detta kännetecken har kallats ibland för 

”IT på kran” som en metaforisk anspelning på hur man i hushållet betalar för sådan vattenförbruk-

ning som sker genom att man spolar med vattenkranarna. Man behöver inte betala för mer IT än 

man förbrukar eftersom man kan ”vrida åt kranen” när man är klar.  

2.2.2 Molntjänsters tre tjänstemodeller 

Molntjänster kategoriseras i tre olika typer av tjänster. Denna kategorisering av molntjänster kallas 

för SPI-modellen. SPI står för den först skrivna bokstaven i förkortningarna SaaS, PaaS och IaaS, vilkas 

innebörd förklaras nedan i detta avsnitt. Modellerna skiljer sig främst åt genom att de förser använ-

daren med olika grader av kontroll över tjänsten.  

Infrastructure as a service (IaaS) är den tjänstemodell som kräver minst av leverantören eftersom 

ingen programvara utöver själva den digitala infrastrukturen erbjuds. Leverantören erbjuder en typ 

av basstruktur på vilken användaren kan köra sin egen programvara. Användaren har då kontroll över 

operativsystemet, datalagringsutrymmet och applikationer men inte över den fundamentala infra-

strukturen. Med infrastruktur avses här sådan hård- och mjukvara som är nödvändig för att möjlig-

göra en användning av tjänsten på basis av de fem essentiella särdragen som nämnts ovan. Hårdva-

ran består typiskt sett av en server, ett medium för datalagring och nätverkskomponenter. Mjukva-

ran består typiskt sett inte av någon annan programvara än sådan som måste användas i kombinat-

ion med hårdvaran för att manifestera de fem nämnda särdragen.  

Med tjänstemodellen platform as a service (PaaS) erbjuder leverantören, utöver vad som gäller för 

IaaS, sådan programvara som användaren kan nyttja för att skapa eller använda egna applikationer. 

Den programvaran kan bestå av programmeringsspråk, bibliotek och vissa andra typer av tjänster el-

ler applikationer.  

Modellen software as a service (SaaS) innebär störst ansvar för leverantören av de tre modellerna. 

Genom SaaS-tjänster erbjuder leverantören inte bara infrastrukturen utan även programvara och ap-

plikationer som användaren kan nyttja.  

2.2.3 Molntjänsters fyra leveransmodeller 

Utöver de tre olika typerna av tjänstemodeller som beskrevs i avsnittet ovan finns fyra olika typer av 

leveransmodeller. En molntjänst har alltid en typ av tjänstemodell och en typ av leveransmodell. De 

olika modellerna kan kombineras med varandra på vilket sätt som helst för att överföra ett större el-

ler mindre ansvar till leverantören.  

Leveransmodellerna skiljer sig åt beroende på hur molntjänsterna tillhandahålls kunderna. Privata 

moln erbjuds en kund exklusivt. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att det bara finns en använ-

dare av tjänsten. Kunderna är vanligen större organisationer varför privata moln ofta nyttjas av 

många olika användare inom kundernas organisation. Vid användande av denna leveransmodell kan 

datorhallen förläggas på kundens fastighet. Nackdelen med privata moln är att samma resurser krävs 

i form av bland annat kapitalinvesteringar, personal och underhåll krävs som om myndigheterna för-

valtade egna datahallar. Utöver detta tillkommer ytterligare kostnader i form av molntjänstens pro-

gramvara, virtualisering (det vill säga att skapa virtuella plattformar, lagringsmedier eller infrastruk-

turer) och andra programbaserade verktyg för molnhantering. Det finns även möjlighet att avtala om 

att förlägga datorhallen på en fastighet som ägs av kunden för att denne ska ha rent fysisk kontroll 
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över hårdvaran. Det är sålunda en öppen avtalsfråga hur ansvaret för till exempel drift, underhåll och 

personal ska fördelas.32 Med privata moln finns goda möjligheter att anpassa säkerhetsnivån utifrån 

kundens specifika behov. Kunden kan med privata moln behålla en större direkt kontroll över IT-mil-

jön än vad som är möjligt med de andra leveransmodellerna.  

Gemensamma moln fungerar på samma sätt som privata moln med den skillnaden att det finns flera 

kunder som delar på ett moln. För att denna leveransmodell ska vara att föredra framför övriga mo-

deller krävs att kunderna i fråga har någonting gemensamt, till exempel likartade verksamheter eller 

säkerhetskrav. Det är endast när kundgruppen har likartade behov som en exklusiv leverans för just 

den gruppen medför ekonomiska och praktiska fördelar. Även vid gemensamma moln är det en öp-

pen avtalsfråga hur ansvaret för datahallens drift, säkerhet, ägande, lokalisering och kapitalinveste-

ring med mera ska fördelas.33  

I publika moln erbjuds allmänheten att nyttja tjänsten varför ägandet av och ansvaret för datorhallen 

ankommer på leverantören. Detta är den vanligaste formen av molntjänster bland slutkonsumen-

ter.34 Detta leveranssätt minskar möjligheterna för kunder att ha hög kontroll på IT-miljön, lagrad da-

tas geografiska lokalisering, fysiska säkerhet och på driftsäkerheten. Vid publika moln finns sällan 

möjlighet för leverantörer att överlämna ansvar för till exempel drift, personal och andra säkerhets-

relaterade aspekter av molntjänsten till en viss kund. Kunden har därför små möjligheter att påverka 

vilka hanteringsverktyg som ska finnas tillgängliga för kunden via molntjänsten. 

Den fjärde leveransmodellen utgörs av en hybrid mellan åtminstone två av de tre ovanstående hu-

vudmodellerna. Hybridmodellen särskiljer sig genom att olika moln tillåter en viss överföring av data 

trots en separation av kundgrupperna.35 

2.3 MOLNTJÄNSTER OCH OUTSOURCING  

2.3.1 Vad är outsourcing? 

Outsourcing är ett låneord från engelskan, vars kanske närmaste motsvarighet i det svenska språket 

är utkontraktering. Den svenska termen har dock inte förankrat sig på samma sätt i språkbruket som 

ordet outsourcing har gjort, varför termen outsourcing används i denna uppsats. Enligt Svenska Aka-

demiens ordlista över svenska språket betyder outsourcing ”utläggning av verksamhet på entrepre-

nad”. Outsourcing är sålunda, precis som molntjänster, en typ av affärsmodell för att hantera vissa 

verksamhetsfunktioner. Vid outsourcing överförs ansvar för en del av verksamheten på en aktör ut-

anför den egna organisationen. Ansvaret för verksamhetsfunktionerna regleras i avtal mellan den 

outsourcande parten och leverantören och under avtalets löptid svarar leverantören för kundens be-

hov. Outsourcing som term omfattar dock inte till exempel konsultinköp eller en organisations bola-

gisering av en verksamhetsfunktion i sig, såvida inte bolagiseringen även innebär att en extern part 

tar över ägaransvaret. 36 

2.3.2 Är molntjänstavtal outsourcing? 

När IT-funktioner som innefattar personuppgiftsbehandling ska outsourcas kan detta ske antingen på 

traditionellt vis, så kallad IT-outsourcing [ITO]), eller genom molntjänster. I den ibland 

                                                           
32 NIST, s. 7 och Magnusson Sjöberg m.fl., s. 446. 
33 NIST, s. 7 och Magnusson Sjöberg m.fl., s. 446 f.  
34 NIST, s. 7 och Magnusson Sjöberg m.fl., s. 467.  
35 NIST, s. 7. 
36 Lindberg m.fl., s. 15. 
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förekommande diskussionen om huruvida man bör använda ”molntjänster eller outsourcing” refere-

rar begreppet outsourcing till ITO.  

Molntjänster som affärsmodell har varit revolutionerande för IT-marknaden vilket även visat sig i 

konkurrensen bland leverantörer av IT-resurser. Skillnaderna mellan köp av molntjänster och ITO är 

betydande på flera sätt. ITO föregås ofta av omfattande avtalsförhandlingar medan nyttjande av 

molntjänster ofta sker enligt allmänna villkor dikterade av leverantören. Förhandlingarna inför en ITO 

utmynnar ofta i ett flerårigt kontrakt medan molntjänstsavtal kan ingås och avslutas av köparen själv 

vid behov. Köpbeloppet vid en ITO innebär fasta kostnader som justeras baserat på vissa förutbe-

stämda parametrar medan molntjänster är som ”IT på kran” och kan faktureras per timme. 37  

Molntjänster skiljer sig som affärsmodell kraftigt från de traditionella affärsmodellerna för IT-tjäns-

ter. Dessa skillnader har dock ingen egentlig bäring på vad som ska klassificeras som outsourcing, var-

för begreppet ITO kunde verka missvisande i och med att det indikerar att molntjänster inte är 

outsourcing. Vid ett molntjänstavtal kommer avtalsparterna överens om att leverantören ska ansvara 

för åtminstone delar av bland annat drift, fysisk säkerhet och underhåll av berörda datahallar. Bero-

ende på den avtalade molntjänstens modell kan leverantören även ansvara för till exempel informat-

ionssäkerhet och programvara. När ansvaret för dessa funktioner övergår från köparen till leverantö-

ren genom ett avtal föreligger en typ av outsourcing. Molntjänster och annan typ av outsourcing sär-

behandlas inte juridiskt sett. I den fortsatta framställningen är därför utgångspunkten att köp av 

molntjänster är en form av outsourcing när köparen tidigare ansvarat för de processer och funktioner 

som molntjänstleverantören tillhandahåller.38  

2.4 STATISTIK 
I detta sammanhang är det av intresse att diskutera hur ofta myndigheter använder molntjänster och 

i vilken utsträckning dessa används för personuppgiftsbehandling. Pensionsmyndigheten genomförde 

under oktober månad år 2015 en enkätundersökning i syfte att kartlägga myndigheternas använd-

ning av molntjänster. Totalt 188 svenska myndigheter mottog enkäten och 148 myndigheter svarade, 

vilket ger en svarsfrekvens om 79%. I nedanstående tabeller illustreras svaren på de specifika frå-

gorna i procent med avrundning till närmaste heltal. Antalet svarande på varje fråga avviker från den 

generella svarsfrekvensen i enkäten, dels på grund av att myndigheterna hade möjlighet att hoppa 

över frågor, dels på grund av att vissa frågor ställdes som följdfrågor på jakande svar. Antalet sva-

rande på varje fråga redovisas därför genom fotnoterna.  

Använder myndigheten idag [oktober 2015] molntjänster39? 

 Använder Använder inte Vet ej om det används 
 

  SaaS40 78% 
 

21% 
 

1% 
 

  PaaS41 23% 
 

73% 4% 
 

  IaaS42 26% 
 

71% 
 

3% 

                                                           
37 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, s. 12. 
38 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, s. 37. 
39 Dessvärre beskriver inte Pensionsmyndigheten hur de definierade molntjänster i enkäten.  
40 140 svarande. 
41 141 svarande. 
42 141 svarande. 
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Figur 4  
Myndigheters nyttjande av molntjänster idag 

Vilken typ av information finns i molntjänsten? 

 Används för per-
sonuppgifter43 

Används för känsliga 
personuppgifter44 

Har tecknat per-
sonuppgiftsbiträde-
savtal 

Genomför alltid risk- 
och sårbarhetsanalys 
 

SaaS45 54% 
 

9% 
 

39% 
 

34% 
 

PaaS46 45% 
 

15% 
 

43% 
 

62% 
 

IaaS47 64% 
 

25% 
 

56% 
 

57% 
 

Figur 5  
Vilken typ av information som används i molntjänsterna 

Trots att antalet svarande myndigheter i vissa fall är lågt ger statistiken en hel del intressanta upplys-

ningar. Det synes till exempel vara vanligt att myndigheter använder sig av molntjänster i sin verk-

samhet. Det ska dock påpekas att enkäten inte ger svar på vem som tillhandahåller molntjänsterna. 

En del av molntjänsterna kan till exempel tillhandahållas av myndigheten själv eller av andra myndig-

heter och inte av marknadsaktörer.  

Av de tjänstemodeller som används är SaaS den överlägset vanligaste modellen. Många myndigheter 

har dock avstått från att närmare besvara frågan om vilken typ av information som hanteras i moln-

tjänsterna. Detta kan bero på flera olika saker. En anledning kunde vara att många myndigheter 

själva inte har en tillräckligt god överblick av informationsflödet. Statistiken ger även upplysningar 

om att många myndigheter inte ingått personuppgiftsbiträdesavtal trots att de behandlar person-

uppgifter via molntjänster. Dessutom är andelen myndigheter som behandlar personuppgifter via 

molntjänster och som alltid gör en risk- och sårbarhetsanalys lägre än önskvärt.  

2.5 SAMMANFATTNING  
Molntjänster är inget juridiskt begrepp utan en affärsmodell. Det finns ingen särreglering för just 

molntjänster i lagstiftningen. Det finns många uppfattningar om hur molntjänster ska definieras men 

NIST-definitionen har hittills haft störst användning på marknaden. Det är dock möjligt att detta kom-

mer förändras i framtiden. Andra aktörer har gjort ansatser att definiera termen molntjänster. Dessa 

definitioner överensstämmer dock till stor del med den som NIST gjort. Molntjänster som transaktion 

mellan kund och leverantör är ofta enklare än ITO eftersom kunden inte behöver ha lika mycket egen 

teknisk utrustning och sällan behöver köpa och transportera fysiska produkter eller göra besök vid 

affärsställen. Kunden leasar istället en leverantörens hård- och mjukvara via Internet.  

Molntjänster kan erbjudas i tre olika former av tjänstemodeller. Dessa tre sätt skiljer sig åt genom 

vilken mängd ansvar som leverantören åtar sig i molntjänstavtalet för framförallt programvaran. I fal-

lande ordning åtar sig leverantören störst ansvar vid SaaS åtföljt av PaaS och slutligen IaaS. Moln-

tjänster kan även erbjudas med fyra olika leveransformer. Leveransmodellerna skiljer sig åt beroende 

                                                           
43 Se uppsatsens kapitel 4.1 ”Vad är personuppgifter” för en beskrivning av vilken typ av information som utgör 
personuppgifter. 
44 Se kapitel 6.3.2 ”Informationsklassificering” för en beskrivning av vilka personuppgifter som är känsliga.  
45 92 svarande. 
46 20-21 svarande. 
47 27-28 svarande. 
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på molntjänsternas kundgrupper. Privata moln tillhandahålls endast en kund medan gemensamma 

moln tillhandahålls en grupp av kunder med liknande behov. Publika moln tillhandahålls allmänheten 

och hybridmoln erbjuds som variationer av de ovanstående leveransmodellerna.  

Outsourcing är ett verksamhetsupplägg som innebär att en del av en organisations verksamhets-

funktioner läggs ut på entreprenad. Molntjänster är en form av outsourcing och särbehandlas inte 

juridiskt från annan typ av outsourcing. Den svenska förvaltningens självständiga ställning innebär att 

myndigheter ofta själva kan välja om de ska använda molntjänster eller inte. Många svenska myndig-

heter har valt att använda molntjänster. Den information som behandlas i molntjänsterna innehåller 

ofta personuppgifter och ibland även känsliga personuppgifter. Färre myndigheter än de som be-

handlar personuppgifter via molntjänster uppger att de har personuppgiftsbiträdesavtal och att de 

alltid gör risk- och sårbarhetsanalyser.  

3 ÖVERBLICK AV INTEGRITETSSKYDDSREGLERINGEN 

Integritetsskyddet för personuppgifter i digitala miljöer är omfattande. Regelverket spänner över alla 

normnivåer i den nationella rätten och sträcker sig över både europeisk unionsrätt och annan inter-

nationell rätt. Utöver detta finns uttalanden av myndigheter så som allmänna råd och andra vägle-

dande dokument. I detta avsnitt ges en orientering bland sådana rättsakter som är särskilt relevanta 

för att besvara uppsatsens frågeställning eller som är av betydelse för att kunna sätta de relevanta 

rättsreglerna i sitt sammanhang.  

I kapitlets inledande avsnitt ges en kort bakgrundsbeskrivning av den svenska traditionen att dela 

upp integritetsskyddsregleringen i en speciell och en generell del. På grund av det vida spann inom 

vilket integritetsskyddsregleringen förekommer finns anledning att i ett avsnitt gå in på vilken bety-

delse rättsakternas olika normnivåer har för deras ställning i rättsordningen i Sverige. Därefter ges en 

allmänt hållen beskrivning av det grundläggande integritetsskyddet i internationella och europeiska 

rättsakter samt i grundlagen. Dessa rättsakter har betydelse för översikten, inte minst för att de be-

skriver vilka krav på integritetsskyddets utformning som den svenska lagstiftaren underkastat sig. 

Några för frågeställningen särskilt viktiga rättsakter och lagförslag behandlas sedan var för sig med en 

beskrivning av deras syfte och tillämpningsområde.  

3.1 INTEGRITETSSKYDDSREGLERINGENS UPPDELNING I EN GENERELL OCH SPECIELL DEL 
Den generella integritetsskyddsregleringen utgörs idag främst av personuppgiftslagen, den till per-

sonuppgiftslagen kompletterande personuppgiftsförordningen och de därtill hörande allmänna före-

skrifterna av Datainspektionen. Som tidigare nämnts kommer emellertid GDPR förändra det juridiska 

landskapet inom integritetsskyddslagstiftningen i Sverige.  

Dataskyddsdirektivet kommer upphävas i samband med att GDPR börjar tillämpas den 25 maj 2018. 

Dataskyddsdirektivet har huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom personuppgiftslagen, vilken 

av den anledningen också kommer upphävas. Även personuppgiftsförordningen och Datainspektion-

ens allmänna föreskrifter, vars regler utfärdats på basis av personuppgiftslagen, kommer behöva 

upphävas av regeringen respektive Datainspektionen i samband med att dataskyddsförordning börjar 

tillämpas.48  

Eftersom dataskyddsförordningen både medger och förutsätter nationell särreglering för myndighet-

ers behandling av personuppgifter har regeringen respektive Dataskyddsutredningen föreslagit att 

                                                           
48 Prop. 2017/18:105, s. 14. 
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GDPR ska kompletteras med en ny dataskyddslag och en ny svensk dataskyddsförordning.49 Riksda-

gen kan förväntas ta ställning till förslagen inom kort. Regeringen har nämligen föreslagit att data-

skyddslagen ska träda i kraft i samband med att GDPR börjar tillämpas.50 Den generella delen av in-

tegritetsskyddslagstiftningen kan alltså i framtiden förväntas bestå av GDPR, dataskyddslagen, den 

svenska dataskyddsförordningen och nya föreskrifter från Datainspektionen.  

Den generella integritetslagstiftningen karaktäriseras av att den, med vissa undantag som till exem-

pel brottsbekämpande verksamhet, är tillämplig oavsett vilken verksamhet som avses. Ingen skillnad 

görs mellan privat och offentlig verksamhet eller olika marknadssektorer. Den speciella integritets-

skyddsregleringen däremot består av specialregler som i förhållande till den generella regleringen 

både utsträcker och inskränker ansvaret för olika verksamhetsområden eller specifika myndigheter. 

Den generella integritetsskyddsregleringen har varit och föreslås att fortsatt bli subsidiär i förhål-

lande till den speciella integritetsskyddsregleringen. Som beskrivits ovan kommer dock GDPR:s regler 

på grund av principen om unionsrättens företräde ha företräde framför den speciella integritets-

skyddslagstiftningen.51  

Den speciella integritetsskyddsregleringen består av ett stort antal lagar och förordningar som i detalj 

reglerar hur personuppgifter får hanteras och vem som har ansvar för dem. Detta regelkomplex kal-

las ofta för registerförfattningarna. Även på detta område pågår en rad lagstiftningsarbeten.  

År 2011 tillsatte regeringen en utredning, Informationshanteringsutredningen, i syfte att se över re-

gisterförfattningarna och skapa rättsliga förutsättningar för att kombinera en mer effektiv e-förvalt-

ning och ett högt integritetsskydd för enskilda.52 Uppdraget expanderades senare till att utreda möj-

ligheterna för att skapa en generell, enhetlig och i vart fall delvis samlad reglering av myndigheters 

personuppgiftsbehandling.53 I april år 2015 presenterade utredningen sitt slutbetänkande, vilket in-

nehöll ett förslag om en ny myndighetsdatalag.54 Vid den tiden hade emellertid arbetet bakom GDPR 

kommit så pass långt att regeringen valde att avvakta tills vidare med att vidta ytterligare åtgärder. 

Framtiden får utvisa om de förslag som Informationsutredningen lagt för att skapa en samlad och 

tydlig reglering för personuppgiftsbehandling på myndighetsområdet kan få nytt liv i framtiden. Det 

finns även andra utredningar och förslag vilka rör den speciella integritetsskyddslagstiftningen. För-

fattningsändringarna som föreslås är dock begränsade till att anpassa de svenska registerförfattning-

arna till bestämmelserna i GDPR.55  

3.2 INTEGRITETSSKYDD OCH RÄTTSSYSTEMETS NORMATIVA HIERARKI 
Enligt den allmänna rättsprincipen om dualism ska inte internationella konventioner beaktas vid 

rättstillämpningen i svenska domstolar.56 Domstolarna ska endast beakta sådana rättsregler som ge-

nomförts i den svenska rättsordningen genom transformation eller inkorporation. Transformation 

innebär att den svenska lagstiftaren skapar nya rättsregler som tillgodoser konventionens krav. Inkor-

poration innebär och andra sidan att den svenska lagstiftaren skapar en ny lagstiftningsakt som pro-

klamerar att konventionens innehåll gäller som svensk lag. Den dualistiska principen mildras något av 

                                                           
49 Prop. 2017/18:105, s. 7 och SOU 2017:39, s. 55. 
50 Prop. 2017/18:105 s. 14. 
51 Se uppsatsens kapitel 3.2 "Integritetsskydd och rättssystemets normativa hierarki" för en närmare beskriv-
ning av principen om unionsrättens företräde.  
52 Dir. 2011:86 
53 Dir 2014:31. 
54 SOU 2015:39. 
55 Prop. 2017/18:95 och DS 2017:33. 
56 För följande diskussion se Bernitz & Kjellgren, s. 77 ff. 
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en annan princip om konventionskonform tolkning. Denna princip innebär att svenska rättsregler ska 

tolkas i ljuset av de konventioner regeringen ingått. När det vid rättstillämpningen finns utrymme för 

tolkning ska domstolen sålunda välja ett tolkningsalternativ som innebär att konventionens krav upp-

fylls.  

Vad avser rättsakter från den Europeiska unionen är saken emellertid en annan, trots att även den 

europeiska unionsrätten i grunden bygger på internationella konventioner i form av Fördraget om 

Europeiska unionen [FEU], Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [FEUF] och Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [rättighetsstadgan]. Den Europeiska unionens 

domstol och Europaparlamentet, till vilket ledamöter väljs direkt av Europas folk, ger unionen en an-

nan demokratisk förankring som legitimerar en överstatlig dimension av den europeiska unionsrät-

ten. Den Europeiska unionens domstol57 har funnit att den europeiska unionsrätten, på grund av sin 

särskilda karaktär, har ett företräde framför nationell lagstiftning inom unionsrättens gränser.58  

Europeiska unionen har befogenhet att utfärda olika typer av rättsakter inom sitt kompetensom-

råde.59 Innehållet i dessa rättsakter utgör tillsammans den så kallade sekundärrätten. Den Europeiska 

unionens medlemsstater är skyldiga att forma sin nationella rättsordning på ett sådant sätt att rätts-

akterna genomförs i den nationella rätten.60 Förordningar är den rättsakt med kanske starkast ge-

nomslagskraft eftersom de äger allmän giltighet och är bindande och direkt tillämpliga i alla delar 

även utan nationell lagstiftning.61 Unionsrättsliga förordningar ska varken inkorporeras eller transfor-

meras till svensk rätt, om detta inte undantagsvis är särskilt stadgat i förordningen i fråga.62  

Allmänna råd och andra vägledande dokument från svenska myndigheter och myndigheter inom ra-

men för den Europeiska unionen är skapade av de anställda hos respektive myndighet. Dessa doku-

ment har därför ingen demokratisk förankring och tillskrivs därför ingen bindande kraft. Ibland har 

dessa uttalanden trots det ett stort värde när de uppfyller ett regleringsbehov. I dessa situationer får 

uttalandena, trots att de inte har en teoretisk bindande kraft, ändå en normerande kraft de facto. 

Inte heller förslag till nya lagar har någon normerande kraft. Sådana förslag har ju inte (ännu) bifallits 

av den folkvalda riksdagen och vunnit demokratisk legitimitet. När lagstiftaren signalerar att den har 

för avsikt att genomföra ny lagstiftning på ett visst område kan det dock vara av intresse för mark-

naden att följa utvecklingen. Är sannolikheten stor för att ett visst lagstiftningsförslag kommer beslu-

tas kan aktörerna på marknaden nämligen börja inrätta sig efter förslaget redan innan det börjar till-

lämpas för att minimera övergångseffekterna. Av den anledningen kan även lagförslag sägas ha en 

praktiskt normerande effekt i någon utsträckning.  

3.3 INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN AVSEENDE INTEGRITETSSKYDD 
På det internationella planet har rätten till personlig integritet fastslagits som en mänsklig rättighet 

av världssamfundet genom art. 12 i Förenta nationernas generalförsamlings allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948. Personlig integritet har även fastslagits som en 

rätt för alla europeiska invånare genom den av Sverige år 1952 ratificerade Europeiska konventionen 

                                                           
57 Då Europeiska gemenskapernas domstol. 
58 Mål 6/64/EG Costa mot ENEL, REG 1964, s. 585, v. 1, på s. 218. För en redogörelse av den efterföljande rätts-
utvecklingen, se Bernitz & Kjellgren s. 77 ff.  
59 Se Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [cit. FEUF] art. 288(1) ang. vilka rättsakter som finns i un-
ionen.  
60 FEUF art. 291(1). 
61 Bernitz & Kjellgren, s. 31 och FEUF, art 288(2). 
62 Bernitz & Kjellgren, s. 31 f. 
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om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 195063 

[EKMR] art. 8 (1). I art. 8 (1) EKMR åläggs konventionsstaterna att tillse att ”[v]ar och en har rätt till 

skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.” I samma artikel anges att 

”[o]ffentlig myndighet --- inte [får] ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säker-

heten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa 

eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.” 

Artikel 8 i EKMR innebär att en konventionsstat bara kan göra intrång i enskildas personliga integritet 

om det uppfyller tre krav. För det första ska det ske genom lagstöd, för det andra ska det ske för ett i 

bestämmelsen legitimt ändamål och för det tredje ska det vara nödvändigt i ett demokratiskt sam-

hälle. Dessa krav har utvecklats i Europadomstolens praxis. Domstolen har förklarat att kravet på 

lagstöd även innefattar ett kvalitetskrav på lagen i fråga. Lagregeln ska vara förutsebar, tillgänglig och 

förenlig med rättsstatliga principer.64 Domstolen har även förklarat att kravet på att intrånget ska 

vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle ska tolkas som angelägna samhälleliga behov och inne-

bär ett krav på proportionalitet och att skälen är relevanta och tillräckliga.65 

I 1981 års konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter66 har 

Europarådet preciserat det skydd för den personliga integriteten som framgår i art. 8 EKMR. Denna 

konvention antogs av Sverige den 29 september 1982. Syftet med konventionen är att säkerställa en-

skildas rätt till personlig integritet och ett fritt informationsflöde över gränserna mellan konventions-

staterna. Bestämmelserna är emellertid föråldrade. Ett reformarbete inleddes 2011 men har ännu 

inte avslutats. Skyddet för den personliga integriteten inom Europeiska unionsrätten sträcker sig 

längre än det skydd som framgår av konventionen.  

EKMR har getts en hög status i svensk rätt genom en grundlagsregel. I 2 kap. 19 § RF anges att ingen 

lag eller föreskrift får meddelas som står i strid med konventionen. Konventionen har även transfor-

merats till lag i Sverige genom lag (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionen torde dock få störst bety-

delse i svensk rätt genom Sveriges anslutning till den Europeiska unionen eftersom EKMR har tagits 

upp som allmän princip i unionsrätten och getts samma status som Europeiska unionens primärrätt.67 

EKMR har i kraft av sin unionsrättsliga status företräde framför svensk lag vid rättstillämpning inom 

unionsrättens gränser. Eftersom EKMR även gäller som lag i Sverige aktualiseras den även utanför 

unionsrättens gränser i egenskap denna ställning. I den senare situationen har den dock inte ett tyd-

ligt företräde framför annan svensk lagstiftning.  

3.4 INTEGRITETSSKYDD INOM DEN EUROPEISKA UNIONENS PRIMÄRRÄTT 
Den Europeiska unionen garanterar alla unionsinvånare respekt för den personliga integriteten och 

skydd för personuppgifter bland annat i den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rät-

tigheterna genom artiklarna 7 och 8. Skyddet för personuppgifter garanteras även genom FEUF art. 

16. Vad skydd för personuppgifter och respekt för den personliga integriteten innebär preciseras i 

den Europeiska unionens sekundärrätt genom bland annat dataskyddsdirektivet och nya dataskydds-

förordningen som börjar tillämpas den 25 maj 2018.  

                                                           
63 SÖ 1952:35. 
64 Magnusson Sjöberg m.fl., s. 169. 
65 Magnusson Sjöberg m.fl., s. 170. 
66 SÖ 1982:50. 
67 FEU, art. 6(3). 
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Integritetsskyddet i den rättighetsstadgan återfinns under artiklarna 7 och 51(1) och motsvarar i allt 

väsentligt de krav som uppställs på integritetsskyddslagstiftningen i EKMR. Rättighetsstadgan medger 

ett längre gående skydd än vad som ges i EKMR men medför aldrig några inskränkningar i det skyd-

det.68 Tillämpningen av EKMR som allmän princip i unionsrätten skiljer sig också åt på det viset att 

den bara aktualiseras i svenska domstolar vid tillämpning av unionsrätt.  

3.5 INTEGRITETSSKYDD I GRUNDLAGEN 
I Sveriges grundlag finns skyddet för den personliga integriteten i regeringsformens kapitel om de 

grundläggande fri- och rättigheterna. I 2 kap. 6 § 1 st. RF framgår bland annat att ”[v]ar och en är --- 

skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev 

eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller 

annat förtroligt meddelande.” I andra stycket framgår att ”var och en gentemot det allmänna [är] 

skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”  

Varje begränsning från detta skydd får enligt 2 kap. 20 § 1 st. p. 2 RF bara ske genom lag. Enligt 2 kap. 

21 § RF får en sådan begränsning i lagen bara ske för att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i 

ett demokratiskt samhälle och aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamå-

let. Det finns ingen skillnad i skyddet mellan svenska och utländska medborgare enligt kap. 2 § 25 RF.  

Enskilda åtnjuter endast ett skydd för den personliga integriteten gentemot det allmänna genom 

denna reglering. Regeln ger inget skydd för enskilda mot andra privata subjekt. Regleringen omfattar 

endast ”betydande ingrepp”, vilket i förarbetena beskrivs som sådana ingrepp som är särskilt känsliga 

med beaktande av ingreppets art, omfattning och ändamål samt andra omständigheter som kan ha 

betydelse vid bedömningen.69  

Inskränkningar i den personliga integriteten får bara ske på ett visst sätt, nämligen genom lag. Regle-

ringen i grundlagen innebär ett krav gentemot lagstiftaren själv att en lag om allmänt skydd för en-

skildas personliga integritet gentemot det allmänna måste finnas i lag. Eftersom begränsningarna av 

betydande intrång i den personliga integriteten måste ske genom lag krävs lagstöd för varje sådant 

intrång som utförs av myndigheter.  

I grundlagen ges ingen legaldefinition av vad personlig integritet är. Förarbetena till lagen beskriver 

istället att någon sådan definition inte var nödvändig för att bedöma vilka intressen som bör omfat-

tas av skyddet.70 Någon definition av vad som avses med personlig integritet står inte heller att finna i 

någon annan del av normsystemet. Ofta beskrivs den personliga integriteten som en enskilds person-

liga sfär eller en rätt för enskilda att bli lämnade i fred.71  

3.6 DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) 
GDPR trädde i kraft den 25 maj 2016 och ska tillämpas i Sverige från och med den 25 maj 2018.72 För-

ordningen ska inte transformeras till svensk rätt utan kommer vara direkt tillämplig och allmänt giltig 

från det datum då den börjar tillämpas. GDPR kommer därför att gälla i sin nuvarande form från och 

med det datumet utan vidare åtgärder från den svenska lagstiftaren eller från den Europeiska 

                                                           
68 Rättighetsstadgan, art. 52(3).  
69 Prop. 2009/10:80, s. 250. 
70 Prop. 2009/10:80, s. 175. 
71 Magnusson Sjöberg m.fl., s. 149 f. 
72 GDPR, art. 99(1-2). 
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unionen. GDPR lämnar utrymme för kompletterande nationella bestämmelser i vissa delar och förut-

sätter nationella bestämmelser i andra. Delar av förordningen kan dessutom genomföras i nationell 

rätt genom förtydliganden eller begränsningar i den utsträckning det är nödvändigt för samstämmig-

heten och för att göra de nationella bestämmelserna begripliga.73 Detta har beskrivits som att förord-

ningen har en direktivliknande karaktär.74 

Dataskyddsförordningen syftar till att säkerställa det fria flödet av personuppgifter inom unionen ge-

nom att undanröja skillnader i medlemsstaternas integritetsskyddslagstiftningar.75 Skyddet ska har-

moniseras för att konkurrensen mellan den ekonomiska verksamhet som bedrivs över landsgrän-

serna inom unionen inte ska snedvridas.76 Förordningen manifesterar därmed en strävan att upprätt-

hålla en likhet i förutsättningarna för aktörerna på den inre marknaden.  

Ett annat rättspolitiskt syfte bakom förordningen är att den snabba teknologiska utvecklingen medför 

ett ökat skyddsbehov. Teknologin har drivit på insamlingen och delningen av personuppgifter och or-

sakat ett behov av en högre skyddsnivå. Det alltmer globaliserade sociala och ekonomiska livet med-

för nämligen att enskildas uppgifter sprids i betydligt större omfattning.  

Av art. 2(2) i GDPR framgår att förordningen inte är tillämplig på sådan personuppgiftsbehandling 

som sker i fyra särskilt angivna situationer. Dessa situationer är (1) verksamhet utanför unionsrättens 

gränser (2) verksamhet inom Europeiska unionens gemensamma utrikes och säkerhetspolitik (3) per-

sonuppgiftsbehandling för privat bruk och (4) brottsförebyggande verksamhet.   

Huruvida ett område ligger inom unionsrättens gränser tolkas genom en granskning av den Europe-

iska unionens kompetensområden. Vilka områden som tillkommer den Europeiska unionens respek-

tive medlemsstaternas kompetens framgår av art. 3-6 i FEU. Vilken politik som ingår i den Europeiska 

unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik framgår av avd. 5 kap. 2 FEU. 

Även dataskyddsdirektivet är på samma sätt begränsat till att enbart gälla inom unionsrättens ramar. 

I personuppgiftslagen som inkorporerar dataskyddsdirektivets bestämmelser i svensk rätt finns dock 

ingen sådan begränsning. Den svenska lagstiftaren har istället låtit dataskyddsdirektivets bestämmel-

ser utsträckas till att gälla även utanför unionsrättens gränser och inom Europeiska unionens gemen-

samma utrikes- och säkerhetspolitik. I förslaget till ny dataskyddslag finns en bestämmelse om att 

GDPR:s tillämpningsområde, på samma sätt som dataskyddsdirektivets bestämmelser, ska utsträckas 

till att gälla även utanför unionsrätten och inom den Europeiska unionens gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik.77 Sannolikheten för att lagstiftaren kommer använda sig av denna lösning är stor. 

Alternativet att låta olika regleringar gälla på varsina områden utifrån vilken kompetens den Europe-

iska unionen givits i fördragen framstår nämligen som en oattraktiv lösning ur en praktisk synvinkel. 

De två återstående undantagen om personuppgiftsbehandling för privat bruk och för brottsförebyg-

gande verksamhet saknar intresse vid en behandling av uppsatsens frågeställning eftersom ingen 

personuppgiftsbehandling för privat bruk kan ske inom myndigheters verksamhet och eftersom 

brottsförebyggande verksamhet undantagits från uppsatsens behandlingsområde. 

Av art. 3(1) i GDPR framgår att regleringen gäller så snart antingen ett personuppgiftsbiträde eller en 

personuppgiftsansvarig är etablerad i unionen. Även om de flesta svenska myndigheter naturligtvis är 

etablerade inom unionen kan läget vara annorlunda för till exempel diplomatiska beskickningar och 

                                                           
73 GDPR, beaktandeskäl 8. 
74 SOU 2017:39 s. 72. 
75 GDPR, art 1. 
76 GDPR, beaktandeskäl 9. 
77 Prop. 2017/18:105, s. 7 i förslaget till lagtext, 2 kap. 1 §. 
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konsulat. Även personuppgiftsbehandling under dessa förhållanden omfattas dock av förordningen 

om den personuppgiftsansvarige är etablerade på en plats där svensk rätt gäller enligt folkrätten en-

ligt art. 3(3).78 Det geografiska tillämpningsområdet medför sålunda få begränsningar gällande till-

lämpningsområdet av GDPR för svenska myndigheter. 

3.7 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN 
I OSL finns sekretessregler till skydd för många olika intressen. Många sekretessregler är till skydd för 

uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Dessa regler syftar till att säkerställa 

enskildas rätt till en privat sfär och är en del av den svenska integritetsskyddsregleringen.  

OSL är en omfattande lag som består av 44 kapitel uppdelade i sju olika avdelningar. De bestämmel-

ser som är till skydd för enskildas privata sfär regleras främst i den femte avdelningen, det vill säga 

kapitel 21 till kapitel 40. Vilka personuppgifter som är sekretessreglerade regleras främst i dessa kapi-

tel.  

Alla svenska myndigheter och personer som fått kännedom om sekretessreglerade uppgifter genom 

att delta i myndigheters verksamheter omfattas av sekretessen enligt 2 kap 1 § OSL. Med deltagande 

i myndigheters verksamhet avses anställning, uppdrag, tjänsteplikt eller andra liknande grunder. En-

ligt 8 kap 1-2 §§ OSL gäller sekretessen gentemot andra myndigheter, andra självständiga verksam-

hetsgrenar inom den egna myndigheten och gentemot enskilda. OSL är inte subsidiär i förhållande till 

annan lagstiftning. När en uppgift är sekretessreglerad enligt bestämmelserna i OSL får myndigheter 

inte lämna ut uppgiften såvida inte annat anges i OSL eller i en lag eller förordning som OSL hänvisar 

till, 7 kap 1 och 3 §§ samt 8 kap 1 § OSL.  

3.8 FÖRSLAGET TILL NY DATASKYDDSLAG OCH NY SVENSK DATASKYDDSFÖRORDNING 
Förslagen till ny dataskyddslag och en ny svensk dataskyddsförordning föreslås träda i kraft samtidigt 

som GDPR ska börja tillämpas, det vill säga den 25 maj 2018. Många artiklar i GDPR lämnar öppet för 

medlemsstaterna att välja mellan olika varianter av rättsregler som stipulerats i förordningen. Syftet 

med dataskyddslagen och den svenska dataskyddsförordningen är att föreskriva vilka regler som 

kommer gälla i Sverige. Bestämmelserna i dessa två rättsakter kompletterar sålunda bestämmelserna 

i GDPR. 

Ändamålen bakom dataskyddslagen och den svenska dataskyddsförordningen är inte att inskränka 

eller utvidga möjligheterna för personuppgiftsbehandling mer än vad som redan sker genom den all-

männa dataskyddslagen. Istället är syftet att de i den allmänna dataskyddsordningen stipulerade be-

stämmelserna ska förtydligas.  

Både dataskyddslagen och den svenska dataskyddsförordningen föreslås vara generella på så vis att 

de inte enbart innehåller bestämmelser som är specifika för vissa myndigheter på det sätt som regis-

terförfattningarna gör. Bestämmelserna gäller istället generellt för både privat och offentlig sektor 

precis som GDPR.79 

Bestämmelserna föreslås bli subsidiära i förhållande till andra lagar och förordningar.80 Detta innebär 

att registerförfattningarna ska tillämpas istället för bestämmelserna i dataskyddslagen och den 

svenska dataskyddsförordningen när en regelkonflikt föreligger.  

                                                           
78 GDPR, beaktandeskäl 25. 
79 SOU 2017:39, s. 39, i förslaget till lagtext, 1 kap. 2 §. 
80 SOU 2017:39, s. 39, i förslaget till lagtext, 3 §. 
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Dataskyddslagen utvidgar tillämpningsområdet för GDPR till att gälla även sådana rättsområden som 

inte omfattas av unionsrätten.81  

3.9 SAMMANFATTNING 
Integritetsskyddet är ett omfattande regelkomplex som sträcker sig över alla normnivåer. Den all-

männa rättsprincipen om dualism innebär dock att internationella konventioner inte ska tillämpas av 

domstolarna såvida de inte är genomförda i den svenska rätten. Den dualistiska principens effekter 

mildras dock av principen om konventionskonform tolkning, vilken innebär att svensk rätt ska tolkas i 

ljuset av de internationella konventioner Sverige ingått. Den europeiska unionsrätten bygger visserli-

gen på internationella konventioner men har en större demokratisk legitimitet vilken motiverar dess 

överstatliga karaktär. Både den europeiska unionsrättens primärrätt och sekundärrätt har företräde 

framför nationell rätt. Myndighetsuttalanden och förslag till ny lagstiftning har ingen teoretiskt nor-

merande effekt. Myndighetsuttalanden kan dock ha en praktiskt normerande effekt när de fyller ett 

regleringsbehov på marknaden. Även förslag till ny lagstiftning kan ha en viss praktisk normerande 

verkan när det är stor sannolikhet för att lagstiftningen kommer bifallas.  

I Sverige delas integritetsskyddet traditionellt upp i en speciell och en generell del. Den generella de-

len har ett bredare tillämpningsområde och gäller både i privat och offentlig sektor. En av de mest 

betydelsefulla rättsakterna på detta område är GDPR. Förordningen har trätt i kraft men ska inte 

börja tillämpas förrän den 25 maj 2018. Förordningens syfte är att skapa ett fritt flöde av personupp-

gifter inom unionen, främja konkurrensen och möta unionsinvånarnas ökade skyddsbehov. Förord-

ningen är generellt tillämplig inom både offentlig och privat sektor men begränsas till att enbart gälla 

inom unionsrättens gränser.  

I och med att GDPR börjar tillämpas kommer personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen, 

dataskyddsdirektivet och datainspektionens föreskrifter att upphävas. GDPR förutsätter komplette-

rande nationell lagstiftning varför regeringen föreslagit en ny dataskyddslag och en ny svensk data-

skyddsförordning. Riksdagen har dock ännu inte hunnit ta ställning till förslaget. Regeringens förslag 

om ny dataskyddslag utsträcker emellertid GDPRs tillämpningsområde till att gälla även utanför un-

ionsrättens gränser. Dataskyddslagen och den svenska dataskyddsförordningen föreslås vara subsi-

diära i förhållande till registerförfattningarna. I OSL skyddas enskildas personliga sfär genom att in-

tegritetskänsliga uppgifter sekretessreglerats. Sekretessen i OSL gäller för myndigheter och alla som 

fått reda på uppgifter när de för det allmännas intresse deltagit i myndigheternas verksamhet. Sekre-

tessen gäller gentemot andra myndigheter, mot självständiga verksamhetsgrenar inom den egna 

myndigheten och mot enskilda.  

Den speciella integritetsskyddsregleringen består av hundratals lagar som i detalj reglerar person-

uppgiftsbehandling i specifika verksamheter och myndigheter. Flera statliga utredningar pågår för att 

anpassa registerförfattningarna till GDPR. Informationshanteringsutredningen lade år 2015 fram ett 

förslag som skulle leda till en mer samlad reglering av registerförfattningarna men detta förslag har 

ännu inte lett till några åtgärder från lagstiftarens sida.  

Det finns ingen allmänt accepterad definition av personlig integritet trots att den fastslagits som en 

grundläggande mänsklig rättighet i flera internationella konventioner, däribland EKMR. Begreppets 

innebörd kan dock uttolkas indirekt genom bland annat Europadomstolens praxis. EKMR binder kon-

ventionsstaterna så att inskränkningar i den personliga integriteten bara kan göras under vissa förut-

sättningar. EKMR har getts en hög status i svensk rätt eftersom ett stadgande i grundlagen fastslår 

                                                           
81 SOU 2017:39, s. 39, i förslaget till lagtext, 2 §. 
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att nya lagar inte får stiftas om de är stridiga med konventionen. EKMR har dessutom lyfts upp som 

allmän princip och gjorts till en del av den Europeiska unionens primärrätt. I de fall unionsrätten ak-

tualiseras har därför EKMR företräde framför annan lag i Sverige. Inom Europeiska unionen tillförsäk-

ras alla invånare i unionen dessutom respekt för den personliga integriteten genom både rättighets-

stadgan och FEUF. I allt väsentligt ser skyddet för den personliga integriteten inom unionens primär-

rätt ut på samma sätt som i EKMR.  

I den svenska grundlagens rättighetskapitel skyddas alla svenska medborgare och utlänningar mot 

statliga ingrepp som innebär betydande intrång i den personliga integriteten. Begränsningar av 

grundlagsskyddet får bara ske under vissa förutsättningar.  

4 PERSONUPPGIFTER OCH MYNDIGHETERS ANSVAR 

För att läsarens ska veta under vilka förhållanden som framställningens analys och slutsatser är appli-

cerbara är det viktigt att tillämpningsområdet av rättsreglerna som utreds preciseras. I detta kapitel 

utreds den närmare innebörden av termerna personuppgifter, personuppgiftsbehandling och per-

sonuppgiftsansvar. Som framgår nedan är dessa begrepp centrala för tillämpningen av integritets-

skyddslagstiftningen och för att uppsatsens analys och slutsatser ska vara applicerbara. I utredningen 

ställs begreppen i förhållande till myndigheter och molntjänster. 

Av art. 2(1) i GDPR framgår att förordningen ska tillämpas vid ”sådan behandling av personuppgifter 

som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av person-

uppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register”. De uppgifter som omfattas av regleringen 

avgörs sålunda genom en utredning i två olika steg: (1) Är det en personuppgift? (2) Ingår uppgifterna 

i en automatisk behandling eller i ett register?  

4.1 VAD BETYDER PERSONUPPGIFTER? 
Definitionen av personuppgifter är central både för tillämpningsområdet av GDPR och registerförfatt-
ningarna. Det juridiska begreppet ”personuppgift” innefattar ett större spektrum av uppgifter än vad 
som avses med begreppet i vardagligt tal. Begreppet begränsas inte till exempelvis namn och person-
nummer utan omfattar alla typer av uppgifter som kan användas för att identifiera en enskild person.  
 
Dataskyddsdirektivet innehåller en förordningsautonom definition av begreppet i art. 4(1) som anger 
att personuppgifter är ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person”. 
Både direkt och indirekt identifiering innefattas i begreppet. I artikeln exemplifieras detta genom en 
förklaring om att namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, online-identifikator eller 
andra typer av identifierare utgör personuppgifter. För att markera att tolkningen av personuppgifter 
ska ske brett understryks också att andra ”faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, 
fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet” kan vara personupp-
gifter.  
 
I 3 § personuppgiftslagen finns en svensk legaldefinition av begreppet. Paragrafen anger att person-
uppgifter är ”[a]ll slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i 
livet.” Legaldefinitionen är en implementering av dataskyddsdirektivets definition av personuppgifter 
i art. 2(a).82 Dataskyddsdirektivets definition är i princip identisk med definitionen i GDPR.83 Detta 

                                                           
82 SOU 1997.39, s. 95 f. 
83 GDPR exemplifierar med lokaliseringsuppgifter och online-identifikatorer (GDPR, beaktandeskäl 30) samt att 
faktorer som är specifika för en persons genetiska identitet (se GDPR beaktande 34) utgör personuppgifter. Se 
även dataskyddsutredningens bedömning SOU 2017:39, s. 270. 
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innebär att man vid tolkningen av innebörden av begreppet personuppgifter i GDPR med viss försik-
tighet kan använda sig av den begreppstolkning som gjorts på basis av dataskyddsdirektivets bestäm-
melse.  
 
För att uppnå större likhet vid rättstillämpningen bland medlemsstaterna har WP29 detaljerat förkla-
rat hur begreppet personuppgifter i dataskyddsdirektivet ska tolkas genom ett uttalande.84 I avsnit-
ten nedan beskrivs huvuddelarna av resonemangen i WP29:s uttalande.  

4.1.1 Personuppgifters fyra beståndsdelar 

Begreppet personuppgifter ska förstås mycket brett men har inte en obegränsad räckvidd. GDPRs de-
finition av personuppgifter kan delas upp i fyra olika beståndsdelar, nämligen (1) varje upplysning (2) 
som avser en (3) identifierad eller identifierbar (4) fysisk person. Bara när samtliga beståndsdelar fö-
religger är det fråga om en personuppgift. De fyra förutsättningarna är alltså kumulativa.  

4.1.2 Beståndsdelen ”varje upplysning” 

Informationen kan utgöra personuppgifter oberoende av dess natur, innehåll och format.85 Informat-
ionens natur som objektiv eller subjektiv och sann eller osann faller inom ramen för ”varje upplys-
ning”. Det innebär att subjektiva bedömningar och åsikter kan utgöra personuppgifter likväl som ob-
jektiva konstateranden om en persons blodtyp, oavsett om de är sanna eller osanna. Informationens 
format kan vara i till exempel text eller siffror på papper, på bild eller ljud-upptagning eller på ett 
datorminne. Informationens innehåll som personuppgift är inte begränsat till att röra en persons pri-
vat- och familjeliv utan omfattar även en persons arbetsförhållanden och sociala eller ekonomiska 
beteende oavsett om det sker i kapacitet som till exempel konsument, patient eller kund. Det kan 
även röra en persons biometriska uppgifter som fingeravtryck, näthinnemönster eller namnteckning 
och andra beteende- eller kunskapsrelaterade kännetecken. Genetiska uppgifter som rör en persons 
nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken utgör personuppgifter om de kan analyseras ge-
nom ett biologiskt prov.86  
 

4.1.3 Beståndsdelen ”som avser en” 

Information avser en person när en av tre alternativa förutsättningar föreligger, där informationens 
innehåll, syfte eller resultat ska kunna knytas till en individ.87 När informationen rör ett föremål, en 
process eller en händelse som har en typ av anknytning till en person, till exempel tillhörighet, geo-
grafisk närhet, inflytande eller beskrivning, kan informationen indirekt identifiera en person och såle-
des utgöra personuppgift. När informationen ges om en person till exempel genom insamling i en 
akt, fil, mapp, patientjournal eller liknande så avser informationen en person på grund av dess inne-
håll. Information avser en person om dess syfte är att användas för att bedöma, behandla eller på-
verka en persons uppträdande eller ställning. Information kan avse en person genom dess resultat 
om informationen har en inverkan på personens intressen eller rättigheter. Anknytningen får alltid 
avgöras utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter, varför samma upplysning i olika 
situationer kan avse olika individer. Ett motornummer eller registreringsnummer på en bil kan ankny-
tas till ägaren av bilen om det används för fakturering av utfört arbete på en verkstad medan det kan 
avse mekanikern om det används för fastställande av produktiviteten på verkstaden.  
 

                                                           
84 Angående detta stycke, se arbetsgruppen för skydd av personuppgifter instiftad genom artikel 29 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, yttrande 4/2007 om be-
greppet personuppgifter [cit. WP29, Personuppgiftsbegreppet]. 
85 Angående detta stycke se WP29, Personuppgiftsbegreppet, s. 6 ff.  
86 GDPR, beaktandeskäl 34. 
87 Ang. detta avsnitt se WP29, Personuppgiftsbegreppet, s. 9 ff.  
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4.1.4 Beståndsdelen ”identifierad eller identifierbar”  

En person är identifierbar om den med rimlig sannolikhet kan identifieras med beaktande av alla 
hjälpmedel som någon rimligen kan komma att använda. Vid bedömningen ska hänsyn tas till alla ob-
jektiva faktorer, till exempel kostnader och tidsåtgång för identifiering och tillgänglig teknik under 
den tid som personuppgiftsbehandlingen pågår.88 Andra faktorer att beakta är den registrerade per-
sonens intresse, personuppgiftsbehandlingens ändamål och vilka fördelar den medför.89 För att vara 
identifierbar ska en person kunna särskiljas från alla andra människor. Informationen måste därför ha 
sådan särskild och nära relation till den specifika personen att möjligheterna att identifiera personen 
inte är försumbar. Enskilda upplysningar om namn, telefonnummer, registreringsnummer, person-
nummer, passnummer kan räcka för att identifiera en person. Namnet innebär dock inte i sig en 
identifiering om det är ett vanligt förekommande namn. Namnet är inte heller nödvändigt för att en 
identifiering ska kunna ske. En samling allmänna uppgifter i kombination kan innebära att en person 
är identifierbar. Nätidentifierade (till exempel så kallade IP-adresser, Internetprotokoll) lämnar spår 
som i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera personer, varför även dessa 
kan utgöra indirekta personuppgifter.90 Vissa IP-adresser är dynamiska, viket innebär att de varierar 
över tid utan någon särskild åtgärd av användaren. Även denna typ av IP-adresser kan utgöra person-
uppgifter. 
 
Enligt GDPR art. 4.5. är pseudonymiserade uppgifter sådan information som inte kan tillskrivas en 
person utan separat kompletterande information.91 Personuppgifter som blivit pseudonymiserade är 
dock alltjämt personuppgifter, så länge den kompletterande informationen med vilken en person kan 
identifieras existerar. Uppgifter som anonymiserats och inte längre hänför sig till en identifierbar per-
son är inte personuppgifter. 

4.1.5 Beståndsdelen ”fysisk person” 

Med fysisk person avses alla människor, oavsett medborgarskap eller hemvist. Juridiska personer 
omfattas inte.92 De kan dock komma att skyddas indirekt om deras uppgifter kan anknytas till en fy-
sisk person genom till exempel namnlikhet eller där informationens syfte, innehåll eller resultat med-
för att informationen avser en fysisk person. Med fysiska personer avses levande människor varför 
avlidna personer inte omfattas.93 Inte heller ofödda människor, det vill säga foster, omfattas.94  

4.1.6 Ett juridiskt verktyg vid bedömningen 

Vid identifieringen av vad som utgör personuppgifter kan det vara användbart att kategorisera upp-
gifter i tre huvudgrupper. Den första gruppen utgörs av sådana uppgifter som direkt identifierar en 
person, till exempel ett unikt namn.95 Den ska vara så specifik att man kan identifiera personen. Den 
andra gruppen utgörs av uppgifter som indirekt utpekar en person. Indirekt utpekande uppgifter är 
personuppgifter bara om informationen inte är för allmän hållen. Den kan utgöras av till exempel 
adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, kundnummer eller registreringsnummer på bilen. Bild- 
och ljudupptagningar är också indirekt utpekande om man med hjälp av rösten eller bilden kan sär-
skilja personen i fråga. Det spelar ingen roll om informationen till exempel är krypterad eller psedo-
nymiserad, så länge det finns en nyckel som kan användas för att uttolka uppgifterna. Det spelar hel-
ler ingen roll vem som faktiskt innehar nyckeln. Innehavaren behöver alltså inte ensam ha alla uppgif-
ter som gör identifieringen möjlig. Så snart det finns en faktisk möjlighet att identifiera en person 

                                                           
88 GDPR, beaktandeskäl 26. 
89 Ang. den fortsatta diskussionen, se WP29, Personuppgiftsbegreppet, s. 12 ff. 
90 GDPR, beaktandeskäl 30. 
91 Ang. detta stycke, se GDPR, beaktandeskäl 26. 
92 GDPR, beaktandeskäl 14. 
93 GDPR, beaktandeskäl 27. 
94 Sjöberg, Personuppgiftslag 3 § Lexino och WP29 4/2007 s. 22.  
95 Ang. detta stycke, se Magnusson Sjöberg, Cecilia, Personuppgiftslag (1998:204), 3 §, Lexino, 2017-07-01 [cit. 
Sjöberg, Lexino]. 
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med den indirekt utpekande uppgiften är det en personuppgift. Den tredje gruppen utgörs av sådana 
icke utpekande uppgifter om en person som man varken direkt eller indirekt kan använda för att 
identifiera personen i fråga. Denna tredje grupp utgör inte personuppgifter i förordningens mening. 
Information är för generell för att en specifik person ska kunna utpekas, direkt eller indirekt. Uppgif-
ter med vilka man kan identifiera en hel grupp av människor är icke utpekande information. Person-
uppgifter som blivit anonymiserade är inte heller personuppgifter.  

4.2 VAD BETYDER PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?  
Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter. Be-

greppet urskiljer inga typer av hanteringsformer utan omfattar dem alla. Så snart uppgifterna hante-

ras så är det att se som en behandling i juridisk mening.96 Dataskyddsförordningen uttrycker detta 

som att ”en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande uppgifter eller uppsättningar av per-

sonuppgifter oberoende av om de utförs automatiserat eller ej” är behandling enligt art. 4(2) i GDPR. 

Där exemplifieras även med en lång, icke uttömmande lista på åtgärder som omfattas: ”insamling, 

registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, an-

vändning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 

sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.” Bestämmelsen kommer inte medföra någon 

förändring av rättsläget i samband med att den börjar tillämpas eftersom den, utöver att ett par ex-

empel adderats, överensstämmer med de nu gällande bestämmelserna i 3 § personuppgiftslagen och 

art. 2(b) dataskyddsdirektivet.  

Distinktionen mellan vad som utgör automatiserade behandlingar och vad som utgör manuella be-

handlingar har betydelse för tillämpligheten av den generella integritetsskyddslagstiftningen på det 

sättet att automatiska behandlingar alltid omfattas medan manuella bara omfattas om det är fråga 

om registerföring. I IT-sammanhang är en behandling dock alltid att se som automatiserad. Moln-

tjänster är ett digitalt fenomen och varför det av naturliga skäl inte kan uppstå en situation där det är 

fråga om manuell behandling, varför det i detta arbete saknas anledning att närmare gå in på den ju-

ridiska definitionen av register. 97 

4.3 VAD BETYDER PERSONUPPGIFTSANSVAR? 
I art. 24 i den allmänna dataskyddsförordnigen står det att den personuppgiftsansvarige ska ”genom-

föra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behand-

lingen utförs i enlighet med denna förordning.” Den som innehar personuppgiftsansvaret ansvarar 

sålunda för att integritetsskyddsreglerna efterlevs, även om det inte är den personuppgiftsansvarige 

själv som utför själva behandlingen. De regler som ska åtföljas i GDPR är många och inkluderar bland 

annat att uppgifterna behandlas lagligt, korrekt och öppet med integritet och konfidentialitet och att 

behandlingen präglas av ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering och lagringsminimering, att in-

formation tillhandahålls eller kommuniceras till de registrerade när så krävs, att uppgifterna raderas 

eller rättas vid en berättigad begäran, att de behandlas med en lämplig säkerhetsnivå, att konse-

kvensbedömningar upprättas och att säkerhetsincidenter anmäls. Var och en av dessa skyldigheter 

innebär att de personuppgiftsansvariga myndigheterna måste vidta vissa konkreta åtgärder för att 

möta de legala kraven. Inom ramen för det här arbetet saknas det emellertid anledning att gå in när-

mare på hur man avgör vilka dessa konkreta åtgärder är.  

Att myndigheter ingår molntjänstavtal med molntjänstleverantörer förändrar inte myndigheternas 

status som personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvaret fortsätter alltid att gälla till dess 

                                                           
96 SOU 1997:39, s. 334. 
97 Sjöberg, Lexino, 3 §, under rubriken 2.1 behandling (av personuppgifter). 
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förutsättningarna för bestämmandet av personuppgiftsansvar inte längre är för handen. Molntjänst-

leverantörer blir emellertid personuppgiftsbiträden i förhållande till de personuppgiftsansvariga 

myndigheterna enligt art. 4(8) i GDPR.  

4.4 HUR KAN MYNDIGHETER UNDERKASTAS PERSONUPPGIFTSANSVAR? 
Så snart det förekommer en personuppgiftsbehandling inträder ett ansvar hos någon för den be-

handlingen. Begreppet personuppgiftsansvarig ska tolkas förordningsautonomt enligt art. 4(7) i 

GDPR. Där står att personuppgiftsansvarig är ”en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, in-

stitution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 

medlen för behandlingen av personuppgifter”. Denna reglering är identisk med tidigare bestämmel-

ser varför ledning vid tillämpningen kan tas från den begreppstolkning som skett på basis av de tidi-

gare bestämmelserna.98 

Myndigheters personuppgiftsansvar kan uppkomma på olika sätt. Ansvaret kan uppstå ur de all-

männa principerna för fastställande av personuppgiftsansvar som framgår av art. 4(7) i GDPR, nämli-

gen om myndigheterna faktiskt bestämmer över den aktuella personuppgiftsbehandlingens ändamål 

och medel. I många fall har dock ändamålet och medlen för personuppgiftsbehandlingen bestämts av 

lagstiftaren och inte myndigheterna. I dessa situationer kan ansvaret inträda genom att myndighet-

erna antingen utpekas som personuppgiftsansvariga direkt i lag eller förordning (registerförfattning-

arna) för en viss typ av personuppgiftsbehandling. När myndigheter utpekas som personuppgiftsans-

variga i en registerförfattning behövs ingen närmare utredning av ansvaret utan det fastställs genom 

den aktuella bestämmelsen. Slutligen kan personuppgiftsansvar uppstå för myndigheter genom att 

personuppgiftsbehandlingen följer som ett led i myndigheternas fullgörande av sitt uppdrag eller 

skyldigheter.99  

4.4.1 Registerförfattningarna 

Det finns hundratals registerförfattningar som i olika grad både inskränker och utvidgar myndigheter-

nas ansvar för personuppgifter.100 Många registerförfattningar reglerar direkt vem som är person-

uppgiftsansvarig för en viss personuppgiftsbehandling.101 Förekomsten av sådana utpekanden av per-

sonuppgiftsansvaret beror dock i dagsläget på vilken myndighet och vilken situation som avses. I 1 

kap. 7 § i förslaget till ny myndighetsdatalag föreslås att en huvudregel införs om att ”[e]n myndighet 

är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.” Försla-

gets 4 § innehåller dock en bestämmelse som skulle göra myndighetsdatalagen subsidiär i förhål-

lande till registerförfattningarna varför detta inte skulle innebära en utsträckning av myndigheternas 

personuppgiftsansvar i de delar det begränsats i registerförfattningarna.102  

Registerförfattningarna reglerar sålunda ofta myndigheternas ansvar i specifika situationer. Med an-

ledning av att den här uppsatsen behandlar generella regler för myndigheterna görs ingen närmare 

utredning med anledning av registerförfattningarna.  

                                                           
98 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter [cit. dataskyddsdi-
rektivet] art. 2(d) och Personuppgiftslagen 3 § [cit. PuL].  
99 WP29, Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, s. 10 under rubriken ”2) Register-
ansvar som bygger på underförstådd behörighet” [cit. WP29, yttrande 1/2010].  
100 Sjöberg, Lexino, 2 §, under rubriken 2.1. ”Särskild registerlagstiftning”. 
101 Törngren, David, Personuppgiftslag (1998:204), Karnov, 1 juli 2017, 3 § under rubriken ”Personuppgiftsan-
svar”. 
102 SOU 2015:39, s. 38. 
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4.4.2 Personuppgiftsansvarets tre beståndsdelar 

Identifieringen av den personuppgiftsansvarige kan brytas ned i tre huvuddelar, där den första utgörs 

av en personlig aspekt som i förordningen formuleras som (1) ”en fysisk eller juridisk person, offent-

lig myndighet, institution eller annat organ”. Den andra delen utgörs av möjligheten att bestämma 

flera personuppgiftsansvariga genom beskrivningen (2) ”som ensamt eller tillsammans med andra”. 

Den tredje och sista delen av begreppet definierar vilka faktorer som identifierar den personuppgifts-

ansvarige i orden (3) ”bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter”. 

4.4.3 Beståndsdelen ”bestämmer ändamålen och medlen” 

Personuppgiftsansvaret baseras på om myndigheter bestämmer ändamålet och medlen för person-

uppgiftsbehandlingen.103 Ordet ”bestämmer” avser både en rättslig förmåga att bestämma och ett 

faktiskt bestämmande. Om en aktör inte kan anses bestämma i något av dessa två avseenden bär 

den inget personuppgiftsansvar. Den rättsliga förmågan kan dels uppkomma genom en tilldelning av 

personuppgiftsansvaret genom registerförfattningarna, dels genom att myndigheter utför person-

uppgiftsbehandlingen som ett led i fullgörandet av sitt uppdrag eller en rättsligt ålagd skyldighet. Det 

faktiska bestämmandet tar sikte på vem som bestämde målet och medlen och inte på om beslutet till 

exempel skett på ett korrekt eller tillåtet vis. Vem som gjort det faktiska bestämmandet framgår ofta 

genom en analys av avtalsförhållandena. Finns ingen anledning att ifrågasätta att dessa speglar verk-

ligheten kan man normalt följa den ansvarsfördelning som regleras där. De verkliga förhållandena är 

emellertid utslagsgivande varför en analys får göras av varför personuppgiftsbehandlingen görs, och 

vem som tog initiativ till den, med på basis av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. I 

dessa situationer kan graden av verkligt personuppgiftsansvar och vilka rimliga förväntningar de regi-

strerade har beaktats.  

Vad som utgör ändamål och medel kan sägas motsvara frågorna varför personuppgiftsbehandlingen 

utförs och hur den utförs.104 Beslut rörande ändamålen med personuppgiftsbehandlingen medför i 

princip alltid ett personuppgiftsansvar. Vilken vikt som ska läggas vid medel beror dock på i vilket 

sammanhang personuppgiftsbehandlingen utförs. Den personuppgiftsansvarige kan till exempel an-

lita ett personuppgiftsbiträde, det vill säga en aktör som utför själva personuppgiftsbehandlingen på 

uppdrag av den personuppgiftsansvarige utan att axla personuppgiftsansvaret, art. 4.8 i det allmänna 

dataskyddsdirektivet. Personuppgiftsbiträden kan i vissa situationer arbeta med ett stort manövre-

ringsutrymme utifrån allmänna riktlinjer som inte reglerar i detalj vilka medel som ska användas. 

Med ”medel” avses både tekniska och organisatoriska frågor. Vissa av besluten rörande medlen, 

både tekniska och organisatoriska, kan i dessa situationer delegeras till ett personuppgiftsbiträde 

utan att denne inträder i ett personuppgiftsansvar. Frågor som till exempel avser vilka uppgifter som 

ska behandlas, vilka som ska få tillgång till uppgifterna och när uppgifterna ska raderas är emellertid 

så viktiga element i medlen att beslut i dessa frågor framkallar ett personuppgiftsansvar.  

4.4.4 Beståndsdelen "en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ” 

Den personliga delen av begreppet innebär att det i första hand är myndigheter i sig som bör betrak-

tas som personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för deras 

verksamhet.105 Myndigheters separata organ kan aldrig vara personuppgiftsansvariga eftersom de 

saknar rättskapacitet.106 Fysiska personer kan dock vara personuppgiftsansvariga om det finns tydliga 

                                                           
103 Ang. detta avsnitt, se WP29, Yttrande 1/2010 s. 8 ff.   
104 Ang. detta stycke se WP29, Yttrande 1/2010 s. 12 ff.  
105 Ang. detta stycke, se WP29, yttrande 1/2010 s. 15 ff. 
106 Ang. denna mening, se Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen, En kommentar, uppl. 4 med 
tillägg och ändringar per v. september 2017, Norstedts Juridik AB, Stockholm, den 16 februari 2018, 3 § [cit. 
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omständigheter som motiverar det. När fysiska personer använder myndigheters personuppgifter för 

egna ändamål vilka ligger utanför ramen för myndigheternas verksamhet och deras kontrollmöjlig-

heter kan personuppgiftsansvar inträda för den fysiska personen. Även i dessa situationer har dock 

myndigheter ansvar för deras säkerhetsnivå rörande den egna behandlingen.  

4.4.5 Beståndsdelen ”som ensamt eller tillsammans med andra” 

Möjligheterna till flera personuppgiftsansvariga inträder då flera aktörer samspelar i behandlingen.107 

De olika aktörernas åtgärder behöver inte vara samtidiga för att de ska ses som gemensamt person-

uppgiftsansvariga. Åtgärderna kan istället ske under olika händelseförlopp, på olika tekniska nivåer, i 

etapper eller till olika grad. Bedömningen av om en aktör är gemensamt personuppgiftsansvarig görs 

utifrån samma kriterier som övriga bedömningar av personuppgiftsansvaret. Det avgörande är 

sålunda om ändamålet och de väsentliga elementen i medlen bestämts av aktörerna gemensamt.  

Ett fullständigt gemensamt personuppgiftsansvar inträder om parterna gemensamt bestämmer 

samtliga delar av ändamålen och medlen. Deltagandet i bestämningen av dessa måste dock inte vara 

likadelad utan det räcker att deltagandet avser delar av ändamålen eller delar av de väsentliga ele-

menten i medlen. Olika grader av delaktighet i bestämmandet bör ha motsvarighet i de rättsliga kon-

sekvenser som personuppgiftsansvaret medför. När personuppgiftsansvaret har en asymmetrisk för-

delning och olika aktörer sålunda svarar endast för vissa delar av ändamålet eller medlen kan det 

vara en komplicerad sak att avgöra befogenheter, rättigheter och skyldigheter. Att en aktör inte di-

rekt kan uppfylla sina skyldigheter utesluter dock inte att denne kan ha det yttersta ansvaret för skyl-

digheternas fullgörande som personuppgiftsansvarig.  

Gemensamt personuppgiftsansvariga har en viss flexibilitet att sinsemellan avtala om skyldigheter 

och ansvar så länge en fullständig regelefterlevnad garanteras. Om avtalen inte återspeglas i verklig-

heten kommer den rättsliga bedömningen dock alltid att avgöras utifrån de faktiska omständighet-

erna vid fastställande av ansvaret. Om fördelningen av skyldigheterna mellan de gemensamt person-

uppgiftsansvariga orsakar en sådan komplexitet att de registrerades rättigheter försämras kan detta 

leda till att behandlingen blir otillåten. En fördelning av personuppgiftsansvaret syftar nämligen till 

att undanröja osäkerhet för personuppgiftsansvaret. Har parterna kommit överens om en annan tyd-

lig och effektiv ansvarsfördelning bör den beaktas vid bestämmande av ansvaret i första hand.  

Datautbyte mellan två personuppgiftsansvariga som varken delar ändamål eller medel gör dem inte 

gemensamt personuppgiftsansvariga. Om olika aktörer har separata ändamål och medel vad avser 

respektive personuppgiftsbehandling kan de ändå vara att anse som gemensamt personuppgiftsans-

variga om åtgärderna på makronivå bör betraktas som en serie åtgärder med gemensamt fastställda 

ändamål eller medel. 

4.5 SAMMANFATTNING 
Definitionen av begreppet personuppgifter ändras inte i och med GDPR. Varje upplysning som avser 

en identifierad eller identifierbar fysisk person är en personuppgift. Begreppet är därför omfattande 

och sträcker sig långt utöver vad man i vardagligt tal menar när man använder ordet personuppgifter. 

Ingen skillnad i bedömningen av vad som utgör personuppgifter görs beroende av en uppgifts natur, 

innehåll eller format. Upplysningens innehåll, syfte eller resultat måste dock anknyta till en fysisk per-

son för att det ska vara fråga om en personuppgift.  

                                                           
Öman & Lindblom] under rubriken ”Personuppgiftsansvarig” och Kammarrätten i Stockholms dom den 30 mars 
2005 i mål nr. 1872-04. 
107 Ang. detta stycke, se WP29, Yttrande 1/2010 s. 17 ff. 
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En upplysning ska kunna leda till att en person sannolikt kan identifieras med hjälp av beaktande av 

hjälpmedel som någon rimligen skulle kunna använda för att det ska vara en personuppgift. Vid beak-

tandet av vad som är rimliga hjälpmedel ska hänsyn tas till alla objektiva faktorer. En person är iden-

tifierbar om den kan särskiljas från alla andra människor. Uppgifter med vilka man endast kan identi-

fiera en person i kombination med en nyckel kallas för pseudonymiserade uppgifter. Så länge nyckeln 

existerar är även pseudonymiserade uppgifter personuppgifter. Uppgifter med vilka man inte kan 

identifiera en person kallas för anonymiserade uppgifter och är inte personuppgifter. Med begreppet 

fysisk person avses alla människor. Juridiska personer omfattas normalt inte. Varken avlidna männi-

skor eller foster omfattas av begreppet. 

Behandling är ett brett uttryck som omfattar alla åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter. 

Personuppgiftsbehandling medför sålunda ingen begränsning i fråga om vilka åtgärder en personupp-

giftsbehandling består av. I IT-sammanhang är alla behandlingar automatiserade behandlingar, varför 

det inte är av relevans huruvida uppgifterna ingår eller ska ingå i register.  

Personuppgiftsansvar innebär att den personuppgiftsansvarige, oavsett om det är denne själv som 

utför personuppgiftsbehandlingen eller inte, är skyldig att säkerställa att GDPRs regler följs genom 

att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas. Myndigheter kan underkastas personupp-

giftsansvar på flera olika sätt. Myndigheter kan bli personuppgiftsansvariga utifrån de allmänna prin-

ciperna om bestämmande av personuppgiftsansvar. Med detta menas att personuppgiftsansvaret 

fastställs genom GDPRs definition av personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsansvar kan även uppstå 

som ett led i myndigheters fullgörande av sina generella uppdrag eller genom fullgörande av deras 

skyldigheter. Slutligen kan myndigheter bli personuppgiftsansvariga direkt genom ett utpekande i re-

gisterförfattningarna.  

När en registerförfattning utpekar myndigheter som personuppgiftsansvariga för en viss personupp-

giftsbehandling behövs ingen vidare utredning av frågan. Personuppgiftsansvaret fastställs då direkt 

utifrån den aktuella författningsbestämmelsen. Huruvida myndigheter är personuppgiftsansvariga 

utifrån de allmänna principerna måste avgöras genom en bedömning i tre olika led.  

Först och främst ska myndigheter ha bestämt mål och medel för personuppgiftsbehandlingen. Med 

ordet ”bestämma” avses både ett rättsligt och faktiskt bestämmande. Ett beslut om ändamålen till 

att en personuppgiftsbehandling utförs leder i princip alltid till att personuppgiftsansvar inträder. Ett 

beslut om medlen med vilken den ska utföras kan leda till att personuppgiftsansvar inträder bero-

ende på om beslutet rör viktiga element i personuppgiftsbehandlingen. När personuppgiftsbehand-

ling sker inom ramen för myndigheters verksamhet är det myndigheterna som sådana som blir per-

sonuppgiftsansvariga och inte till exempel anställda eller vissa myndighetsorgan.  

Flera olika subjekt kan bli gemensamt personuppgiftsansvariga. Bedömningen av personuppgiftsans-

varet görs likadant för varje aktör med hjälp av ovanstående principer. Personuppgiftsansvaret kan i 

tekniskt intrikata situationer fördelas mellan de personuppgiftsansvariga under olika processer. Per-

sonuppgiftsansvaret blir dock alltid fullständigt för alla aktörer när de gemensamt bestämt samtliga 

ändamål och medel. När personuppgiftsansvaret ska fördelas asymmetriskt bland de personuppgifts-

ansvariga kan bedömningarna bli komplicerade. Av den anledningen ligger det i samtliga aktörers in-

tresse att ansvarsfördelningen regleras tydligt i avtalen och att dessa återspeglar de verkliga förhål-

landena. Skulle de registrerades rättigheter äventyras genom otydliga ansvarsförhållanden kan det 

leda till att personuppgiftsbehandlingen blir otillåten.  
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5 ALLMÄNT OM LAGLIGHETSPRÖVNINGEN 

5.1 LAGLIGHETSPRÖVNING OCH LÄMPLIGHETSPRÖVNING 
Den svenska offentliga förvaltningens självständighet är ett av Sveriges konstitutionella särdrag. 

Självständigheten har gamla anor och härstammar från Sveriges tid som stormakt, då riket var så 

stort att myndigheterna inte ansågs kunna styras tillräckligt effektivt från Stockholm. De svenska för-

valtningsmyndigheternas starka ställning innebär att de har stor frihet att själva avgöra hur de ska 

arbeta för att fullgöra sina uppdrag.108 Detta innebär bland annat att de efter eget skön har möjlighet 

att avgöra hur de ska lägga upp delar av sin verksamhet. En myndighet kan till exempel välja att driva 

alla delar av sin verksamhet i egen regi eller att outsourca vissa delar av den, låt vara att möjlighet-

erna begränsas bland annat av att den endast får ske med stöd av lag i de fall den innefattar myndig-

hetsutövning.109  

Svenska myndigheters självständighet medför alltså att myndigheter själva får avgöra lämpligheten i 

att hantera en viss verksamhetsfunktion genom outsourcing. Denna allmänna lämplighetsprövning 

ska skiljas från andra lämplighetsprövningar som sker inom ramen för en laglighetsprövning. Ibland 

är förhållandet mellan lämplighetsprövningar och laglighetsprövningar komplext. Inom ramen för lag-

lighetsprövningen måste nämligen ofta lämplighetsbedömningar göras efter särskilda kriterier. Dessa 

lämplighetsprövningar kan röra till exempel säkerhetsrisken, säkerhetsnivån och tillförlitligheten av 

kontraktsparten. När en allmän lämplighetsprövning görs som ett uttryck för förvaltningens självstän-

dighet kan samma frågor prövas med beaktande av omständigheter som myndighetens själva väljer. 

Sådana skäl kan till exempel röra kostnader, effektivitet, politiska mål, kvalitetskrav eller affärsmäss-

iga överväganden. Vid en lämplighetsprövning som sker inom ramen för en laglighetsprövning är de 

relevanta kriterierna ofta bestämda i förväg av lagstiftaren och röra en avvägning mellan andra in-

tressen.  

Vilka kriterier en lämplighetsprövning svarar mot kan ha betydelse för utfallet. Att samtliga lämplig-

hetsprövningar inom ramen för laglighetsprövningen möjliggör för användning av molntjänster inne-

bär inte att förvaltningsmyndigheter måste bortse från sin frihet till en allmän lämplighetsprövning 

och välja ett annat verksamhetsupplägg. På samma sätt innebär inte det faktum att myndigheten 

själv tycker outsourcing vore lämpligt att den ifrågavarande situationen skulle hålla för en lämplig-

hetsprövning inom ramen för laglighetsprövningen.  

Hur förvaltningsmyndigheter bör resonera i sina egna lämplighetsbedömningar av huruvida den bör 

använda affärsmodellen molntjänster för behandling av personuppgifter faller utanför uppsatsens 

syfte. När det i den fortsatta framställningen talas om lämplighetsprövningar avses därför sådana 

som ryms inom ramen för laglighetsprövningen.  

5.2 KLARLÄGGANDE AV OMSTÄNDIGHETER 
En laglighetsprövning börjar med att klarlägga vilka omständigheter som föreligger i den specifika si-

tuationen. Dessa omständigheter är nämligen av vikt för att man ska kunna ta reda på vilka krav som 

ställs och vilka regelverk som blir tillämpliga. För att kunna genomföra en analys av lagligheten inför 

en planerad upphandling av molntjänster för personuppgiftshantering måste myndigheterna bland 

annat veta vilken typ av information som kommer hanteras, vem som kommer hantera 

                                                           
108 12 kap. 2-3 §§ RF. 
109 12 kap. 4 § RF. 
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informationen, hur informationen kommer hanteras och vart informationen kommer hanteras rent 

geografiskt.  

Molntjänstleverantörer har sällan tillräckligt bra transparens i sina verksamheter för att dessa frågor 

ska gå att informera sig om enbart genom en studie av standardavtalen eller genom öppen informat-

ion på till exempel molntjänstleverantörernas hemsidor. Även andra förhållanden än dålig transpa-

rens kan medföra svårigheter vid utredningen av de närmare omständigheterna. Många molntjänst-

leverantörer har ett extensivt teknologiskt nätverk och ett intensivt informationsflöde. Den geogra-

fiska plats på vilken informationen finns kan därför skilja sig åt beroende på vilken dag eller t.o.m. vil-

ket klockslag på dagen man ställer frågan. Processen för behandlingen kan till exempel vara upplagd 

på det sättet att data som ska behandlas omlokaliseras och behandlas på en ny server som tekniskt 

sätt är mer lämpad för att utföra den specifika behandlingen, för att sedan föras tillbaka till den ur-

sprungliga servern. I dessa situationer är det viktigt att vara uppmärksam på att även själva överfö-

ringarna mellan servrarna utgör en typ av behandling. Behandlingsprocessen sker ofta automatiskt 

med hjälp av i förväg programmerade algoritmer. Detta kan medföra att även leverantören själv har 

svårt att kartlägga de närmare omständigheterna i det enskilda fallet och till exempel garantera att 

informationen finns på en viss geografisk plats vid ett visst tillfälle. Trots svårigheterna är det viktigt 

att dessa omständigheter klarläggs för att en juridisk utredning av vilka konkreta åtgärder som krävs 

ska kunna genomföras. Om omständigheterna inte kan klarläggas i ett visst fall torde detta innebära 

att myndigheten bör avstå från att använda den molntjänsten för den avsedda personuppgiftsbe-

handlingen.  

5.3 LAGLIGHETSPRÖVNINGENS OMFATTNING 
Laglighetsprövningen av myndigheters outsourcing av IT-funktioner som omfattar personuppgiftsbe-

handling genom molntjänster omfattar en juridisk prövning mot många olika regelverk. Så snart myn-

digheter köper in molntjänster från privata aktörer kan generella regler för själva upphandlingsförfa-

randet i lag (2016:1145) om offentlig upphandling aktualiseras. Ytterligare regelverk blir tillämpliga 

bland annat beroende på vilken typ av information som hanteras. Informationen kan till exempel be-

stå av personuppgifter ur allmänna handlingar, säkerhetsskyddade personuppgifter, sekretessregle-

rade personuppgifter eller övriga personuppgifter.  

Allmänna handlingar och sekretessreglerade personuppgifter regleras främst genom tryckfrihetsför-

ordningen, arkivlagen (1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen. Andra personuppgifter regle-

ras i dagsläget genom personuppgiftslagen och registerförfattningarna. När myndigheter ska pröva 

lagligheten av en planerad outsourcing av personuppgiftsbehandling måste alla dessa regelverk beak-

tas.  

Som nämnts i inledningskapitlet tar frågeställningen i den här uppsatsen endast sikte på laglighets-

prövningen av just den reglering som aktualiseras med anledning av att informationen utgörs av per-

sonuppgifter. Övriga frågor om bland annat offentlig upphandling och handlingsoffentlighet faller 

därför utanför frågeställningens omfång. Vid en laglighetsprövning måste dock alla tillämpliga regel-

verk beaktas. 
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5.4 DIREKTA OCH INDIREKTA LEGALA HINDER 
Det finns få legala bestämmelser som medför direkta hinder mot att myndigheter skulle kunna an-

vända molntjänster för personuppgiftsbehandling.110 Vissa bestämmelser medför dock direkta hinder 

mot viss hantering av personuppgifter, till exempel förbudet mot tredjelandsöverföringar i art. 44 i 

GDPR. Det finns dock även bestämmelser som ställer upp kvalitativa krav på hur personuppgifter får 

hanteras, till exempel kravet på att personuppgifter ska omgärdas av en lämplig säkerhetsnivå enligt 

art. 32 i GDPR. Dessa bestämmelser är ofta formulerade på ett sådant sätt att kraven ökar i paritet 

med till exempel personuppgifternas känslighet. Detta innebär att ett bestämmande av exakt vilka 

åtgärder som krävs för att uppfylla kraven måste göras genom en lämplighetsbedömning med beak-

tande av omständigheterna i det enskilda fallet. Bestämmelserna kan innebära så höga krav att den 

tänkta upphandlingen blir svår att åstadkomma i praktiken. Detta innebär att även de indirekta legala 

hindren kan medföra att myndigheter tvingas välja bort möjligheten att outsourca personuppgifter 

för behandling i molntjänster.  

5.5 LEGALA UTMANINGAR 
Av analysen ovan framgår att den integritetsskyddsreglering som gäller när myndigheter valt att 

outsourca sin personuppgiftsbehandling genom molntjänster inte skiljer sig från vad som gäller om 

myndigheterna skulle outsourca personuppgiftsbehandlingen på något annat sätt. Molntjänster som 

affärsmodell skiljer sig emellertid från både ITO och IT i egen drift. Skillnaderna i affärsmodellen med-

för att andra typer av utmaningar uppstår för att möta de krav som integritetsskyddsregleringen stäl-

ler.  

I ovanstående analys beskrivs också att myndigheter som outsourcar personuppgiftsbehandling på 

molntjänster i någon utsträckning måste låta personuppgifterna lagras, bearbetas och överföras med 

hjälp av hård- och mjukvara som ägs och hanteras av en eller flera externa aktörer. I samband med 

att den faktiska behandlingen övertas av de externa aktörerna förlorar myndigheter den direkta kon-

trollen över personuppgifterna vilket ger upphov till nya säkerhetsutmaningar. Vilka rättsliga impli-

kationer detta förhållande får framgår av kapitlet nedan som behandlar personuppgifternas säker-

hetsnivå. 

Många personuppgifter är skyddade med sekretess. Enligt OSL får myndigheter inte röja sekretessbe-

lagda personuppgifter för bland annat enskilda. Som ovan beskrivits innebär emellertid myndigheters 

användande av molntjänster att personuppgifterna i viss mån exponeras rent tekniskt när myndig-

heterna leasar molntjänstleverantörernas tekniska utrustning och programvara. I och med detta upp-

står nya utmaningar för att upprätthålla sekretesskyddet. I kapitlet nedan om utlämnande av person-

uppgifter utreds vilka begränsningar integritetsskyddet medför i sekretessavseende vid myndigheters 

outsourcing av personuppgiftsbehandling i molntjänster.  

5.6 SAMMANFATTNING  
Skillnaden mellan laglighetsprövning och lämplighetsprövning kan vara komplext. Inom ramen för 

laglighetsprövningen av om myndigheter kan outsourca personuppgiftsbehandling i molntjänster 

måste olika typer av lämplighetsprövningar göras. Myndigheter har dock även på grund av sin för-

valtningsrättsliga självständighet frihet att välja om de finner det lämpligt att personuppgiftsbehand-

ling ska bedrivas i egen regi eller genom outsourcing. Denna allmänna lämplighetsprövning görs efter 

                                                           
110 Dataföreningens nätverk Cloud Sweden, Rättsliga frågor vid flytten till molnet – en checklista, v. 1, 2013 

(SW35411/12) s. 3 [cit. Cloud Sweden, en checklista]  
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eget skön med de kriterier och målsättningar som myndigheterna själva bestämmer. Lämplighets-

prövningar som görs inom ramen för laglighetsprövningen är emellertid bundna till författningarna 

vad avser vilka kriterier och mål som bedömningen innefattar.  

En laglighetsprövning börjar alltid med att klarlägga omständigheterna i den enskilda situationen. 

Omständigheterna har betydelse för vilka regelverk som ska tillämpas, vilka krav inom regelverken 

som blir aktuella och hur de kraven ska tolkas. Det kan vara svårt att klarlägga omständigheterna, 

bland annat på grund av att molntjänstleverantörer ofta har låg transparens i sina verksamheter och 

på grund av att den tekniska komplexiteten bakom molntjänster kan medföra att omständigheterna 

blir svåra att utreda.  

De legala hinder som finns för myndigheter att outsourca personuppgiftsbehandling i molntjänster är 

ofta indirekta i den meningen att de ställer kvalitetskrav på hur personuppgifterna får hanteras. Kva-

litetskraven ökar ofta i paritet med bland annat uppgifternas känslighet vilket i praktiken medför att 

upphandlingen inte blir möjlig att genomföra. Det finns emellertid även direkta legala hinder vad av-

ser behandling av vissa typer av personuppgifter i vissa typer av molntjänster.  

Molntjänster som affärsmodell skiljer sig från ITO och IT-drift i egen regi på flera sätt. Molntjänster 

medför att myndigheter förlorar den direkta kontrollen över personuppgifterna. Detta innebär att 

nya legala utmaningar uppstår för myndigheterna att tillgodose integritetsskyddslagstiftningens krav 

på framför allt personuppgifternas säkerhetsnivå, sekretesskydd, skydd från exponering och mot 

andra länders rättsordningar. Utmaningar uppstår även för myndigheterna att tillse att externa aktö-

rer faktiskt efterlever de villkor som avtalats. I följande kapitel behandlas var och en av dessa utma-

ningar. 

6 PERSONUPPGIFTERNAS SÄKERHETSNIVÅ 

Detta kapitel inleds med en beskrivning och tolkning av GDPRs krav på att omgärda personuppgifter 

med en lämplig säkerhetsnivå. I ett därpå följande avsnitt konkretiseras ordet ”säkerhetsnivå” genom 

en beskrivning av vilka faktiska åtgärder som kan vidtas för att påverka säkerhetsnivån. Kapitlet forts-

ätter med en beskrivning av hur bedömningen av vilken säkerhetsnivå som krävs i det enskilda fallet 

bör göras. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om säkerhetsnivån i förhållande till molntjänsternas olika 

leverans- och tjänstemodeller. 

6.1 KRAVET PÅ LÄMPLIG SÄKERHETSNIVÅ  
Artikel 32(1) i GDPR ålägger den personuppgiftsansvarige att genomföra lämpliga tekniska och orga-

nisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifterna. Vad som är en 

lämplig säkerhetsnivå ska avgöras med beaktande av en rad olika omständigheter som räknas upp i 

förordningen. De omständigheter som ska beaktas är den senaste utvecklingen, åtgärdernas kostnad 

och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt allvaret och sannolikheten 

bakom riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå 

ska enligt art. 32(2) i synnerhet avgöras med beaktande av riskerna för att personuppgifterna olagli-

gen skulle förstöras, förloras, ändras eller obehörigen röjas eller åtkommas. Framförallt ska sådana 

risker beaktas som kan medföra fysisk, materiell eller immateriell skada.111  

I artikeln ges även några exempel på vilka åtgärder myndigheter kan vidta och som har betydelse för 

vilken säkerhetsnivå som omgärdar personuppgifterna. Det åligger myndigheterna att bland annat 

                                                           
111 GDPR, beaktandeskäl 83.  
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fortlöpande säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och IT-systemens och 

IT-tjänsternas motståndskraft och att det går att återställa tillgången till personuppgifterna vid en in-

cident. Det beskrivs även att myndigheterna regelbundet bör se till så att effektiviteten av de åtgär-

der som vidtagits utvärderas, testas och undersöks. Enligt art. 32(4) ska myndigheterna också säker-

ställa att alla fysiska personer som har tillgång till personuppgifterna endast behandlar dem enligt 

instruktioner från myndigheterna.  

I art. 25 anges att myndigheterna, utifrån samma skäl som ska beaktas vid vad som är en lämplig sä-

kerhetsnivå enligt art. 32, ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att inte-

grera skyddsåtgärderna i själva behandlingen så att dataskyddsprinciper såsom integritet och konfi-

dentialitet iakttas och den enskildes rättigheter skyddas.  

Regleringen av personuppgifters säkerhetsnivå i art. 17 i dataskyddsdirektivet och 30-31 §§ i person-

uppgiftslagen anger på samma sätt som art. 32 i GDPR att lämpliga tekniska och organisatoriska åt-

gärder ska genomföras för att skydda personuppgifterna från otillåten behandling och att de som har 

tillgång till uppgifterna endast ska behandla dem enligt instruktioner från den personuppgiftsansva-

rige. GDPR betonar dock i större utsträckning att man vid lämplighetsbedömningen ska beakta upp-

gifternas känslighet och sannolikheten och allvaret i riskerna. Förordningen ger fler och noggrannare 

exempel på vilka konkreta åtgärder som avses. Ingenting tyder på att lagstiftaren genom bestämmel-

serna i GDPR avser sänka skyddsnivån eller minska antalet skyddsåtgärder som fordras. Vid bedöm-

ningen av vilka krav som ställs i GDPR kan man därför utgå ifrån att de åtminstone motsvarar de krav 

som ställts i dataskyddsdirektivet och som genomförts i svensk rätt igenom personuppgiftslagen.  

För att underlätta bedömningen av vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att uppnå standarden 

om lämpliga säkerhetsnivå har Datainspektionen skapat ett dokument med allmänna råd om säker-

het för personuppgifter. Dessa rekommendationer reviderades senast i november 2008 vilket inne-

bär att utvecklingen under de senaste tio åren inte beaktats vid utformningen av råden. Av denna an-

ledning bör råden inte användas för att bedöma vilka konkreta åtgärder som är tillräckliga i en viss 

situation. Råden kan dock fortfarande ge viss ledning i hur myndigheter bör resonera i fråga om vilka 

uppgifter som förtjänar särskilt skydd och vilka åtgärder som i vart fall inte är tillräckliga. 

Det är dock viktigt att minnas att vad som är lämpliga åtgärder i en viss situation inte enbart ska be-

dömas med beaktande av uppgifternas känslighet, åtgärdernas kostnader och riskerna utan även uti-

från den senaste utvecklingen. Detta innebär att de åtgärder som en gång var lämpliga för en viss si-

tuation inte nödvändigtvis lever upp till kraven i en identisk situation som inträder vid ett senare till-

fälle. När till exempel tillgänglig teknik på marknaden blivit billigare, den generella hotbilden ökat el-

ler nya rön om sårbarheter i en viss kryptering, utrustning eller metod uppdagats kan kraven öka. 

Vad som är lämpliga åtgärder i den särskilda situationen måste slutligen avgöras genom en lämplig-

hetsbedömning av den personuppgiftsansvarige myndigheten.  

6.2 KONKRETA ÅTGÄRDER SOM HÖJER SÄKERHETSNIVÅN 
Personuppgifternas säkerhetsaspekter kan klassificeras som antingen fysiska eller logiska.112 Den fy-

siska säkerheten avser de situationer då uppgifterna inte är i rörelse. Fysisk säkerhet rör bland annat 

frågor om vem som har tillträde till platsen där informationen faktiskt finns, vad personer med till-

träde har behörighet att göra på platsen, hur uppgifterna utplånas när de ska tas bort och prevent-

ionen av risken för att personuppgifterna stjäls eller slarvas bort. Logisk säkerhet handlar om person-

uppgifternas säkerhet när de behandlas. Den logiska säkerheten rör till exempel frågor om vem som 

                                                           
112 Ang. detta stycke, se Edvardsson & Frydlinger s. 135 ff.  
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har tillgång till själva informationen, om någon kan avlyssna informationsflödet eller om ett virus kan 

kopiera, ändra eller förstöra uppgifterna. Kraven på både den fysiska och logiska säkerheten ska mot-

svaras av konkreta åtgärder som gemensamt skapar en lämplig säkerhetsnivå. 

En lämplig säkerhetsnivå för den fysiska aspekten av säkerheten kan avse åtgärder som till exempel 

låsutrustning, inpasseringskontroller, galler för fönster, larmutrustning för rök, brand och inbrott, ut-

rustning som skyddar vid störningar i strömtillförseln, kylanläggningar, skydd mot rök och vatten-

skada, brandsläckningsutrustning, säkerhetsskåp och säker placering av IT-utrustningen.113 Kryptering 

av personuppgifterna är särskilt viktigt om de lagras på portabel IT-utrustning som till exempel lap-

tops. Rutiner kan upprättas för hur utrustningen får användas och hur den ska skyddas.  

För att begränsa tillgången till utrymmen där IT-utrustning finns kan tillträdeskontroller upprättas. 

Genom tillträdeskontroller kan antalet människor som rör sig på platsen där informationen finns mi-

nimeras till att endast avse de som har arbetsuppgifter att utföra där. Utrustning med olika säker-

hetskrav kan med fördel placeras bakom olika tillträdeskontroller. Ett system för behörighetskontroll 

ger möjlighet att identifiera och bekräfta identiteten på de som använder uppgifterna. Både tillträde-

skontroller och behörighetskontroller kan ske med hjälp av inloggningssystem av olika säkerhetsni-

våer. Personliga lösenord är mindre säkra än engångslösenord medan access-kort och biometriska 

data som till exempel fingeravtryck är säkrare. Rutiner kan upprättas för tilldelning och kontroll av 

behörigheterna så att de reserveras till att endast avse de som behöver dem för utförandet av sina 

arbetsuppgifter. Systemet kan även programmeras så att det begränsar möjligheterna ytterligare när 

det gäller att få tillgång till särskilt känslig information.  

En behandlingshistorik kan föras för att möjliggöra utredningar av felaktig eller obehörig användning 

av personuppgifter. Historiken kan programmeras till att vara så detaljerad att den avslöjar vilken åt-

gärd som vidtagits, det vill säga om åtgärden avsett till exempel läsning, ändring, kopiering eller ut-

plåning av personuppgifter. En sådan logg bör sparas över en viss tid och skyddas mot ändringar av 

användarna. 

När personuppgifter används i molntjänster överförs de via nät, oftast Internet. När uppgifterna ex-

poneras för åtkomst via nätet ökar skälen till att kryptera uppgifterna. För att kryptering ska ge ett 

ökat skydd av betydelse måste dock krypteringsnycklarna vara tillräckligt kraftfulla och nycklarna 

hanteras på ett säkert sätt. All utrustning som är nätansluten bör skyddas med brandväggar. Identite-

ten på mottagare av personuppgifter bör alltid bekräftas med en tillräckligt säker form av identifie-

ringsmetod. Rutiner för användande av e-post minskar säkerhetsriskerna.  

Säkerhetskopiering av personuppgifter motverkar risken för dataförluster. Säkerhetskopieringen kan 

loggas och regelbundet kontrolleras för att undvika felkörningar. För att utesluta risken för mänskliga 

misstag kan kopieringen vara automatiserad. Säkerhetskopior kan sparas i flera generationer och för-

varas på olika platser för att uppnå en högre säkerhet. Regelbundna tester för att kontrollera att sä-

kerhetskopiorna kan återställas kan göras för att minska risken för att ett återställande misslyckas 

när det väl skett en incident. Rutiner för säkerhetskopieringen minskar även risken för att kopie-

ringen glöms bort eller hanteras felaktigt. 

När personuppgifter ska utplånas kan detta ske genom att lagringsmedierna förstörs eller, om det 

inte är möjligt, uppgifterna raderas från lagringsmediet på ett sådant sätt att de inte kan återskapas.  

                                                           
113 Ang. detta avsnitt, se Datainspektionens allmänna råd, Säkerhet för personuppgifter, Reviderad november 
2008 [cit. DI:s allmänna råd, säkerhet] s. 12 ff.  
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All IT-utrustning bör ha skydd mot skadlig programvara som uppdateras i samband med att program-

rättelser och andra uppdateringar släpps. En Internetpolicy bör upprättas för alla nätanslutna dato-

rer, särskilt portabla enheter. Regelbundna tester och uppdateringar bör köras för att identifiera hot 

och brister i utrustningen.  

För att hindra otillåten åtkomst av uppgifter kan rutiner upprättas för distansarbete och Internetan-

vändning, inaktiva användarkonton raderas och modem avstängas när de inte används. Skyddsåtgär-

der mot avlyssning bör installeras på utrustningen.  

De som faktiskt har tillgång till personuppgifterna bör få relevant utbildning och tillgång till en skrift-

lig sekretesspolicy. En stödfunktion vid IT-användningen kan minska antalet misstag som begås på 

grund av brist på information eller kompetens. Både avsiktlig och oavsiktliga intrång bland person-

uppgifterna kan ske bland anställda varför det är viktigt att de känner till vad som är tillåtet, vilka 

konsekvenser som kan uppstå om man bryter mot reglerna och att regelefterlevnaden kan följas upp. 

Det bör även finnas rutiner för uppföljning av säkerhetsincidenter. 

6.3 BEDÖMNING AV LÄMPLIG SÄKERHETSNIVÅ 
Vid upphandling av en molntjänst bör inte myndigheter beskriva vilka tekniska åtgärder som ska vid-

tas i detalj. Detta kunde leda till att andra likvärdiga tekniska lösningar som myndigheterna inte 

kände till inte kan användas. En för snäv teknisk specificering riskerar dessutom att snabbt bli obsolet 

och leda till att de säkerhetsåtgärder som specificerats istället minskar säkerhetsnivån i jämförelse 

med andra alternativ. Även om de tekniska åtgärderna inte ska specificeras är det viktigt att myndig-

heterna är tydliga med vilka krav de ställer på säkerhetsnivån.114  

För att kunna bedöma vad som är en lämplig säkerhetsnivå måste myndigheter göra en risk- och sår-

barhetsanalys och informationsklassificering. Med hjälp av bland annat den informationen kan myn-

digheterna utarbeta en kravlista som illustrerar vilken säkerhetsnivå som är lämplig för personuppgif-

terna i just deras situation. 

6.3.1 Risk- och sårbarhetsanalys 

Det finns flera olika etablerade metoder för hur en risk- och sårbarhetsanalys kan genomföras. Till 

hjälp vid analysen kan en guide användas vilken utarbetats av ett rådgivande organ inom den Europe-

iska unionen, ”The European Network and Information Security Agency” [ENISA]. Guiden heter 

”Guidelines for SMEs on the security of personal data processing” och publicerades i december 

2016.115 Att guiden för hur en risk- och sårbarhetsanalys är skriven för små och medelstora företag 

hindrar inte att den i tillämpliga delar även används av myndigheter. Ytterligare en guide för hur risk- 

och sårbarhetsanalysen kan genomföras finns publicerad av den ideella organisationen ”Cloud secu-

rity alliance” [CSA]. CSA:s guide publicerades I december 2017 och heter “Security guidance for criti-

cal areas of focus in cloud computing v 4.0”.116 Båda dessa guider finns åtkomliga via Internet utan 

extra kostnad och behandlar just risk- och sårbarhetsanalysen vid användning av molntjänster.  

                                                           
114 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Vägledning – Informationssäkerhet i upphandling av system, 
outsourcing och molntjänster, april 2013 [cit. MSB:s vägledning om informationssäkerhet], s. 25 och 34. 
115 European union agency for network and information security, Guidelines for SMEs on the security of per-
sonal data processing, December 2016 [cit. ENISA, Guidelines] och ENISA, Handbook on Security of Personal 
Data Processing,“https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-pro-
cessing”. 
116 Cloud security alliance, Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v4.0, 
"https://cloudsecurityalliance.org/download/security-guidance-v4/". 
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Det viktigaste vid en risk- och sårbarhetsanalys är att arbetet sker med tillräcklig kunskap och på ett 

systematiskt och ordnat vis.117 Analysen ska framförallt bereda myndigheter information om tre 

övergripande frågor, (1) vilka hot som personuppgifterna kan utsättas för vid den ifrågavarande 

molntjänsten, (2) vilket allvar som ligger i konsekvenserna av om dessa hot skulle förverkligas (3) hur 

stor sannolikhet som föreligger för att hoten förverkligas.  

Vid bedömningen av oönskade händelser ska myndigheter kartlägga hotbilden. De ska till exempel 

bedöma när informationen är sårbar och hur den är sårbar. Vid bedömningen av konsekvenserna 

måste myndigheter bland annat beakta hur känslig informationen är, hur många personer som in-

formationen rör och vad informationen skulle kunna användas till. Vid bedömningen av sannolik-

heten ska myndigheter bland annat beakta vem som skulle kunna vara intresserad av informationen, 

vilka resurser som står dessa personer till förfogande och vilket intresse de har av den.  

En risk- och sårbarhetsanalys måste göras för varje leverantör som myndigheterna använder sig av.118 

Detta innebär att myndigheterna måste ha helt klart för sig vilka underleverantörer som molntjänst-

leverantörerna använder sig av och hur detta påverkar säkerhetsnivån som omgärdar personuppgif-

terna. Leveransprocessen hos vissa molntjänstleverantörer kan innebära att personuppgifterna skulle 

utsättas för en hel kedja av aktörer och aktiviteter innan den slutliga leveransen sker. Alla dessa delar 

av processen måste beaktas vid risk- och säkerhetsanalysen.  

6.3.2 Informationsklassificering 

Efter att en risk- och sårbarhetsanalys genomförts bör myndigheter göra en informationsklassning. 

Vid informationsklassningen ska myndigheter (1) identifiera vilka personuppgifter som är i fråga, (2) 

klassificera personuppgifternas känslighet och (3) besluta vilken skyddsnivå som krävs för att skydda 

de specifika typerna av personuppgifter. Vid bedömningen av informationens känslighet och skydds-

nivå ska särskilt beaktas konsekvenserna som kan uppstå om de hot som identifierades genom sår-

barhets- och riskanalysen förverkligas.119  

Vilken säkerhetsnivå som krävs för personuppgifterna beror inte bara på en uppskattning av uppgif-

ternas känslighet utifrån ovanstående kriterier. Lagstiftaren har nämligen kategoriserat vissa person-

uppgifter som med hänsyn till sitt innehåll ska klassificeras som känsliga. När personuppgifter kan 

härledas till denna kategori ökar den säkerhetsnivå som kan anses lämplig.  

De personuppgifter som lagstiftaren identifierat som känsliga återfinns i  art. 9 i GDPR. Där fastslås 

känsliga personuppgifter vara sådana uppgifter som ”avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsik-

ter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, ---genetiska uppgifter, bio-

metriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om 

en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning”.  

Det finns många olika typer av personuppgifter som inte klassas som känsliga personuppgifter enligt 

art. 9 men som enligt lagstiftaren fortfarande har ett högre skyddsvärde än vanliga personuppgifter. I 

den här uppsatsen benämns dessa personuppgifter i klump som ”integritetskänsliga personuppgif-

ter”. Uppgifter om ekonomisk hjälp inom socialtjänsten, enskildas personliga och ekonomiska förhål-

landen inom bank- och försäkringsväsendet, uppgifter inom kreditupplysning eller inkassoverksam-

het är normalt att anse som integritetskänsliga uppgifter.120 Integritetskänsliga personuppgifter 

                                                           
117 Ang. följande stycken, se. MSB:s vägledning om informationssäkerhet, s. 28 och DI:s allmänna råd, säkerhet 
för personuppgifter, s. 15 och Edvardsson & Frydlinger, s. 78.  
118 Ang. detta stycke, se MSB:s vägledning om informationssäkerhet, s. 29. 
119 MSB:s vägledning om informationssäkerhet, s. 30.  
120 DI:s allmänna råd, säkerhet för personuppgifter under rubriken ”Säkerhetsnivå” s. 18.  
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omfattar emellertid även många andra typer av upplysningar. Att en uppgift skyddas av sekretess i 

OSL är en indikation på att personuppgiften är att se som integritetskänslig.121 Beroende på bland an-

nat sammanhanget i vilket uppgiften förekommer kan dock även andra uppgifter förtjäna ett högre 

skydd på grund av att de är integritetskänsliga.  

Personuppgifter som vanligen inte är att betrakta som integritetskänsliga personuppgifter är uppgif-

ter som till exempel rör medlemskap, anställningsförhållanden, kundförhållanden och därmed jäm-

förliga förhållanden.122  

Det är viktigt att komma ihåg att en personuppgifts legala kategorisering utifrån dess innehåll inte är 

den enda faktorn av betydelse vid en bedömning av hur hög skyddsnivå som är lämplig för uppgif-

terna. En mängd vanliga personuppgifter om en och samma person kan, beroende på hur detaljerad 

bild som kan erhållas av personen i fråga, vara lika skyddsvärda som enstaka känsliga uppgifter. Ytter-

ligare en faktor av betydelse för hur hög skyddsnivå som ska omgärda personuppgifterna är hur 

många personer som personuppgifterna innehåller upplysningar om. Organiseringen av personupp-

gifter i olika kategorier är alltså inte ensamt utslagsgivande för vilken skyddsnivå som krävs utan en 

indikation på vilken typ av uppgifter som redan på grund av sitt innehåll kräver en högre skyddsnivå.  

6.4 LÄMPLIG SÄKERHETSNIVÅ OCH OLIKA MOLNTJÄNSTER 
När myndigheter har underrättat sig om vilka omständigheter som föreligger i just deras situation 

och bedömt vilken skyddsnivå personuppgifterna lämpligen bör ha kan myndigheter ställa upp de le-

gala krav som gäller i den specifika situationen. Vid användningen av molntjänster finns sällan per-

sonuppgifterna under myndigheternas direkta kontroll. Den faktiska personuppgiftsbehandlingen 

sker ofta automatiskt med molntjänstleverantörernas utrustning och under överinseende av moln-

tjänstleverantörernas personal. Trots detta är myndigheterna som personuppgiftsansvariga rättsligt 

skyldiga att se till att de åtgärder som krävs faktiskt vidtas.  

För att myndigheter ska kunna uppfylla de krav som ställs på en lämplig säkerhet måste myndighet-

erna tillse att de reglerar sina avtal med molntjänstleverantörerna på ett sådant sätt att det uppstår 

en rättslig förpliktelse för molntjänstleverantörerna att vidta åtgärderna. För att personuppgifterna 

ska skyddas på ett tillräckligt sätt krävs att de åtgärder som avtalas med molntjänstleverantörerna 

speglas av de krav som ställs i kravlistan. Valet av molntjänst måste därför ske utifrån vilka leverantö-

rer som kan erbjuda villkor som motsvarar de krav som uppställts i kravlistan. Skulle det visa sig att 

myndigheternas bedömning av vilken säkerhetsnivå som krävs för att uppfylla de legala kraven inte 

motsvaras av avtalsvillkoren som en viss molntjänstleverantör erbjuder kan myndigheterna inte lagli-

gen nyttja den molntjänsten för den avsedda personuppgiftsbehandlingen.  

Vissa teknologiska och ekonomiska faktorer som inte ska kommenteras närmare här har lett till att 

marknadskoncentrationen bland molntjänstleverantörer är hög. Ofta är leverantören en betydligt 

större organisation än de enskilda kunderna, även när dessa utgörs av myndigheter. Detta marknads-

förhållande innebär att partsställningen i förhandlingarna gällande molntjänstavtalet sällan är särskilt 

jämlika. För kunden innebär leverantörens allmänna villkor ofta en ”take it or leave it” situation. Möj-

ligheterna till flexibilitet i förhandlingarna försämras också av att tjänsten hos leverantörerna ofta är 

standardiserad för att möjliggöra automatisering. Om leverantören förhandlar med kunderna om se-

parata och varierande avtalsvillkor förtas de stordriftsfördelar som molntjänster som affärsmodell 

bygger på. För att kunden ska kunna nyttja tjänsten måste den därför ofta acceptera att det är 

                                                           
121 DI:s allmänna råd, säkerhet för personuppgifter, s. 18.  
122 DI:s allmänna råd, säkerhet för personuppgifter, s. 18.  
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leverantören som dikterar villkoren. Det förhållandet att förhandlingsställningen är ojämlik innebär 

dock inte att myndigheterna slipper ifrån sitt legala ansvar. Myndigheterna måste alltid ta ansvaret 

för att upphandlingen av molntjänsten grundas på ett molntjänstavtal där de legala kraven motsvaras 

i villkoren och kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt.  

Molntjänsternas särskilda karaktär innebär att myndigheter som nyttjar dem alltid kommer tvingas 

överlämna en viss del av säkerhetskontrollen till molntjänstleverantörerna.123 Myndigheter kan inte 

behålla all kontroll genom att till exempel reglera det i avtalet. Sådana villkor skulle innebära att vins-

terna med tjänsten inte kan uppnås och att molntjänstens tekniska egenskaper i form av bland annat 

skalbarhet och elasticitet går förlorade. Om myndigheter inte kan lämna ifrån sig vissa delar av säker-

hetskontrollen måste myndigheterna därför välja ett annat upplägg för sin verksamhet än outsour-

cing genom molntjänster.  

Myndigheter kan minimera riskerna med ett överlämnande av säkerhetskontrollen.124 För det första 

kan myndigheter göra en noggrann granskning av molntjänstleverantören de planerar att anlita. 

Myndigheter bör till exempel alltid kontrollera att molntjänstleverantören uppfyller branschstandar-

den i sitt informationssäkerhetsarbete. Inom ramen för SIS kan molntjänstleverantörer till exempel 

ansluta sig till och låta sig certifieras utifrån relevanta standarder vilka anpassats för just molntjäns-

ter.125 För det andra kan myndigheter reglera villkoren i molntjänstavtalet på ett sådant sätt att en 

lämplig säkerhetsnivå ändå kan uppnås.  

Möjligheterna för myndigheter att påverka säkerhetsnivån genom avtalsvillkor är som störst vid pri-

vata moln som levereras med IaaS. I dessa moln kan myndigheter nämligen ofta reglera till exempel 

var datorhallen ska ligga och vilken utrustning och programvara som ska användas i avtalet med 

molntjänstleverantörerna. De säkerhetsmässiga kraven torde därför vara lättare att uppfylla vid pri-

vata moln. Dessa typer av avtal medför dock ett högre ansvar för myndigheterna. Ansvaret kan 

minska molntjänstens attraktivitet eftersom vinsten med molntjänster i stora delar bygger på att an-

svaret för IT-funktioner övertas av molntjänstleverantörerna.  

I publika moln har myndigheterna som minst ansvar över tjänsten i förhållande till molntjänstleve-

rantörerna. Denna leveransmodell erbjuder emellertid även minst möjlighet för myndigheter att på-

verka säkerhetsnivån genom avtalsvillkoren. När en myndighet inte är ensam kund för det specifika 

molnet har leverantören, med hänsyn till andra kunders behov, mindre möjligheter att anpassa tjäns-

ten till myndighetens krav. Publika moln kan innebära att personuppgifter som laddas upp blandas 

med andra kunders information. Detta kan orsaka svårigheter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå, 

särskilt vad avser vilka digitala spår som informationen efterlämnar och möjligheterna att upprätta 

tillträdes- och behörighetskontroller som begränsar tillgången till personuppgifterna till så få männi-

skor som möjligt. Det är inte optimalt att blanda uppgifter som kräver högre säkerhet med uppgifter 

som inte har ett lika högt säkerhetsbehov. En blandning av information som kräver olika säkerhetsni-

våer medför nämligen att all information måste ges ett högre skydd. Ju mer information som skyddas 

med en hög säkerhetsnivå, desto större blir kostnaderna. Eftersom publika moln ofta innehåller 

mycket information som inte är känslig är det av den anledningen inte ekonomiskt fördelaktigt att 

blanda informationen med sådan som kräver en högre säkerhet så att kostnaderna ökar. Att inform-

ationen blandas kan även medföra andra typer av problem. Risken för att tekniska brister uppstår 

                                                           
123 Ang. detta stycke, se Edvardsson & Frydlinger s. 82 f.  
124 Ang. detta stycke se Edvardsson & Frydlinger s. 82 ff.  
125 Se t.ex. ISO/IEC 27001:2017, Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäker-
het - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015) och  ISO/IEC 27002:2017, Informationsteknik - 
Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013 med Cor 1:2014 and Cor 
2:2015), Fastställda 2017-02-28. 
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vilka medför att separationen av åtkomst mellan kundernas information inte bevaras är större vid 

publika molntjänster än vid andra leveransmodeller.126 Publika molntjänster bör av bland annat 

ovanstående skäl inte användas för andra typer av information än sådan som kräver en låg säkerhets-

nivå.127  

Tjänstemodellerna IaaS och PaaS ger myndigheter större kontroll över vilken typ av programvara som 

ska användas än SaaS. Av den anledningen är chanserna större att myndigheter kan anpassa säker-

hetsnivån på programvaran till den som är lämplig. Det är emellertid viktigt att myndigheter funderar 

noga över hur den underliggande strukturen kan påverka säkerhetsnivån. Den underliggande struk-

turen kan till exempel påverka vilken risk som finns för dataförlust och dataförstöring på grund av 

buggar eller virus i operativsystemen eller andra delar av den digitala infrastrukturen. Om den under-

liggande strukturen inte är tillräckligt väl skyddad kan säkerhetsrisker uppstå trots att programvaran 

myndigheterna ansvarar för är tillräckligt säker. SaaS ger myndigheter mindre möjligheter att på-

verka vilken programvara som ska användas genom avtalen. Detta innebär emellertid inte att tjänste-

formen alltid har en lägre säkerhetsnivå. Programvaran som erbjuds kan ha tillräckligt sofistikerade 

skyddsåtgärder för att skapa en lämplig säkerhetsnivå för vissa personuppgifter.  

Sannolikheten för att myndigheter ska kunna använda sig av molntjänster beror till stor del på vilka 

personuppgifter som avses och vilka leverans- och tjänstemodeller som övervägs. De för den slutliga 

leveransen bakomliggande processerna hos en viss molntjänstleverantör har dock också betydelse 

för prövningen. Framförallt är det molntjänstleverantörens informationssäkerhetsarbete, geografiska 

lokalisering av servrarna och användning av underleverantörer som har betydelse. 

Det går inte att göra ett generellt uttalande om huruvida det är möjligt för myndigheter att outsourca 

personuppgiftsbehandling i molntjänster utifrån kraven på lämplig säkerhetsnivå. Möjligheterna 

måste istället utredas i det enskilda fallet utifrån de ovan angivna omständigheterna. Kravet som 

uppställs i GDPR om en lämplig säkerhetsnivå utgör inte ett direkt hinder för myndigheter att anlita 

privata leverantörer av molntjänster eftersom kravet på en lämplig säkerhetsnivå stiger paritet med 

de ovan redovisade faktorerna. Kravet innebär även att molntjänster med mindre säkra typer av le-

veransmodeller och tjänstemodeller och som endast erbjuder en låg säkerhetsnivå sällan kan använ-

das. Eftersom högre krav på säkerhetsnivån ofta går att möta genom organisatoriska eller tekniska 

åtgärder blir frågan om en specifik personuppgiftsbehandlingen kan outsourcas i en molntjänst i 

slutändan ofta en kostnadsfråga. Kravet på en lämplig säkerhetsnivå utgör dock ett direkt hinder i de 

fall personuppgifterna har ett mycket högt säkerhetsbehov och av den anledningen i praktiken inte 

kan behandlas i molntjänster.128  

6.5 SAMMANFATTNING 
Personuppgiftsansvariga myndigheter är förpliktade att omgärda personuppgifter med en lämplig 

säkerhetsnivå. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå avgörs med beaktande av den senaste utveckl-

ingen, skyddsåtgärdernas kostnad, behandlingens art, omfattning och ändamål samt allvaret i konse-

kvenserna och sannolikheten för förverkligande av riskerna för de registrerade personernas rättig-

heter och friheter som behandlingen medför. I myndigheternas ansvar ingår att integrera skyddsåt-

gärder i själva utformningen av personuppgiftsbehandlingen och att kontinuerligt utvärdera, testa 

och undersöka effektiviteten i de vidtagna åtgärderna.  

                                                           
126 Edvardsson & Frydlinger, s. 77. 
127 Se Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, Information Assurance Framework, novem-
ber 2009, kapitel 5.1 under “Note to governments”. 
128 MSB:s vägledning om informationssäkerhet, s. 22 f.  
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Både personuppgifternas fysiska och logiska säkerhet bör skyddas med tekniska och organisatoriska 

åtgärder. Den fysiska säkerheten kan till exempel skyddas genom tillträdeskontroller och larm- och 

låsutrustning. Den logiska säkerheten kan skyddas genom bland annat behörighetskontroller, be-

handlingshistorik, säkerhetskopiering och skydd mot skadlig programvara. Uppgifterna kan även 

skyddas genom organisatoriska åtgärder, till exempel genom utarbetande av rutiner för Internetan-

vändning och distansarbete och genom att förse anställda med relevant utbildning.  

I upphandlingen bör inte myndigheter specificera exakt vilka tekniska krav som den ställer. Det är 

dock viktigt att myndigheterna specificerar vilken säkerhetsnivå som de bedömt är lämplig. Bedöm-

ningen av vilken säkerhetsnivå som är lämplig bör göras genom dels en risk- och sårbarhetsanalys, 

dels en informationsklassificering. Vid risk- och sårbarhetsanalysen är det viktigaste att bedöma vilka 

hot som personuppgifterna kan utsättas för vid användande av molntjänsten, vilket allvar som ligger i 

konsekvenserna om hoten skulle förverkligas samt hur stor sannolikhet som föreligger för att hoten 

skulle förverkligas. Informationsklassificeringen går ut på att identifiera vilka personuppgifter som är 

aktuella, bedöma deras känslighet och besluta vilken skyddsnivå som är lämplig för de olika kategori-

erna av personuppgifter. Personuppgifternas känslighet bedöms främst utifrån deras känslighet i risk- 

och sårbarhetsanalysen och utifrån deras känslighet med avseende på deras innehåll. 

När myndigheter använder sig av molntjänster för personuppgiftsbehandling förblir de ansvariga 

trots att de förlorar den direkta kontrollen av personuppgifterna. Myndigheter kan dock skydda per-

sonuppgifterna både genom att välja vilken molntjänstleverantör som ska användas och genom att 

reglera skyddsnivån i avtalen med molntjänstleverantören. Om avtalen i ett enskilt fall inte speglar 

den skyddsnivå som framgår av kravlistan kan inte myndigheter lagligen använda den molntjänsten 

för den avsedda personuppgiftsbehandlingen.  

Möjligheterna för myndigheter att förhandla om villkoren kan ofta vara små, bland annat för att 

molntjänstleverantörernas organisationer ofta är stora, för att molntjänsterna är standardiserade för 

att möjliggöra automatisering och för att separata villkor för olika kunder ofta innebär att vinsterna 

med molntjänster som affärsmodell förtas.  

Eftersom kravet på personuppgifternas säkerhetsnivå stiger i paritet med bland annat personuppgif-

ternas känslighet är personuppgifter med en hög känslighet mindre lämpade för behandling i moln-

tjänster. Kraven på säkerheten i molntjänsterna kan dock mötas med säkerhetshöjande åtgärder var-

för frågan om myndigheter kan behandla personuppgifterna i molntjänsterna ofta blir en kostnads-

fråga. Om myndigheter inte finner det lämpligt att överlämna säkerhetsarbetet i ett visst fall kan 

dock inte molntjänster användas.  

Möjligheterna att påverka säkerhetsnivån genom avtal med molntjänstleverantörer är som störst vid 

molntjänster med privata moln. Med dessa moln riskerar nämligen inte myndigheternas önskemål 

rörande avvägningen mellan risk och kostnad att stå i strid med andra kunders önskemål. Molntjänst-

leverantörer har därför möjlighet att anpassa tjänsten utifrån myndigheternas önskemål i större 

grad.  

Publika moln för över ett större ansvar för säkerheten på molntjänstleverantörerna. Denna leverans-

modell tillåter samtidigt inte molntjänstleverantörer att på samma sätt anpassa tjänsten utifrån myn-

digheternas krav på säkerhetsnivån eftersom dessa kan konkurrera med övriga kunders önskemål. 

Säkerhetsutmaningarna är typiskt sett högre vid publika molntjänster. Att mycket information som 

inte är känslig ofta hanteras i publika moln medför att kostnaderna för en hög säkerhetsnivå ökar. 

Privata moln bör av den anledningen inte användas för andra typer av information än sådan som 

endast kräver en låg säkerhetsnivå.  
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IaaS och PaaS innebär att myndigheten har större kontroll över vilken programvara som ska använ-

das. Av den anledningen kan myndigheten anpassa valet av programvara så att det inkluderar säker-

hetsfunktioner som svarar mot myndighetens behov. Även den underliggande strukturen, vilken 

molntjänstleverantörerna ansvarar för, kan dock medföra säkerhetsrisker varför de måste analyseras 

och regleras i avtalen. SaaS innebär att myndigheten har mindre möjligheter att påverka säkerhetsni-

vån genom avtalen. Detta innebär dock inte att SaaS alltid har en lägre säkerhetsnivå.  

Säkerheten i olika molntjänster skiljer sig inte enbart beroende på deras tjänste- och leveransmo-

deller. Processen bakom den slutliga leveransen har också betydelse, särskilt vad avser underleveran-

törer och den geografiska spridningen av molntjänstleverantörernas servrar. Att generellt uttala sig 

om huruvida myndigheter kan använda molntjänster för personuppgiftsbehandling försvåras ytterli-

gare av faktorn att det legala kravet på en lämplig säkerhetsnivå stiger i paritet med uppgifternas 

känslighetsnivå. Bedömningen av om molntjänster kan användas av myndigheterna för personupp-

giftsbehandling måste därför göras i det enskilda fallet. Personuppgifter med ett mycket högt säker-

hetsbehov torde dock inte kunna hanteras via molntjänster.  

7 ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER 

När myndigheter anlitar molntjänstleverantörer för personuppgiftsbehandling måste personuppgif-

terna överlämnas till molntjänstleverantörerna för att dessa ska kunna utföra den avsedda behand-

lingen. Om myndigheterna av legala skäl inte kan överlämna vissa typer av personuppgifter till moln-

tjänstleverantörerna är detta ett direkt hinder för myndigheterna att outsourca personuppgiftsbe-

handlingen i molntjänster. I det här kapitlet ska utredas i vilken utsträckning sekretessbestämmel-

serna hindrar myndigheter från att anlita molntjänstleverantörer för personuppgiftsbehandling.  

7.1 PERSONUPPGIFTER UTAN SEKRETESS 
Som tidigare beskrivits har molntjänstleverantörer rättslig status som personuppgiftsbiträden enligt 

art. 4(8) i GDPR. I egenskap av personuppgiftsbiträden ska molntjänstleverantörer inte beaktas som 

tredje part när förordningen tillämpas, art. 4(10). Att molntjänstleverantörer inte ska betraktas som 

tredje part innebär bland annat att de inte behöver ha en egen från myndigheterna separerad laglig 

grund för att behandla personuppgifterna. För myndigheten gäller dock det grundläggande kravet på 

att all personuppgiftsbehandling bara får ske med rättsligt stöd enligt art. 6(1) oavsett om de använ-

der ett personuppgiftsbiträde eller ej. Myndigheter kan sålunda överlämna personuppgifter som inte 

är sekretessreglerade till personuppgiftsbiträden så länge de har en legitim grund för behandlingen 

av personuppgifterna. 

Trots att molntjänstleverantörer inte är tredje part är ett överlämnande av personuppgifterna till 

molntjänstleverantörer en form av personuppgiftsbehandling. Som ovan beskrivits tolkas begreppet 

personuppgiftsbehandling brett och tillhandahållande av personuppgifter utgör en personuppgiftsbe-

handling på vilket sätt det än sker. Även om molntjänstleverantörer inte är tredje part är de fortfa-

rande att betrakta som mottagare vid ett överlämnande av personuppgifter varför ett tillgängliggö-

rande av uppgifterna för personuppgiftsbiträdet utgör en behandling, art. 4(9).  

I art. 28(3.a) i GDPR anges att det i avtalen mellan myndigheter och molntjänstleverantörer ska före-

skrivas att behandling enbart får utföras av molntjänstleverantörerna enligt dokumenterade instrukt-

ioner från myndigheterna. Av denna avtalsklausul följer en civilrättslig tystnadsplikt för molntjänstle-

verantörerna. Molntjänstleverantörerna ska även säkerställa att personal som behandlar personupp-

gifterna har ingått avtal om tystnadsplikt. Enligt art. 28(4) ansvarar molntjänstleverantörer för att 
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deras egna underleverantörer genom avtal åläggs samma skyldigheter som de själva har gentemot 

den personuppgiftsansvarige. Av detta följer att även underleverantörer kommer lyda under en civil-

rättslig tystnadsplikt.  

7.2 INNEBÖRDEN AV SEKRETESS  
Sekretess innebär enligt 3 kap 1 § OSL att det föreligger ett förbud mot att röja sekretessbelagda 

uppgifter, oavsett om dessa förekommer i allmänna handlingar eller ej. Förbudet gäller oavsett på 

vilket sätt uppgiften skulle röjas och är inte begränsat till att gälla vid till exempel utlämnande av all-

männa handlingar. När en uppgift är sekretessbelagd får uppgiften inte röjas på något sätt. Sekretes-

sen är sålunda både en handlingssekretess och en tystnadsplikt. En person som röjer en sekretessre-

glerad uppgift på ett otillåtet sätt kan straffas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i upp 

till ett år enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Om brottet är av ringa art uteblir emellertid straffsanktionen 

och om brottet skett av oaktsamhet utdöms inte fängelsestraff.  

Enligt 2 kap. 1 § OSL gäller förbudet att röja sekretessbelagda personuppgifter för myndigheter och 

personer som fått kännedom om uppgifterna genom att delta i myndighetens verksamhet för det all-

männas räkning. De personer som avses är anställda eller uppdragstagare hos myndigheter eller de 

som deltagit i en myndighets verksamhet på grund av tjänsteplikt eller annan liknande grund. I 8 kap. 

1 § OSL framgår att förbudet innebär att informationen inte får lämnas ut till varken enskilda eller 

andra myndigheter som inte omfattas av den legala tystnadsplikten i OSL eller en tystnadsplikt i nå-

gon annan lag vilken OSL hänvisar till. Sekretessen behöver sålunda bara beaktas i de situationer då 

uppgifterna lämnas ut till någon som inte omfattas av en sådan tystnadsplikt.  

Anställda hos organisationer utanför myndigheten kan i undantagsfall omfattas av tystnadsplikten. 

Anställda hos personuppgiftsbiträden omfattas emellertid inte eftersom de representerar ett rätts-

subjekt som är externt i förhållande till myndigheten. Relationen mellan privata molntjänstleverantö-

rer och myndigheter har affärsmässig prägel och de kan därför inte sägas delta i myndighetens verk-

samhet. Anställda hos den personuppgiftsansvarige har inte sitt uppdrag och sin rapporteringsskyl-

dighet i förhållande till myndigheten utan i förhållande till den som är ansvarig hos den personupp-

giftsansvarige.129  

7.3 SEKRETESSPRÖVNING  
Sekretess gäller bara för vissa personuppgifter och kan sträcka sig olika långt och vara olika stark. 

Vilka personuppgifter som är föremål för sekretess framgår bland annat av den femte avdelningen i 

OSL som rör bestämmelser om sekretess till skydd för enskildas personliga och ekonomiska förhållan-

den. Den femte avdelningen omfattar 21-40 kap. och innehåller en mängd bestämmelser som preci-

serar vilka personuppgifter som är skyddade av sekretess. En närmare redogörelse för vilka person-

uppgifter som omfattas faller dock utanför uppsatsens frågeställning. Här ska dock konstateras att 

sekretessbestämmelser kan ge skydd åt personuppgifter antingen i alla sammanhang de förekommer 

eller när de förekommer inom ramen för en viss typ av verksamhet eller vissa typer av ärenden. Sek-

retessbestämmelsen kan även vara utformad så att sekretess bara aktualiseras beroende av om myn-

digheten bedömer att det kan antas att ett utlämnande skulle leda till en viss typ av skada (rakt ska-

derekvisit) eller om den bedömer att det står klart att en viss typ av skada inte kommer uppstå (om-

vänt skaderekvisit). I vissa bestämmelser råder emellertid sekretess oavsett vilket resultat sådana be-

dömningar skulle leda till (absolut sekretess). 

                                                           
129 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, uppl. 9, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015 [cit. Bohlin] s. 185 och 
MSB:s vägledning om informationssäkerhet, s. 13. 
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Om det föreligger absolut sekretess får myndigheten bara lämna ut uppgiften i de fall det finns en 

sekretessbrytande bestämmelse. De sekretessbrytande bestämmelserna finns i framför allt 10 kap. 

OSL. Några sekretessbrytande bestämmelser som är intressanta vad avser möjligheterna att 

outsourca personuppgifter i molntjänster behandlas i avsnitten nedan.  

Föreligger emellertid ett rakt eller omvänt skaderekvisit måste myndigheten göra en sekretesspröv-

ning. I prövningen ska dels avgöras vilken skaderisk som typiskt sett föreligger vid utlämnande av per-

sonuppgifter av det aktuella slaget, dels vilken skaderisk som föreligger med avseende på vem som 

mottar uppgifterna. Framför allt ska myndigheter beakta hur uppgifterna kommer hanteras, vilken 

spridningsrisk som finns samt huruvida mottagaren omfattas av en tystnadsplikt.130 En avtalsreglerad 

tystnadsplikt kan medföra att myndighetens sekretessprövning utfaller i att personuppgifterna inte 

är sekretessbelagda i förhållande till molntjänstleverantören. Civilrättsliga tystnadsplikter har dock 

inte samma tyngd som en straffsanktionerade tystnadsplikter. När det gäller särskilt integritetskäns-

liga personuppgifter är därför en civilrättslig tystnadsplikt inte tillräcklig.131  

År 2009 inrättade regeringen en expertgrupp inom e-förvaltning benämnd E-delegationen för att ko-

ordinera de statliga myndigheternas IT-projekt med mera.132 E-delegationen upphörde år 2015 men 

myndigheterna som var medlemmar i delegationen fortsatte samarbetet på frivillig väg genom en 

organisation som givits namnet E-samverkansprogrammet [eSam]. eSam består idag av 24 statliga 

myndigheter och Sveriges kommuner och Landsting och dess styrgrupp består av medlemmarnas re-

spektive generaldirektörer.  

eSam har föreslagit att man vid bedömningen av vilka sekretessreglerade personuppgifter som är 

särskilt skyddsvärda kan ta ledning av sekretessbestämmelsernas uppbyggnad. Om en uppgift skyd-

das med ett omvänt skaderekvisit är det en indikation på att uppgiften kan vara särskilt skyddsvärd. 

eSam menar dock att långt ifrån alla uppgifter som skyddas med omvända skaderekvisit är sådana 

integritetskänsliga uppgifter som inte kan utlämnas.133  

7.4 SCHABLONISERAD SEKRETESSPRÖVNING 
Vid en outsourcing av myndigheters personuppgiftsbehandling i molntjänster är det ofta inte prak-

tiskt möjligt att sekretesspröva varje uppgift för sig. När en stor mängd uppgifter ska sekretessprövas 

kan prövningen i vissa enklare situationer göras genom ett så kallat schabloniserat förfarande. När 

myndigheter inte kan bilda sig en uppfattning om risken avseende varje enskild uppgift kan kunskap 

om mottagarens identitet och avsikt med uppgifterna i förening med en bedömning av vilken risk 

som typiskt sett föreligger för uppgifternas slag ge tillräckligt underlag vid bedömningen.134 Det torde 

därför vara möjligt för myndigheter att lämna ut uppgifterna till molntjänstleverantörer i de enkla fall 

då en schabloniserad sekretessprövning kan göras.  

Vissa omständigheter medför emellertid att det ofta är svårt för myndigheter att genomföra en scha-

bloniserad sekretessprövning för utlämnande till molntjänstleverantörer.135 Sekretessprövningen 

måste göras mot alla som personuppgifterna utlämnas till, vilket kan medföra att många personer 

bland molntjänstleverantörens personal omfattas av prövningen. Om molntjänstleverantörerna anli-

tat underleverantörer som kan komma att få tillgång till informationen måste prövningen även ske 

                                                           
130 Bohlin s. 177 f. 
131 JO:s beslut den 9 september 2014, dnr 3032-2011. 
132 Dir. 2009:19. 
133 eSams vägledning om sekretess, s. 24.  
134 Prop 1980/79:2, del A, s. 81. 
135 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, bilaga 1, s. 10 f.  
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mot underleverantörernas personal. Ytterligare omständigheter som kan försvåra prövningen är att 

servrarna på vilka personuppgifterna kommer behandlas och personerna som kan komma att få till-

gång till uppgifterna kan finnas i olika länder.  

Dessa praktiska svårigheter torde i praktiken göra en att myndigheter ofta inte kan lämna ut sekre-

tessreglerade personuppgifterna till molntjänstleverantörer med en schabloniserad sekretesspröv-

ning. Möjligheterna till sådana prövningar torde vara begränsade till sekretessuppgifter med ett rakt 

skaderekvisit till nationella aktörer med lågt personalantal och få eller inga underleverantörer.136  

7.5 NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FULLGÖRA MYNDIGHETENS VERKSAMHET 
Sekretessen kan brytas när ett utlämnande av uppgifterna är nödvändigt för att myndigheter ska 

kunna fullgöra sin verksamhet, 10 kap. 2 § OSL. Myndigheters verksamhet består av de uppgifter som 

följer av myndighetsinstruktionerna och andra lagar och förordningar, myndigheternas reglerings-

brev och särskilda regeringsbeslut. Frågan är om effektivitets- och kostnadsskäl som molntjänster 

medför kan anses tillräckliga för att utlämnande till molntjänstleverantörer ska vara nödvändigt i den 

mening som avses i 10 kap. 2 § OSL.  

Bestämmelsen infördes i svensk rätt genom 1 kap. 5 § i den idag upphävda sekretesslagen 

(1980:100). Av lagrådets yttrande i förarbetena till sekretesslagen, vilket det föredragande statsrådet 

anslöt sig till, framgår att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Sekretessen får bara åsidosättas då 

det är en nödvändig förutsättning för fullgörandet av myndighetens åligganden. I förarbetena står att 

”[b]lott och bart en bedömning att effektiviteten i myndighetens handlande nedsätts genom en före-

skriven sekretess får inte leda till att sekretessen åsidosätts.”137 

År 2015 publicerade E-delegationen en förstudie om sekretess och outsourcing där man uttalade att 

det finns anledning att frångå dessa uttalanden.138 I förstudien påstods att den sekretessbrytande be-

stämmelsen i 10 kap 2 § OSL förlorar sin praktiska betydelse när den tolkas så snävt att en effektivise-

ring inom förvaltningen inte har betydelse för bedömningen av om åtgärden kunde anses nödvändig. 

E-delegationen menade att en restriktiv tillämpning av bestämmelsen inte innebär detsamma som 

att bestämmelsen bara ska tillämpas i undantagsfall. I studien hävdades även att en så snäv tolkning 

inte stämmer väl överens med tolkningen av bestämmelsen i andra sammanhang. E-delegationen 

hänvisar med anledning av detta argument bland annat till ett annat uttalande i förarbetena till sek-

retesslagen där det står att bestämmelsen kan användas för att bryta sekretessen när myndigheten 

behöver ta hjälp av utomstående experter. I förarbetena står det att det ”[i] särskilda fall kan --- vara 

nödvändigt för en tjänsteman att vända sig till en utomstående expert och att därvid upplysa om 

hemliga omständigheter”.  

eSam har i januari år 2016 uttalat att den vidhåller de synpunkter som den tidigare E-delegationen 

yttrade i sin förstudie.139 Den tillägger dock att outsourcing av sekretessreglerade uppgifter inte kan 

göras med den ifrågavarande paragrafen med anledning av att det ”skulle medföra något lägre kost-

nader eller något högre effektivitet än ett annat fult genomförbart alternativ”. eSam menar dock att 

outsourcing ibland kan framstå som den enda realistiska lösningen i praktiken.  

                                                           
136 Pensionsmyndigheten, Molntjänster i staten, bilaga 1, s. 7 under rubriken ”Schabloniserad skadeprövning 
vid massutlämnande” och s. 10 f.  
137 Prop. 1979/80:2, del A, s. 465 och s. 494. 
138 E-delegationen, Sekretess vid outsourcing – en förstudie, 2015.  
139 eSams vägledning om sekretess, s. 27 f.  
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Frågan huruvida effektivitetshänsyn ska kunna beaktas vid bedömningen av vad som är nödvändigt 

aktualiserades vid ett tillsynsärende hos JO.140 I ärendet riktade JO kritik mot vissa offentliga vårdgi-

vare för att de ingått avtal om journalföring med ett företag. Uppgifterna som den privata aktören 

fått i uppdrag att föra in i journalerna var sekretessreglerade med ett omvänt skaderekvisit och fick 

inte röjas utan att myndigheten vid en sekretessprövning bedömt att det stod klart att uppgifterna 

kunde lämnas ut utan att en viss skada uppstod. Vårdgivarna hävdade att den ifrågavarande sekre-

tessbrytande bestämmelsen i 10 kap 2 § OSL möjliggjorde ett utlämnande på grund av att det var 

nödvändigt för att de skulle kunna fullfölja sitt uppdrag. JO menade emellertid att en effektivisering 

inte innebär att åtgärden var nödvändig i den mening som avses i 10 kap 2 § OSL. JO konstaterade att 

bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och därför i praktiken bara blir tillämplig i undantagsfall.  

I doktrinen har framhållits att ingen erinran lämnades mot lagrådets yttrande vid bestämmelsens in-

förande i den gamla sekretesslagen och att någon ändring vid överföringen av bestämmelsen till OSL 

inte var avsedd.141 Det har påpekats att bestämmelsen skulle urholka sekretesskyddet om den inte 

tillämpades med restriktivitet och stor försiktighet. Det har även betonats att uppgiftslämnandet ska 

vara en nödvändig förutsättning för att myndigheten ska kunna fullgöra visst åliggande och att effek-

tivitetsskäl inte är tillräckliga.142  

eSams uttalande görs inte de lege ferenda utan ger uttryck för medlemmarnas rättsuppfattning. 

eSam gör dessutom uttalandet i ett sammanhang som gör anspråk på att vara vägledande för myn-

digheter.143 Enligt den svenska rättskälleläran har varken eSams eller JO:s uttalanden någon teore-

tiskt normerande verkan även om båda aktörerna torde ha förhållandevis stor normerande verkan i 

praktiken. Uttalanden i förarbeten ges dock traditionellt sett betydelse vid uttolkningen av lagtext 

eftersom de uttrycker lagstiftarens subjektiva vilja. Särskild tyngd läggs vid förarbetsuttalanden då de 

har stöd i doktrinen. Vid tolkningen av rättsläget är dock utgångspunkten lagtextens ordalydelse.  

Vid en lexikalisk granskning av lagtexten kan konstateras att effektivitetsskäl faller inom lagtextens 

betydelseområde. När myndigheter inte kan utföra uppgifter de ålagts med högre effektivitet än att 

deras förmåga att utföra uppgifterna äventyras faller situationen inom ordalydelsen. Huruvida myn-

digheter kan utföra uppgifterna borde dock i många situationer bero på bland annat myndigheternas 

ansträngningar och prioriteringar samt vilka åtgärder de valt att vidta för att fullgöra dem. Huruvida 

en viss åtgärd är nödvändig för att utföra åläggandet är sålunda inte en digital fråga utan en bedöm-

ningsfråga. Eftersom både lagstiftaren och doktrinen uttryckt att bestämmelsen ska tolkas restriktivt 

finns inte skäl att tolka ordalydelsen på ett sätt som utsträcker tillämpningsområdet till att omfatta 

fler situationer än de som med tydlighet faller inom dess ordalydelse. Detta torde innebära att det 

därför finns visst, om än mycket begränsat, utrymme att beakta effektivitetsskäl vid bedömningen av 

om en åtgärd är nödvändig för att myndigheter ska kunna fullgöra sin verksamhet.  

Eftersom myndigheters uppdrag och förmåga att utföra uppgifter skiljer sig åt beroende på de när-

mare omständigheterna kan inte frågan om myndigheter lagligen kan outsourca sekretessbelagda 

personuppgifter med stöd av 10 kap. 2 § OSL besvaras på ett generellt plan. När frågan är aktuell 

måste den istället utredas och besvaras i den enskilda situationen. Sannolikt är dock frekvensen med 

                                                           
140 JO:s beslut den 9 september 2014, dnr 3032-2011. 
141 Ahlström, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Lexino, 19 november 2016, 10 kap. 2 §, Lexino 2017-
05-01. 
142 Bohlin, s. 200 f och Lenberg, Eva, Geijer, Ulrika, Tansjö, Anna, Offentlighets- och sekretesslagen - en kom-
mentar, Zeteo, den 24 november 2017, kommentaren till 10 kap 2 § OSL, fr.o.m. stycket som börjar ”Bestäm-
melsen i denna paragraf”.  
143 eSams vägledning om sekretess, faktaruta på s. 2 och s. 3.  
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vilken myndigheter finner sig i en sådan ansträngd situation att paragrafen kan tillämpas mycket li-

ten.  

7.6 FÖRBEHÅLL OM TYSTNADSPLIKT 
Enligt en annan sekretessbrytande bestämmelse som återfinns i 10 kap. 14 § OSL kan myndigheter 

röja sekretessreglerade uppgifter för en enskild fysisk person om det görs med ett förbehåll om tyst-

nadsplikt. Den enskilde omfattas då av den i brottsbalken straffsanktionerade tystnadsplikten som 

gäller för sekretesskyddade uppgifter i OSL och får inte, beroende på förbehållets innehåll, till exem-

pel sprida eller utnyttja uppgifterna. Sådana förbehåll ska ges i form av ett formligt myndighetsbeslut 

och har sålunda inte en civilrättslig natur.144 En förutsättning för att bestämmelsen ska kunna tilläm-

pas är att risken för att en enskild lider skada, men eller annan olägenhet till resultat av utlämnandet 

undanröjs genom att förbehållet uppställs. Absolut sekretess där uppgifterna inte ska lämnas ut obe-

roende av om någon risk för skada kan bedömas, kan inte brytas med stöd av denna bestämmelse. 

JO har förklarat att förbehåll bara får uppställas efter en prövning i varje enskilt fall och i samband 

med att specifika uppgifter lämnas ut.145 Förbehållet får därmed normalt inte uppställas i förväg för 

till exempel viss typ av information. JK har emellertid uttalat att förbehållet kan uppställas i förväg 

när det med säkerhet kan bedömas vilken information som kommer lämnas ut.146 

De krav som ställs på att beslutet inte får fattas i förväg för en viss typ av information och att en en-

skild prövning måste göras i varje enskilt fall utesluter möjligheterna för myndigheter att med stöd av 

bestämmelsen lämna ut sekretessreglerade personuppgifter till anställda hos molntjänstleverantörer 

med förbehåll om tystnadsplikt.  

7.7 MOLNTJÄNSTER UTAN ATT RÖJA UPPGIFTERNA? 
Som ovan beskrivits innebär sekretesskyddet ett förbud mot att röja sekretessbelagda uppgifter. Frå-

gan är om myndigheter kan anlita molntjänstleverantörer för personuppgiftsbehandling av sekretess-

reglerade personuppgifter utan att dessa röjs.  

För att utreda denna fråga måste en tolkning göras av det juridiska begreppet ”röjas”. Begreppet de-

finieras inte i OSL men dess betydelse exemplifieras genom legaldefinitionen av ordet ”sekretess” i 3 

kap. 1 § OSL.  Där står att sekretess är ”[e]tt förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, 

genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.” Av bestämmelsen framgår att 

röjande kan ske på flera olika sätt, däribland muntligen eller genom utlämnande av en allmän hand-

ling.  

eSam har i ett rättsligt uttalande beskrivit hur de anser att begreppet borde tolkas.147 eSam påstår att 

ett tekniskt tillgängliggörande av uppgifterna för en tjänsteleverantör inte alltid innebär att en viss 

uppgift röjts. De hävdar att uppgifterna inte röjs så länge tjänsteleverantören enligt avtal inte får ta 

del av eller vidarebefordra uppgifterna och omständigheterna i övrigt medför att det är osannolikt 

att så sker. eSam har utvecklat sitt resonemang i ett vägledande dokument om sekretess och person-

dataskydd vid outsourcing.148 eSam beskriver att samhällsutvecklingen medfört nya krav på myndig-

heternas informationshantering och att många myndigheter knappast kan utföra sina uppdrag utan 

                                                           
144 JO 1994/95 s. 574 
145 JO 1992/93 s. 197 och 1994/95 s. 574 
146 JK:s beslut den 21 mars 2001, dnr 1719-99-22 
147 E-samverkansprogrammet, Rättsligt uttalande av den 17 december, Röjandebegreppet enligt offentlighets- 
och sekretesslagen, 2015, Dnr VER 2015-190.  
148 eSams vägledning om sekretess, s. 16 f.  
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att outsourca vissa tekniska arbetsuppgifter som innebär att sekretessbelagd information blir tek-

niskt tillgänglig för tjänsteleverantörer. De beskriver att ”avsikten med ett sådant tillgängliggörande -

-- inte [är] att mottagaren ska tillgodogöra sig informationsinnehållet. Vid outsourcing av till exempel 

it-drift, scanning eller kommunikationstjänster är syftet istället att mottagaren ska tekniskt bearbeta 

själva informationsmassan, oavsett dess innehåll. Enligt eSams mening finns det därför, i vart fall i 

dessa sammanhang, skäl att överväga en nyanserad tolkning av offentlighets- och sekretesslagens 

röjandebegrepp.”  

Till stöd för sin tolkning av begreppet röjande lyfter eSam ett brottmålsprejudikat från Högsta dom-

stolen.149 I målet har Högsta domstolen uttalat sig närmare om innebörden av begreppet med anled-

ning av ett åtal rörande vårdslöshet med hemlig uppgift enligt 19 kap 9 § brottsbalken. Högsta dom-

stolen konstaterade i sitt avgörande att ett tekniskt tillgängliggörande av uppgiften inte var tillräckligt 

för att utdöma straffansvar. Det krävdes också att omständigheterna varit sådana att man måste 

räkna med att den obehörige kommer ta del av uppgiften. eSam lyfter ett uttalande i förarbetena till 

den idag upphävda sekretesslagen till stöd för sin tolkning.150 I förarbetena ges exempel på hur upp-

gifter kan röjas genom att ”allmän handling företes” eller att ”förevisa ett hemligt föremål”. Enligt 

eSam indikerar formuleringen att det krävs att mottagaren tar del av eller åtminstone har rätt att ta 

del av uppgifterna.  

Med eSam tolkning av begreppet skulle myndigheter sålunda kunna anlita molntjänstleverantörer för 

personuppgiftsbehandling av sekretessreglerade personuppgifter under vissa förutsättningar. Först 

och främst får inte molntjänstavtalet medföra att molntjänstleverantörernas personal måste ta del 

av de sekretessreglerade personuppgifterna för att kunna tillgodose molntjänstleverantörernas skyl-

digheter. Syftet med det tekniska tillgängliggörandet får nämligen inte vara att de ska tillgodogöra sig 

informationsinnehållet. Det måste dessutom föreligga omständigheter som medför att det är osan-

nolikt att personalen faktiskt tar del av informationsinnehållet. Detta ”rekvisit” kan enligt eSam upp-

fyllas genom att avtalen mellan myndigheter och molntjänstleverantörer reglerar att molntjänstleve-

rantörerna ska ingå avtal med sina anställda om att de inte får ta del av, sprida eller utnyttja person-

uppgifterna.  

eSams tolkning av begreppet röjande kan kritiseras utifrån den lagtolkningsmetodologi som använts. 

eSam ger i sin argumentation uttryck för en radikal syn på rättsutvecklingen genom att använda sig 

av så kallade objektivt teleologiska argument. Dessa resonemang tar utgångspunkt i vilken tolkning 

av ett obestämt uttryck som ger den bästa samhälleliga effekten. Argumenten grundar sig i intressen 

som uppstått efter att lagen stiftats vilka inte kan tillgodoses eller vars funktionalitet reduceras med 

anledning av att lagstiftaren inte hunnit (eller velat) behandla frågan i ny lagstiftning. Denna lagtolk-

ningsmetod är kontroversiell och bör därför användas med försiktighet.  

Även eSams hänvisning till Högsta domstolens avgörande går att kritisera. Målet som refererades är 

ett brottmål, vilket medfört att legalitetsprincipen gjort sig särskilt starkt gällande. Inom strafflagstift-

ningen ska begrepp och uttryck tolkas strikt inom sin ordalydelse för att rättssäkerheten ska upprätt-

hållas. Tolkningen av begrepp inom strafflagstiftningen har därför inte nödvändigtvis bäring på hur 

begreppen ska förstås inom andra rättsområden. Vid tolkningen av förvaltningsrättslig lagtext finns 

det ofta skäl att tolka bestämmelser som ålägger det allmänna skyldigheter på ett extensivt sätt om 

det kan medföra ett ökat rättssäkerhetsskydd för enskilda. Vad avser eSams refererade uttalande i 

förarbetena till sekretesslagen har jag ingen annan invändning än att det inte framgår annat i 

                                                           
149 NJA 1991 s. 103. 
150 Prop. 1979/80:2, del a, s. 119. 
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förarbetena än att formuleringen uttrycker exempel, inte rekvisit, på när en uppgift ska anses röjd 

och att det av uttalandet framgår att exemplen inte är uttömmande.  

Efter denna kritik av eSams uttalanden ska understrykas att frågan om röjandebegreppets räckvidd 

inte är avgjord och att eSam, trots bristerna i den juridiska argumentationen, kan ha gjort en riktig 

bedömning av rättsläget. Varken förarbetsuttalandena eller det refererade brottmålet kan tolkas 

som att betydelsen av begreppet röjande i sekretesslagstiftningen är inskränkt till att endast avse de 

situationer då mottagaren faktiskt tagit del av eller haft en rättslig möjlighet att ta del av informat-

ionen. Även om frågan inte är slutligt avgjord bör myndigheter av rättssäkerhetsskäl förhålla sig för-

siktiga till tolkningar av rättsläget som kan leda till ett sämre skydd för enskilda.  

7.8 PERSONUPPGIFTER SOM RÖR HÄLSA 
I vissa situationer gäller särskilda regler vid utlämnande av känsliga personuppgifter som rör hälsa. I 

dessa situationer får nämligen behandlingen bara ske av, eller under ansvar av, en yrkesutövare som 

lyder under en legal tystnadsplikt, art. 9(3) i GDPR. 

Med personuppgifter som rör hälsa avses ”hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en 

arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, be-

handling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg”. Detta in-

nebär att i princip alla personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvården omfattas.151  

De särskilda reglerna tar endast sikte på sådana situationer då hälsouppgifterna behandlas med stöd 

av rättsgrunden i art. 9(2.h) om att det är nödvändigt av hänsyn till ett allmänt intresse.  

Denna bestämmelse medför att personuppgifter som rör hälsa i princip inte kan behandlas av privata 

molntjänstleverantörer. I Sverige regleras tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården i bland annat 25 

kap. 1 § OSL. Denna tystnadsplikt gäller dock bara för myndigheter och personer som för det allmän-

nas räkning deltar i myndigheternas verksamhet enligt 2 kap. 1 § OSL. Enligt 6 kap. 12 § patientsäker-

hetslagen (2010:659) har även personal inom den privata hälso- och sjukvården tystnadsplikt. Det 

finns dock ingen legal tystnadsplikt som gäller för personuppgiftsbiträden. Av denna anledning kom-

mer myndigheter inte lagligen kunna outsourca behandling av personuppgifter som rör hälsa på 

molntjänster som tillhandahålls av privata aktörer.  

7.9 PERSONUPPGIFTER SOM RÖR LAGÖVERTRÄDELSER 
Personuppgifter som innefattar upplysningar om brott, misstanke om brott eller straffprocessuella 

tvångsmedel betraktas inte som känsliga personuppgifter. Enligt art. 10 i GDPR får dock sådana per-

sonuppgifter endast behandlas ”under kontroll av myndighet” eller med stöd av legala bestämmelser 

som fastställer lämpliga skyddsåtgärder.  

Uttrycket ”under kontroll av en myndighet” ska inte tolkas så vidsträckt att det omfattar privata aktö-

rer som står under tillsyn av datainspektionen.152 Bestämmelsen syftar till att säkerställa att det finns 

en tillämplig reglering som ger uppgifterna ett tillräckligt gott skydd. Detta innebär att personupp-

giftsbehandling av lagöverträdelser får utföras av enskilda under förutsättning att en myndighet är 

personuppgiftsansvarig. Av den anledningen kan myndigheter outsourca personuppgiftsbehandling 

som rör lagöverträdelser genom molntjänster så länge de vidtar tillräckliga åtgärder för att skydda de 

personer vilka personuppgifterna rör.  

                                                           
151 GDPR, beaktandeskäl 53.  
152 För följande diskussion, se Prop 2017/18:105 s. 99 f. 
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Vad som är tillräckliga åtgärder i det enskilda fallet måste myndigheten avgöra från fall till fall. Data-

inspektionen har dock uttalat att sådana personuppgifter åtminstone ska skyddas med samma säker-

hetsnivå som känsliga personuppgifter.153 

7.10 SAMMANFATTNING 
För att myndigheter ska kunna outsourca personuppgiftsbehandling i molntjänster måste personupp-

gifterna överlämnas till molntjänstleverantörerna så att dessa ska kunna utföra den avsedda behand-

lingen. Molntjänstleverantörer är inte tredje part varför de kan behandla uppgifterna utan att ha en 

från myndigheten separerad laglig grund för behandlingen.  

När personuppgifter är skyddade av sekretess får myndigheter ofta inte röja dem för molntjänstleve-

rantörer. Vilka personuppgifter som är föremål för sekretessreglering framgår av bland annat OSL. 

Sekretessreglerade personuppgifter får röjas av myndigheten om det finns en tillämplig sekretessbry-

tande bestämmelse. Uppgifter som skyddas av skaderekvisit får även röjas om myndigheten funnit 

att så kan ske efter en sekretessprövning. Vid en sekretessprövning ska beaktas vilken skaderisk upp-

gifter av ifrågavarande slag typiskt sett medför vid ett utlämnande och hur uppgifterna i den särskilda 

situationen kommer hanteras, vilken spridningsrisk som föreligger och om mottagaren lyder under 

tystnadsplikt. 

Civilrättsliga tystnadsplikter har inte samma tyngd som straffsanktionerade tystnadsplikter. Särskilt 

integritetskänsliga uppgifter kan inte lämnas ut om mottagaren inte lyder under en straffsanktion-

erad tystnadsplikt.  

När myndigheter ska outsourca personuppgifter i molntjänster är det sällan möjligt att sekretess-

pröva varje uppgift för sig, varför endast ett schablonartat förfarande kan komma ifråga. På grund av 

molntjänsternas karaktär är dock sådana förfaranden sällan möjliga att genomföra. Huruvida ett 

schablonmässigt förfarande kan användas av myndigheten beror bland annat på hur många som är 

anställda hos molntjänstleverantören och dess eventuella underleverantörer som kommer få del av 

uppgifterna och om dessa personer befinner sig inom svensk jurisdiktion. 

När ett utlämnande av uppgifter är nödvändigt för att myndigheter ska kunna fullgöra sin verksam-

het kan sekretessen brytas. Outsourcing av personuppgiftsbehandling i molntjänstleverantörer med-

för framförallt kostnadsmässiga och effektivitetsmässiga vinster för myndigheterna. Sådana vinster 

kan dock inte beaktas annat än i en mycket begränsad utsträckning vid bedömningen av om utläm-

nandet är nödvändigt.  

Sekretessen för uppgifter som skyddas av skaderekvisit får brytas om myndigheter fattar beslut om 

att den enskilde som tar del av uppgiften ska omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt. Sådana 

beslut måste dock föregås av en prövning i varje enskilt fall och kan bara angå fysiska personer. Be-

slutet får dessutom inte fattas i förväg för en viss typ av information. Av dessa anledningar är inte 

denna sekretessbrytande bestämmelse lämpad för myndigheter som vill outsourca personuppgifts-

behandling i molntjänster hos en privat molntjänstleverantör.  

Det är troligen inte möjligt för myndigheter att outsourca sekretessbelagda personuppgifter för be-

handling i molntjänster utan att uppgifterna röjs för molntjänstleverantörerna. eSam har dock före-

slagit att ett tekniskt tillgängliggörande av uppgifterna inte innebär att de är röjda om mottagaren 

inte har rättsliga möjligheter att faktiskt ta del av informationsinnehållet och om omständigheterna 

talar för att det är osannolikt att så kommer ske. Den juridiska tyngden bakom argumenten till denna 

                                                           
153 DI:s allmänna råd, säkerhet för personuppgifter, s. 18 f.  
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tolkning är förhållandevis svag och speglas inte i de traditionella rättskällorna. Även om frågan inte är 

slutligt avgjord finns inte i dagsläget tillräcklig anledning att utgå från att begreppet kan inskränkas 

på det sätt som eSam föreslagit.  

När känsliga personuppgifter som rör hälsa behandlas med stöd av att det är nödvändigt med hänsyn 

till ett allmänt intresse enligt art. 9(2.h) i GDPR får de bara behandlas av någon, eller under ansvar av 

någon, som lyder under en legal tystnadsplikt. Eftersom ingen legal tystnadsplikt finns för molntjänst-

leverantörer är det inte möjligt för myndigheter att outsourca denna typ av personuppgifter i moln-

tjänster i när de behandlas med den nyss nämnda rättsgrunden.  

Personuppgifter om lagöverträdelser får bara behandlas under kontroll av myndigheter eller med 

stöd av legala bestämmelser som fastställer en tillräcklig skyddsnivå. Under kontroll av myndighet 

ska tolkas så att en personuppgiftsansvarig myndighet kan anlita personuppgiftsbiträden för behand-

lingen. Det torde därför vara möjligt för myndigheter att anlita molntjänstleverantörer under förut-

sättning att uppgifterna behandlas med lämplig säkerhet. Den lämpliga säkerheten motsvarar i vart 

fall den som gäller för känsliga personuppgifter.  

8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I uppsatsen beskrivs många olika faktorer som kan medföra rättsliga hinder för myndigheter att be-

handla personuppgifter i molntjänster med privata aktörer. Vad avser det legala kravet på en lämplig 

säkerhetsnivå har personuppgifternas känslighet och informationssystemets risk- och sårbarhet iden-

tifierats som de viktigaste faktorerna. Bedömningen av informationssystemets sårbarhet är till stor 

del en teknisk fråga som kräver fackmässig kunskap inom det området. Frågan om personuppgifter-

nas känslighet är emellertid en juridisk fråga.  

Vad avser känsliga personuppgifter framgår direkt i förordningstexten vilka uppgifter som avses. Vilka 

personuppgifter som är integritetskänsliga måste dock avgöras genom ett studium av vilka uppgifter 

som i sekretesslagstiftningen typiskt sett bedöms vara integritetskänsliga. Viss vägledning kan även 

hämtas från Datainspektionens allmänna råd och beslut. I slutändan är det dock upp till myndigheten 

att avgöra både vilka personuppgifter som är integritetskänsliga och hur integritetskänsliga uppgif-

terna är.  

Under laglighetsprövningens förlopp kommer bedömningarna av de tekniska frågorna om informat-

ionssystemets risk- och sårbarhet mötas med de juridiska bedömningarna av frågorna som rör per-

sonuppgifternas känslighet. Vid avgörandet av vilken risk- och sårbarhetsnivå som motsvarar de fast-

ställda kraven på personuppgifternas säkerhetsnivå krävs både teknisk och juridisk kunskap. 

Kravet på att säkerhetsnivån ska vara lämplig medför att en bedömning måste göras. Denna lämplig-

hetsbedömning utgör till största del ett indirekt legalt hinder mot myndigheternas möjligheter att 

använda molntjänster för personuppgiftsbehandling. Eftersom myndigheterna kan möta kraven på 

lämplighet med fler säkerhetsåtgärder och ett mer intensivt informationssäkerhetsarbete torde 

många personuppgifter kunna behandlas via molntjänster.  

De åtgärder som krävs kan dock i sin tur medföra att nyttan med molntjänster minskar och att kost-

naden för att använda molntjänsterna ökar. När personuppgifterna når en känslighet som överstiger 

en viss känslighetsnivå kan man därför konstatera att det finns legala hinder för myndigheter att be-

handla mycket känsliga personuppgifter i molntjänster.  
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Utifrån uppsatsens analys kan ytterligare ett generellt uttalande göras. Som framgått av analysen i 

uppsatsen innebär publika molntjänster att leverantören har små möjligheter att justera sina villkor 

efter myndighetens behov. Publika molntjänster erbjuder samtidigt, på grund av ekonomiska restrikt-

ioner, sällan en högre säkerhetsnivå än den som motsvarar personuppgifter med ett lågt säkerhets-

behov. Av den anledningen går det att konstatera att personuppgifter med ett högre säkerhetsbehov 

inte lämpar sig för behandling i publika molntjänster.  

Att en viss leverantör eller tjänst inte lever upp till de rättsliga kraven innebär inte att det föreligger 

rättsliga hinder för myndigheter att använda molntjänster. Som ovan framgått finns dock många om-

ständigheter som har att göra med molntjänsternas egenskaper som affärsmodell vilka försvårar le-

verantörernas möjligheter att erbjuda en lämplig molntjänst.  

Flera nyckelfrågor i sekretesslagstiftningen som kan medföra legala hinder för myndigheter att lämna 

ut sekretessreglerade personuppgifter till molntjänstleverantören har behandlats. Först och främst 

konstaterades att många personuppgifter berörs när en myndighet planerar en outsourcing av per-

sonuppgiftsbehandlingen i molntjänster varför prövningen av utlämnande i princip måste göras inom 

ramen för ett schabloniserat sekretessprövningsförfarande.  

Vid bedömningen av skaderisken har många faktorer betydelse, bland annat hur många personer 

som kommer ta del av uppgifterna, vilka dessa personer är och var de finns. Många av molntjänster-

nas karaktäristiska egenskaper försvårar denna prövning. Om molntjänstleverantören har ett stort 

antal anställda, underleverantörer eller servrar blir en schabloniserad prövning i praktiken ogenom-

förbar eftersom den måste göras mot alla som kan komma att ha möjlighet att ta del av uppgifterna. 

Redan svårigheterna att genomföra prövningen kan sålunda innebära legala hinder avseende utläm-

nande av personuppgifter till molntjänstleverantörer. Var gränsen går för vilka prövningar som är 

möjliga att genomföra är en bedömningsfråga som myndigheterna måste ta ställning till i det en-

skilda fallet.  

Uppsatsen behandlar frågorna om detta hinder kan kringgås genom att överlämnandet av uppgif-

terna skulle ske med förbehåll om tystnadsplikt, genom att det skulle ske utan att uppgifterna röjs 

eller genom att det skulle ske med anledning av att ett utlämnande vore nödvändigt för fullgörandet 

av myndighetens verksamhet.  

I uppsatsen konstateras att höga krav föreligger för att en myndighet ska kunna belägga en motta-

gare med straffsanktionerad tystnadsplikt i utbyte mot information. Denna möjlighet kan inte använ-

das mot molntjänstleverantörer eftersom sådana tystnadsplikter bara får ske avseende viss informat-

ion och om det är nödvändigt för att skada inte ska uppstå. 

Eftersom aktörerna bakom eSam är de myndigheter som är föremål för regleringen har det stor prak-

tisk betydelse vad eSam har för rättsuppfattning i dessa frågor. Av denna anledning har eSams inställ-

ning ägnats särskilt intresse i uppsatsen. eSams påstående att utlämnande till molntjänstleverantörer 

kan vara den enda realistiska lösningen i praktiken för att myndigheter ska kunna fullgöra sin verk-

samhet har behandlats ingående. Vid utredningen kunde konstaterats att rättskällorna inte ger stöd 

för att myndigheter kan lämna ut sekretessreglerade uppgifter till molntjänstleverantörer med stöd 

av den grunden mer än i mycket begränsad utsträckning.  

eSam har även uttryckt att endast den anledningen att uppgifterna är tekniskt tillgängliggjorda inte 

innebär att de röjts. eSam hävdar att uppgifterna inte röjs så länge molntjänstleverantören enligt av-

tal inte får ta del av eller vidarebefordra uppgifterna och omständigheterna i övrigt medför att det är 

osannolikt att så sker. Den juridiska argumentationen bakom eSams rättsuppfattning analyseras och 

kritiseras eftersom den inte enbart verkar bestå av en tolkning av de traditionella rättskällorna. 
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Eftersom innebörden av begreppet röjande inte är avgjort kan dock inget generellt uttalande om 

dess innebörd i det aktuella avseendet göras. Generellt gäller dock att förvaltningsmyndigheter bör 

tolka lagen så att den inte i onödig utsträckning inskränker enskildas rättigheter, varför en tolkning 

som inskränker begreppet utan tydligt stöd bör undvikas.  

De legala kraven som ställs på vilka personuppgifter som myndigheter får outsourca för behandling i 

molntjänster tar utgångspunkt i personuppgifternas känslighet vad avser både kravet på lämplig sä-

kerhetsnivå och sekretess. Som ovan redovisats uppställs inga legala hinder som medför att person-

uppgifter med låg känslighet inte kan användas för behandling i molntjänster.  

Om myndigheter outsourcar behandling av personuppgifter med högre känslighet innebär det att 

kraven på molntjänstleverantörens verksamhet stiger. De krav som ställs står ofta i direkt konflikt 

med de egenskaper hos affärsmodellen molntjänster som medför vinster i förhållande till annan typ 

av outsourcing. Det framgår av analysen att de åtgärder som krävs av en molntjänstleverantör som 

ska behandla personuppgifter av känsligare natur medför ökade kostnader samtidigt som nyttan 

minskar. Av den anledningen kan slutsatsen dras att myndigheter drar störst fördel av molntjänster 

när de används för personuppgifter som inte är av känslig natur. Samtidigt kan konstateras att förde-

larna som dras när personuppgifter av känsligare natur behandlas inte är lika stora.  

Det finns en gråzon i frågan om när myndigheter kan använda privata molntjänster för personupp-

giftsbehandling. Gråzonen rör emellertid bara de uppgifter som är av känslig natur. Inga legala hinder 

uppställs för personuppgifter som inte är känsliga. För att myndigheter inte ska riskera lagöverträdel-

ser bör de dock hålla en viss marginal vid bedömningen av om de kan använda en molntjänst i ett 

visst fall. Ytterligare en anledning till att myndigheter bör ha en konservativ hållning i sina bedöm-

ningar är att frågan är politiskt laddad. I de situationer då bedömningen är svår bör myndigheterna 

därför avvakta ledning från lagstiftaren.  

Från politiskt håll har man redan insett att molntjänster har potential att tillföra en effektivisering av 

den offentliga förvaltningen. I spåren av skandalen hos Transportstyresen under sommaren år 2017, 

den så kallade IT-skandalen, har dock debatten rörande vilka risker myndigheters outsourcing av IT-

drift kan medföra intensifierats. I väntan på att lagstiftaren utreder frågan och överväger en balans 

mellan de intressen som aktualiseras bör myndigheterna förhålla sig försiktiga inför att outsourca 

personuppgifter av känslig karaktär för behandling i molntjänster.  

Enkäten från Pensionsmyndigheten visar att informationssäkerhetsarbetet bland myndigheterna be-

höver förbättras. Att vi går i väntans tider avseende ny lagstiftning innebär sålunda inte att det finns 

anledning att förhålla sig passiv i frågan om molntjänster inom den offentliga förvaltningen. Enkäten 

tyder på att de höga krav som ställs när personuppgifter av känslig karaktär behandlas i molntjänster 

inte alltid efterlevs. Det torde av inte minst den anledningen finnas goda skäl att från politiskt håll 

intensifiera satsningarna för att vägleda myndigheterna i deras arbete med informationssäkerheten 

och möjligheterna till att anlita molntjänstleverantörer för personuppgiftsbehandling.  
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