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SAMMANFATTNING 

Sverige har en lång tradition av integritetsskydd och var först i världen med att 
införa en nationell integritetsskyddslag, datalagen. I takt med den snabba 
utvecklingen inom de digitala medierna förändras förutsättningarna för 
integritetsskyddet och hur detta skydd skall tolkas vid hantering av 
personuppgifter på nya digitala plattformar. 

I denna studie tittar jag närmare på hur just hantering av personuppgifter med 
hjälp av molntjänster förhåller sig till det integritetsskydd som dagens 
integritetsskyddslag, personuppgiftslagen, föreskriver. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 

Molnet, Molntjänst, Datormoln 

En nätbaserad tjänst genom vilken användaren på distans kan få tillgång till 
lagringsutrymme, processorkraft eller programvaror. 

Behandling, hantering (av personuppgifter) 

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare 
sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, 
organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, 
användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat 
tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, 
utplåning eller förstöring. 

Personuppgiftsansvarig 

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 
medlen för behandlingen av personuppgifter 

Personuppgiftsbiträde, biträde 

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.  

Underbiträde, underleverantör 

Dessa begrepp används i studien för de företag som behandlar eller kan komma 
att behandla personuppgifter på uppdrag av ett personuppgiftsbiträde.  

Personuppgiftsbiträdesavtal, biträdesavtal 

Det avtal genom vilken personuppgiftsbiträdet villkorar underbiträdets 
behandling av personuppgifterna. 

Datainspektionen, inspektionen 

Den tillsynsmyndighet som har till uppgift att kontrollera att 
dataskyddslagstiftningen efterföljs. 
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1. INLEDNING 

Inledningsvis presenteras ämnesområdet samt bakgrunden till ämnet för att ge 

läsaren en uppfattning om studiens område. Därefter förklaras hur 

ämnesområdet avgränsats för att vidare presentera uppsatsens syfte samt vilka 

frågeställningar denna studie kommer att beröra. Inledningen presenterar 

avslutningsvis den metod med vilken denna studie framtagits. 

 

1.1  Bakgrund | Ämne 

Eftersom kommersiella organisationer, företag och myndigheter normalt har ett 

intresse av att ständigt effektivisera sin verksamhet i fråga om kostnader och 

produktivitet finns där ett latent intresse för nya tekniska och digitala lösningar. 

Den digitala utvecklingen sker i ett rasande tempo varför de rättsliga 

regelverken sällan kan förnyas tillräckligt snabbt så att de på adekvat sätt 

reglerar de nya områden som lagstiftningen rimligen bör appliceras på. 

 

Många organisationer hanterar uppgifter som är hänförliga till någon fysisk 

person, i exempelvis klientregister, lönesystem eller liknande. Dessa 

personuppgifter omfattas av regleringar om dataskydd som stipuleras i 

personuppgiftslagen (1998:204). Lagstiftningen ställer på dessa organisationer 

vissa krav till förmån för de registrerade personernas integritet.  

De senaste åren har det inom området för IT-baserade tjänster talats mycket om 

”molnet” och molntjänster. Dessa tjänster innebär i korthet att kunden på 

distans kan nyttja teknisk hårdvara och mjukvara via nätverk, vanligtvis över 

internet. 

Det ämne som kommer att beröras i denna uppsats rör huruvida användning av 

molntjänster för att hantera personuppgifter är förenlig med dagens lagstiftning 

samt om den organisation som är ansvarig för uppgifterna har möjlighet att 

utöva sådan kontroll på personuppgifterna i likhet med vad lagen kräver då 

informationen hanteras i ”molnet”. 
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1.2  Avgränsning 

På grund av den relativt ringa omfattning hos denna uppsats har jag valt att 

avgränsa den till att endast avse svensk rätt inom ämnesområdet. 

Personuppgiftslagen är emellertid grundad på dataskyddsdirektivet (direktiv 

95/46/EG) varför diskussionen i viss mån även torde vara applicerbar på 

aktörer i europeiska länder i stort. Vid avgränsningen av området till svensk 

rätt har jag valt att endast se till den svenska dataskyddslagstiftningen, alltså 

personuppgiftslagen.  

De resonemang som förs i denna studie utgår från sådana fall för vilka de 

undantagsregler som stipuleras i personuppgiftslagen inte är tillämpliga. Jag 

anser dock att en kort inblick i hur dessa undantag kan se ut kan vara av 

intresse för läsaren för att ge en mer övergripande försåtelse av lagens omfång. 

Jag har därför valt att i korthet redogöra för några av dessa undantag i det 

avsnitt som behandlar personuppgiftslagen.  

 

1.3  Syfte | Frågeställning 

Avsikten med denna uppsats är att klargöra hur den svenska 

dataskyddslagstiftningen skall tolkas vid behandling av personuppgifter i 

molntjänster. Vidare ämnar jag försöka bringa klarhet i vad som utgör gällande 

rätt inom ämnesområdet genom att studera Datainspektionens tillsynsbeslut 

inom området för att också söka belysa problematiken vad gäller molntjänsters 

förenlighet med kontroll.  

 
De frågeställningar som legat till grund för studiens sammanställning är; 

• Är Molnet en IT-plattform som är förenlig med gällande svensk 

dataskyddslagstiftning? 

• Är de krav som regelverket ställer på den personuppgiftsansvarige 

rimliga/proportionerliga? 

• Kan den personuppgiftsansvarige anses kunna utöva kontroll, avseende 

säkerhet och därmed även lagenlighet, av personuppgifterna vid 

brukandet av en molntjänst? 
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1.4  Metod 

Denna studie är sammanställd genom traditionell rättsvetenskaplig metod. För 

att resonera kring de frågeställningar uppsatsen berör har jag sökt tydliggöra 

gällande rätt inom studiens område. Detta genom att granska 

personuppgiftslagen, förarbeten, doktrin samt de tillsynsbeslut 

Datainspektionen meddelat inom ämnesområdet.  

 

Med anledning av att molntjänster fått så stor spridning först på senare år är 

utbudet av doktrin inom uppsatsens ämnesområde tämligen begränsat. Detta 

har medfört att studien i relativt stor omfattning bygger på den information 

Datainspektionen publicerat samt de tillsynsärenden inspektionen genomfört 

gällande personuppgiftsansvarigas användning av molntjänster under år 2011. 

2 MOLNET & MOLNTJÄNSTER 

I detta kapitel beskrivs kort vad fenomenet molnet är och vad som utgör en 

molntjänst. Framställningen har inte ambitionen att ge en heltäckande bild, 

utan snarare att ge en sådan överblick som i tillräcklig mån erbjuder förståelse 

för vad molnet är och vilken typ av tjänster som innefattas i begreppet 

molntjänster.  

 

2.1 Vad är molnet? 

Molntjänster kan i kommersiella sammanhang betraktas som en typ av 

outsourcing.1 Leverantören av molntjänsten levererar ofta sådana IT-tjänster 

som tidigare skötts av den egna IT-avdelningen. Molntjänster kan därför inte 

anses utgöra ett helt nytt fenomen rent juridiskt, utan placerar snarare ett redan 

existerande juridiskt område i ett nytt ljus.2 

                                                           
1 Roger Hellström m.fl., 2012, I immaterialrättens gränsland, Stockholm, Jure Förlag AB sid. 
48. 
2 Ibid. 
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Begreppen molnet och molntjänster brukas för varierande IT-plattformar och 

tjänster, synen på vad som utgör ett datormoln är splittrad, varför det heller inte 

finns någon given definition av vad som utgör ett moln eller en molntjänst.3 

 

2.2 Molnets karaktärsdrag 

Trots att det inte föreligger någon enhetlig syn på hur molntjänster skall 

definieras har National Institute of Standards and Technology (NIST) i deras 

definition fört fram fem karaktärsdrag som anses beskriva molntjänsters 

kärnegenskaper.4 Enligt NIST definition skall samtliga karaktärsdrag vara 

uppfyllda för att en IT-tjänst skall utgöra just en molntjänst. Dessa egenskaper 

är; On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid 

elasticity samt Measured service.5 Dessa begrepp förklaras i det följande. 

 

2.2.1   On-demand self-service 

Kunden kan på egen hand, exempelvis via ett webb baserat gränssnitt, beställa 

samt administrera de tjänster som leverantören tillhandahåller.6  

 

2.2.2 Broad network access 

Tjänsten skall ha bred nätverksåtkomst med vilket NIST menar att tjänsten 

skall vara tillgänglig via nätverk och kunna nås av tekniska enheter med såväl 

låg som hög hårdvaruprestanda exempelvis såväl datorer som mobiler.7 

 

2.2.3 Resource pooling 

Om en ekonomiavdelning på ett företag exempelvis nyttjar högre 

datorkapacitet vid årsbokslut än vid vardagliga arbetsrutiner, skulle företaget 

behöva en datorpark som klarade denna tillfälligt höga belastning trots att de 

                                                           
3 Kommerskollegium, Hur gränslöst är Molnet, 2012, sid. 3. 
4 Jared Carstensen Bernard Golden J.P. Morgenthal , 2012, Cloud computing. Assesing the 
risks, IT Governance Publishing, sid. 13. 
5 Peter Mell & Timothy Grance, 2011, The NIST Definition of Cloud Computing, National 
Institute of Standards & Technology, NIST Special Publication 800-145, sid. 6. 
6 Ibid. 
7 Mell P. & Grance T. a.a. sid. 16. f 
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11 månader om året inte är i behov av utrustning med så pass hög kapacitet. 

Med resource pooling menas att molntjänstleverantören har, genom 

molntjänstens dynamiska upplägg, möjlighet att leverera utefter kundens 

momentana behov. Molntjänstens dynamiska natur medför även att kunden 

sällan har kunskap eller kontroll över resursernas exakta placering.8 

  

2.2.4 Rapid elasticity 

Molntjänster är skalbara i den bemärkelsen att kunden lätt kan utöka tjänsten 

och därmed inte behöver betala för mer än denne nyttjar.9 Skalbarheten medför 

att datorresurser och lagringsutrymmet kan användas mer effektivt. 

 

2.2.5 Measured service 

Molntjänster kontrollerar och optimerar sin drift genom att automatiskt mäta 

samt lagra användarnas nyttjande resursnivå. Nivån på resursanvändningen kan 

sedan komma att ligga till grund för debiteringen eller enbart informeras som 

en del i molntjänsten.10 

 

2.3  Molntyper 

Det finns olika typer av datormoln där det vanligaste är det publika molnet, 

sådana moln som tillgängliggörs för allmänheten. Det finns även moln som 

endast går att nå via interna nätverk och kan således inte nås via det öppna 

internet, dessa kallas privata- eller interna moln.11 Fördelen med interna moln 

är att de ger en större möjlighet till kontroll, och därmed högre säkerhet, 

eftersom molnet inte är lika lättillgängligt som ett publikt moln. Det finns även 

interna moln som är kopplade till internet, dessa molntyper kallas för 

hybridmoln. Slutligen finns även gemensamhetsmoln (Community Cloud) - 

                                                           
8 Mell P. & Grance T. a.a. sid. 19 f 
9 Kommerskollegium. a.a. sid. 4. 
10 Mell P. & Grance T. a.a. sid. 25 f 
11 Mikael Söderlind, 2010, Så fungerar molnet, Cloud Magazine, 
<http://www.idg.se/2.1085/1.290664/sa-fungerar-molnet> 

http://www.idg.se/2.1085/1.290664/sa-fungerar-molnet
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denna molntyp tillhandahålls typiskt sett en specifik konsumentgrupp, ofta av 

företag med gemensamma intressen.12 

Det finns även tre olika tjänstemodeller eller kategorier som NIST framställt i 

sin definition av molntjänster; Saas, Paas och Iaas.13 Jag ser dock inte att 

läsaren skulle tillgodogöra sig denna uppsats bättre med närmare vetskap om 

dessa modeller, varför jag lämnar till läsaren att, om intresse finns, närmare 

studera dessa modeller på egen hand. 

 

2.4  Sammanfattning 

Allmänt uttryckt kan molnet sägas vara en teknik baserad på nyttjandet av 

datorkraft via tjänster över ett nätverk. Med hjälp av molntjänster kan den som 

använder tjänsten tillhandahålla lagringsutrymme, processorkraft eller 

programvaror på distans via nätverket.14 Data som processas samt 

programvaror som användaren av molntjänsten nyttjar finns oftast inte lagrade 

på användarens dator. Datorn används istället som en ”klient” med vilken man 

kan nå molntjänsten.15 Driftsfördelarna är tydliga, de företag eller 

organisationer som väljer att använda sig av molntjänster belastas inte med 

ansvaret för driften, administrationen eller den kostnad det innebär att 

införskaffa programvaror eller servrar vid exempelvis lagring av stora mängder 

data.16 

  

                                                           
12 Mell P. & Grance T. a.a. sid. 3. 
13 Mell P. & Grance T. a.a. sid. 2. 
14 Hellström R. m.fl. a.a. sid. 45. 
15 Artikel publicerad i Språktidningen, 2009, Datormoln, 
<http://spraktidningen.se/print/artiklar/2009/12/datormoln> 
16 Kommerskollegium. a.a. sid. 3. 

http://spraktidningen.se/print/artiklar/2009/12/datormoln
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3 PERSONUPPGIFTSLAGEN 

I detta avsnitt klargörs bakgrunden till personuppgiftslagen, lagens syfte samt 

vad dess kontrollenhet, Datainspektionen, är för typ av organisation samt 

vilken typ av kontroll den utövar. Detta för att ge läsaren en överblick av de 

bakomliggande strukturerna som reglerar dagens dataskydd och för att ge 

läsaren en uppfattning om innebörden av de begrepp som används inom lagens 

regleringar.  

 

3.1  Bakgrund 

Integritetslagstiftningen växte fram efter den diskussion som uppstod på 1960-

talet, efter att det beslutats att genomföra folk- och bostadsräkningar.17 Dessa 

räkningar utfördes av Statistiska centralbyrån. De uppgifter som insamlades var 

uppgifter om individers sysselsättning, samboende, bostäders storlek och 

standard. Debatten resulterade i att Sverige 1973 införde världens första 

nationella integritetsskyddslag, datalagen (1973:289).18 Samma år inrättades 

även en tillsynsmyndighet, Datainspektionen, vars uppgift var att informera 

och säkerställa att det nya lagen efterföljdes. 

I takt med den snabba utvecklingen på teknikområdet blev datalagen föråldrad. 

Datalagen ersattes den 24 oktober 1998 av personuppgiftslagen, detta efter 

genomförandet av Europaparlamentets och rådets dataskyddsdirektiv, direktiv 

95/46/EG. Direktivet byggde till stor del på den gamla svenska datalagen vilket 

är skälet till varför den inte är tidsenlig med 2010-talets teknikutveckling.19  

Syftet med införandet av dataskyddsdirektivet var att skapa en, för 

medlemsländerna, gemensam hög skyddsnivå för personers integritet vid 

behandling av personuppgifter digitalt. Detta för att ge möjlighet för ett fritt 

flöde av uppgifter mellan länderna.20 

 

                                                           
17 Kristina Blomberg, 2012, Värt att veta om Personuppgiftslagen, Lund, Studentlitteratur AB, 
sid. 9. 
18 Ibid. 
19 Blomberg K. a.a. s. 10. 
20 Prop. 1997/98:44, sid. 34. 
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Personuppgiftslagen tar inte upp begrepp såsom internet, e-post, IP-adresser, 

fildelning eller molntjänster. Dessa begrepp som uppkommit i takt med 

teknikutvecklingen får istället tolkas in i lämpliga lagrum i lagstiftningen, 

vilket inte är speciellt lätt och således kan resultera i en del oklarheter och 

tolkningssvårigheter. 

 

3.2 Lagens syfte 

Personuppgiftslagens syfte är, i likhet med den tidigare datalagen, att skydda 

människor mot att deras integritet kränks i samband med behandlingen av 

personuppgifter. Begreppet behandling tolkas brett och innefattar enligt 3 § 

personuppgiftslagen varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, 

oberoende av huruvida åtgärden är att se som datoriserad eller manuell. 

Begreppet personuppgift innefattar all slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet i enlighet med 3 § 

personuppgiftslagen. 

 

3.3 Undantag 

Det finns undantag för när personuppgiftslagen är tillämplig. Enligt 6 § 

personuppgiftslagen omfattas inte behandling av personuppgifter - som en 

fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur - av de krav 

som stadgas i lagen. Fortsatt är handlingsreglerna inte tillämpliga på 

ostrukturerade personuppgifter enligt 5 a § personuppgiftslagen. Vidare finns 

även undantag i 7 § andra stycket personuppgiftslagen från personuppgifter för 

behandling av personuppgifter som sker i uteslutande för journalistiska 

ändamål, konstnärligt eller litterärt skapande. 

Känsliga personuppgifter får enligt undantaget för nödvändig behandling, 16 § 

personuppgiftslagen, även behandlas om det anses nödvändigt för att den 

personuppgiftsansvarige skall kunna uppfylla skyldigheter eller ta tillvara sina 

rättigheter inom arbetsrätten. Undantaget gäller även om behandling av 

personuppgifter bedöms som nödvändig för att tillvarata en persons vitala 

intressen i fall då denne inte kan lämna sitt samtycke. 
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3.4  Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftslagen är enligt 4 § personuppgiftslagen tillämplig för 

personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. 

Den personuppgiftsansvarige är, såsom kan skönjas av begreppet, ansvarig för 

att behandlingen av de personuppgifter denne ansvarar för sker i enlighet med 

personuppgiftslagen samt att säkerhetsåtgärder i paritet med integritetsskyddet 

vidtas.21 Den ansvarige kan utgöras av såväl en juridisk som en fysisk person.22 

Det är dock vanligast att den personuppgiftsansvarige är en juridisk person, 

såsom myndighet, företag eller förening. Den personuppgiftsansvarige är 

således inte att förstå som en person som behandlar uppgifterna inom en 

organisation utan det är själva organisationen som är att se som 

personuppgiftsansvarig i lagens mening.23  

 

3.5  Personuppgiftsbiträde 

Enligt 3 § personuppgiftslagen utgörs personuppgiftsbiträdet av en juridisk 

eller fysisk person som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet utgörs av en extern 

part, i förhållande till den personuppgiftsansvarige, och är således inte en del 

av den personuppgiftsansvariges organisation. I de fall en organisation övergår 

till att behandla personuppgifter via en molntjänst blir leverantören i stort sett 

alltid att se som personuppgiftsbiträde.24 

De som tillhandahåller molntjänster använder sig ofta av underleverantörer för 

att utföra vissa moment i behandlingen av personuppgifterna. Även dessa 

underleverantörer utgör personuppgiftsbiträden gentemot den 

personuppgiftsansvarige.25 Oberoende av om den personuppgiftsansvarige 

använder sig av personuppgiftsbiträden är det således alltid den 

personuppgiftsansvarige som bär ansvaret för att integritetsbestämmelserna 

                                                           
21 Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, 2010, sid. 1. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Hellner R. m.fl, a.a. sid. 49 ff. 
25 Hellner R. m.fl, a.a. sid. 50. 
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efterföljs vid behandlingen av personuppgifter.26 Ansvaret är enligt 48-49 § 

personuppgiftslagen straff- och skadeståndssanktionerat. Dock kan ett 

personuppgiftsbiträde göras ansvarigt gentemot den personuppgiftsansvarige 

förutsatt att denne givit personuppgiftsbiträdet instruktioner för hur hanteringen 

av personuppgifter skall ske och biträdet brustit i att efterfölja instruktionerna. 

Detta ansvar utgör dock ett rent kontraktuellt ansvar. Emellertid skall det 

poängteras att det i 30-31 §§ personuppgiftslagen ställs krav på 

personuppgiftsbiträdesavtal vid hantering av personuppgifter via 

personuppgiftsbiträde.27 

 

3.6  Samtycke 

När den personuppgiftsansvarige skall komma att behandla personuppgifter 

skall denne informera den berörda parten om att så kommer ske. Denna 

informationsplikt kommer den personuppgiftsansvarige enligt huvudregeln inte 

undan.28 Den personuppgiftsansvarige kan även inhämta samtycke från den 

person vilken uppgifterna avser. Sådant samtycke utgör dock inte alltid ett krav 

för behandling av uppgifterna vilket framgår av 10 § personuppgiftslagen. 

Enligt definitionen i 3 § personuppgiftslagen är utgör samtycke varje slag av 

frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter 

att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom 

eller henne.  

För att ett samtycke till personuppgiftsregistrering skall vara giltigt skall det 

givits frivilligt, det skall således alltid föreligga en möjlighet för den tillfrågade 

att neka till samtycke, utan att detta medför någon negativ konsekvens för den 

tillfrågade.29 Fortsatt skall viljeyttringen vara särskild och specifikt avse den 

aktuella registreringen, det krävs därför att den personuppgiftsansvarige 

berättar vad uppgifterna skall komma att användas för samt vilka 

personuppgifter som avses.30 Vidare skall viljeyttringen vara otvetydig för att 

                                                           
26 Blomberg K., a.a. sid. 19. 
27 Datainspektionens beslut i tillsynsärendet: Salems kommunstyrelse användning av 
molntjänsten Google Apps, 2011-09-28, DNR: 263-2011. sid. 15. 
28 Blomberg K., a.a. sid. 21. 
29 Blomberg K., a.a. sid. 22. 
30 Ibid. 
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ett samtycke skall anses föreligga. Ett antagande från den 

personuppgiftsansvarige om att den registrerade inte skulle ha något emot 

registreringen godtas således inte som ett samtycke enligt personuppgiftslagen, 

inte heller tyst samtycke utgör giltig grund för personuppgiftsregistrering.31 

 

3.7 Tredje land 

Huvudregeln som följer av 33 § personuppgiftslagen är att personuppgifter som 

är under behandling inte får föras över till tredje land.32 

Dataskyddsdirektivet (95/46/EG), som personuppgiftslagen är grundat på, 

föreskriver att alla medlemsländer inom EU samt EES-länderna skall besitta 

likvärdigt skydd gällande dataskydd och integritet.33 Begreppet tredje land i 

personuppgiftslagen åsyftar av nämnda anledning länder utanför detta område. 

Då det inte finns några generella regleringar gällande hantering av 

personuppgifter för länder utanför EU/EES området bör överföring till dessa 

länder ske i begränsad omfattning. Emellertid får personuppgifter överföras till 

tredje land förutsatt att det mottagande landet har en dataskyddsreglering som 

ger motsvarande skydd som EU/EES-ländernas dataskyddsdirektiv.34   

För att underlätta för personuppgiftsansvariga inom EU/EES-länderna, vad 

gäller kontrollen av andra länders dataskyddslagstiftning, har EU-

kommissionen upprättat en lista på länder som uppfyller kraven.35 

Vidare har EU i samarbete med USA framtagit en certifieringsprocess, Safe 

Harbour, genom vilken amerikanska företag kan ansöka om certifikat vilket 

ger en garanti för att företaget uppfyller de Europeiska kraven för dataskydd.36 

 
  

                                                           
31 Blomberg K., a.a. sid. 23. 
32 Hellner R. m.fl., a.a. s. 50. 
33 Datainspektionen, Personuppgifter i arbetslivet, 2012, sid. 40. 
34 Kommerskollegiet, a.a. sid. 11. 
35 13 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
36 Kommerskollegiet, a.a. sid. 12. 
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4 DATAINSPEKTIONEN 

I detta avsnitt om Datainspektionen förs en kort bakgrund och introduktion till 

Datainspektionen och dess tillkomst för att vidare i korthet belysa några av de 

krav Datainspektionen ställer på personuppgiftsansvariga vid användandet av 

molntjänster. 

 

Datainspektionen grundades redan 1973, vilket gör den till världens äldsta och 

därmed även den första dataskyddsmyndigheten i världen.37 

Enligt 1 § Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen är 

myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras 

personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

Myndigheten skall även följa och beskriva utvecklingen på IT-området när det 

gäller frågor som rör ny teknik. 

För att trygga att människors integritet inte kränks har Datainspektionen 

uppställt krav på kontroller och åtaganden den personuppgiftsansvarige 

föreskrivs att utföra innan en molntjänst tas i bruk för behandling av 

personuppgifter.38 Nedan förklaras i korthet vad respektive krav innebär. 

 

4.1  Laglighetskontroll 

Laglighetskontrollen innebär att den ansvarige skall göra en bedömning 

huruvida den tilltänkta användningen av molntjänsten skulle komma att strida 

med personuppgiftslagen. Flertalet leverantörer av molntjänster använder sig 

av standardiserade avtal, det åligger den personuppgiftsansvarige att granska 

dessa avtal för att försäkra sig om att de inte innehåller villkor som skulle 

kunna vara i strid med bestämmelser i personuppgiftslagen.39 

 

 
  
                                                           
37 Intervju med Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund för nättidningen 
SecurityUser.se, nr 3 2011 <http://www.securityuser.se/pdf/securityuser_2011-03.pdf> 
38 Datainspektionen, Molntjänster och personuppgiftslagen, 2011, sid 2. 
39 Ibid. 

http://www.securityuser.se/pdf/securityuser_2011-03.pdf
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4.2  Risk- och sårbarhetsanalys 

När en personuppgiftsansvarig överväger att migrera hanteringen av 

personuppgifter till en molntjänst finns ett antal förhållanden att ta hänsyn till. 

De krav som ställs för att skydda personuppgifterna skall ligga i paritet med 

hur känsliga de uppgifter som behandlas anses vara, varför det ställs högre krav 

på känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter.40 

Information som är av känslig karaktär enligt 13 § personuppgiftslagen utgörs 

av information som beskriver en persons privata karaktär såsom etniskt 

ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning och religiösa åsikter. För hantering 

av känsliga uppgifter eller sekretess ställs krav på att datatrafiken skall vara 

krypterad samt specifika säkerhetskrav för autentisering i samband med 

åtkomsten till molntjänsten.41 Bedömningen av om molntjänsten uppfyller 

dessa krav skall göras med hjälp av en risk- och sårbarhetsanalys.42 

 

4.3  Personuppgiftsbiträdesavtal 

Personuppgiftsbiträdesavtalet skall föreskriva att personuppgiftsbiträdet är 

skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning vid behandling av personuppgifter.43 

Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att ett personuppgiftsbiträdesavtal 

upprättas med molntjänstleverantören samt de underliggande bolag som kan 

komma att behandla de berörda personuppgifterna.44 Alternativt att den 

personuppgiftsansvarige, vid upprättandet av biträdesavtalet, inför en klausul 

enligt vilken molntjänstleverantören erhåller mandat att ingå biträdesavtal med 

underbiträden för den personuppgiftsansvariges räkning.45 Det skall framgå av 

avtalet att samma villkor, gällande behandlingen av personuppgifter, ställs på 

dessa underbiträden som på personuppgiftsbiträdet.46 

 

                                                           
40 Sveriges kommuner och landsting, Använd molnet på rätt sätt, 2013, sid 4 f. 
< http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/webb-tv-och-
nyhetsbrev/nyheter_5/anvand-molntjanster-pa-ratt-satt> 
41 Sveriges kommuner och landsting, a.a. sid. 5. 
42 Ibid. 
43 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems Kommunstyrelse, sid. 14. 
44 Datainspektionen, Molntjänster och personuppgiftslagen, sid. 3. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/webb-tv-och-nyhetsbrev/nyheter_5/anvand-molntjanster-pa-ratt-satt
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e-samhallet/webb-tv-och-nyhetsbrev/nyheter_5/anvand-molntjanster-pa-ratt-satt
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4.4  Tredje land 

Skulle de berörda uppgifterna komma att behandlas i tredje land måste den 

personuppgiftsansvarige försäkra sig om att någon av undantagsreglerna för 

förbudet mot överföring till tredje land kan göras gällande såsom 

standardavtalsklausuler eller samtycke från den vars personuppgifter kommer 

att hanteras. 

 

4.5  Kontroll av personuppgiftsbiträden 

Den personuppgiftsansvarige skall ha möjlighet att förvissa sig om att dennes 

biträden följer de instruktioner och krav som ställts i och med biträdesavtalet. 

För känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter ställs kraven på den 

personuppgiftsansvariges insynsmöjligheter högre.47 Kontrollmöjligheterna 

torde i realiteten i flertalet fall inte vara så extensiva då en molntjänstleverantör 

kan flytta uppgifterna mellan olika länder och underleverantörer. 

5 DATAINSPEKTIONENS TILLSYNSÄRENDEN 

Eftersom det inte är helt lätt att utläsa ur personuppgiftslagen hur denna skall 

tolkas vid hantering av personuppgifter med hjälp av ny teknik, avser jag att i 

detta avsnitt belysa de tillsynsärenden som Datainspektionen har gjort på 

området. Detta för att klargöra vad som utgör gällande rätt inom området. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning av Datainspektionens tillsynsbeslut för 

att på så vis summera den gällande rätten inför den slutliga diskussionen. 

 

5.1 Bakgrund 

För att undersöka personuppgiftsansvarigas användning av molntjänster och 

huruvida denna användning var förenlig med Personuppgiftslagens 

bestämmelser, påbörjade Datainspektionen ett tillsynsprojekt i januari 2011.48 

Tre inspektioner genomfördes, jag skall nu i korthet summera dessa 

tillsynsärenden för att belysa Datainspektionens syn på hur 
                                                           
47 Ibid. 
48 Datainspektionens beslut i tillsynsärendet: Brevo AB, 2011-09-28. DNR: 574-2011. sid. 1 f 
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personuppgiftslagen skall tolkas och appliceras på situationer då 

personuppgifter behandlas i molntjänster.  

 

5.2  Datainspektionens tillsynsärende ”Brevo AB” 

Brevo AB tillhandahåller en tjänst på nätet genom vilken företag och 

myndigheter kan skicka brev postledes med hjälp av Brevos elektroniska tjänst. 

För att kunna ta emot brev måste mottagaren registrera ett användarkonto hos 

Brevo. Vid tecknandet av ett sådant konto måste användaren uppge namn, 

personnummer samt e-postadress. Med anledning av att Brevo samlar in och 

lagrar personuppgifter är de att anse som personuppgiftsansvarig i 

personuppgiftslagens mening, 3 § personuppgiftslagen. 

 

För att hantera användaruppgifterna har Brevo anlitat Microsoft för att nyttja 

deras molntjänst Microsoft Azure. 

 

Det framkom i det personuppgiftsbiträdesavtal som upprättats mellan 

Microsoft och Brevo att Microsoft kunde komma att anlita företag utanför 

koncernen som skulle kunna komma att behandla informationen. Det hade av 

utredningen inte framkommit att Brevo hade kännedom om vilka företag som 

skulle kunna komma att utgöra dessa underleverantörer. 

Datainspektionen konstaterade i samband med tillsynsärendet, att även de 

underleverantörer som kunde komma att behandla personuppgifterna skulle 

vara att se som personuppgiftsbiträden till Brevo. 

 

Enligt 30-31 §§ personuppgiftslagen skall avtal ingås mellan den 

personuppgiftsansvarige och varje personuppgiftsbiträde. Detta ansåg 

Datainspektionen således skulle anses innefatta även underbiträden till 

personuppgiftsbiträdet.49 Datainspektionen framför även att ett alternativ till att 

upprätta separata biträdesavtal med varje underbiträde är att den 

                                                           
49 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 8. 
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personuppgiftsansvarige genom avtalet lämnar mandat till biträdet att ingå 

avtal med underbiträden.50 

Vid tillsynsärendet framkom vidare att en klausul om mandat att ingå 

biträdesavtal med underbiträden fanns i avtalet mellan Microsoft och Brevo. 

Datainspektionen ansåg dock att en grundläggande förutsättning, för att kunna 

kontrollera att underbiträden följde Brevos instruktioner och krav på säkerhet, 

är att Brevo känner till vilka dessa underbiträden är.51 

Datainspektionen ålade således Brevo att säkerställa att de har kännedom om 

vilka underbiträden som kan komma att behandla Brevos personuppgifter, detta 

för att uppfylla kravet i 31 § andra stycket personuppgiftslagen. 

Vidare framförde Datainspektionen att den personuppgiftsansvarige skall 

utföra åtgärder för att säkerställa förstöring, förlust, otillåten tillgång och 

spridning av personuppgifterna. För att kunna utreda misstanke om obehörig 

åtkomst till uppgifterna inom såväl Brevo som inom Microsoft ställs krav på att 

det förs loggar om vilka som haft tillgång till uppgifterna.52 Datainspektionen 

förelade av denna anledning Brevo att tillse att det uppfördes loggar på vilka 

som haft åtkomst till uppgifterna. 

 

Datainspektionen uttalade vidare sig om vikten av att säkerställa vilka åtgärder 

som skall utföras vid avtalets upphörande.53 En rekommendation som gavs var 

att i personuppgiftsbiträdesavtalet föra in en klausul som medför att 

personuppgiftsbiträdes rätt att behandla personuppgifterna skulle komma att 

upphöra vid avtalets upphörande. 

 

5.2.2 Uppföljning av beslut mot Brevo AB 

Datainspektionen meddelade i samband med tillsynsbeslutet att ärendet skulle 

komma att följas upp från deras sida. Vid inspektionens uppföljning av ärendet 

i slutet av augusti 2012 hade Brevo AB inkommit med uppgifter om vilka 

åtgärder de utfört för att tillmötesgå inspektionens krav. 

                                                           
50 Ibid. 
51 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 9. 
52 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 10. 
53 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 8. 
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Brevo hade vid uppföljningstillfället upprättat ett personuppgiftbiträdesavtal 

samt beretts tillgång till ett antal tekniska loggar med hjälp av vilka de skall 

kunna utreda misstankar om obehörig åtkomst.54 Brevo hade vidare fått 

tillgång till en lista på underleverantörer som behandlar personuppgifter för 

Microsofts räkning.55 

Datainspektionen konstaterar vid uppföljningen att Brevo vidtagit relevanta 

åtgärder efter inspektionens tillsynsbeslut. Inspektionen meddelar fortsatt att de 

inte har för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet och att ärendet 

således får ses som avslutat.56  

 

5.3  Datainspektionens tillsynsärende  
 ”Enköpings kommunstyrelses användning av    
 molntjänsten Dropbox”    

Kommunstyrelsen i Enköpings kommun använde sig vid inspektionstillfället av 

en gratisversion av molntjänsten Dropbox. Detta för att distribuera protokoll, 

kallelser och handlingar till tjänstemän samt ledamöter inom kommunstyrelsen. 

Dessa handlingar som kommunstyrelsen kommunicerade via molntjänsten, 

distribuerades via kommunens hemsida. 

Vid inspektionen framkom att något tekniskt hinder, för övriga anställda, att 

använda Dropbox för att spara och därigenom även dela dokument mad andra 

inte förelåg. Fortsatt framförde kommunstyrelsen att ett antal inom 

kommunstyrelsen använde Dropbox i tjänsten, detta för att enklare kunna få 

åtkomst till arbetsmaterialet. 

Datainspektionen konstaterar i tillsynsärendet att kommunstyrelsen är att anse 

som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som deras anställda 

behandlar i tjänsten. Både Dropbox Inc., bolaget som ligger bakom 

molntjänsten, och deras underleverantörer är att anse som kommunstyrelsens 

personuppgiftsbiträden. Att det är ett personuppgiftsbiträde som behandlar 

personuppgifterna förändrar inte det faktum att det är den 

                                                           
54 Datainspektionens uppföljning av tillsynsärendet mot Brevo AB, 2012-08-23. DNR: 691- 
2012 sid. 1. 
55 Ibid. 
56 Datainspektionens uppföljning av tillsynsärendet mot Brevo, sid. 2. 
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personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med 

personuppgiftslagen.57 

Något personbiträdesavtal hade inte upprättats mellan Dropbox och 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kände vidare inte till huruvida Dropbox 

använde sig av underleverantörer vid behandlingen av personuppgifterna. 

 

Vad gäller kommunstyrelsens användning av Dropbox, för att distribuera 

protokoll, kallelser samt handlingar till tjänstemän inom kommunstyrelsen, 

hade Datainspektionen ingen invändning mot denna. Anledningen till detta var 

att dessa handlingar även publicerats på kommunens hemsida. Förutsatt att 

denna publicering varit laglig, och att uppgifterna i och med detta funnits 

allmänt tillgängliga, menade Datainspektionen att eventuella säkerhetsrisker 

hos Dropbox, inte skulle kunna medföra några nämnvärda integritetsrisker för 

den vars personuppgifter kunde komma att behandlas.58 

 

Vad anbelangar den övriga användningen av Dropbox, avseende anställdas 

lagring av arbetsmaterial, har Datainspektionen konstaterat att 

kommunstyrelsen inte innehaft kännedom om vilka uppgifter som lagrats och 

således inte i vilken mån uppgifterna varit känsliga. 

 

De personer som behandlar personuppgifter i personuppgiftsansvariges regi 

skall göra så i enlighet med de instruktioner denna getts av den 

personuppgiftsansvarige, detta i enlighet med 30 § personuppgiftslagen. Med 

anledning av denna reglering förelade Datainspektionen kommunstyrelsen att 

upprätta tydliga rutiner samt instruktioner till de anställda rörande, om, och i 

sådant fall, när material innehållande personuppgifter skall komma att få lagras 

i molnet.59 

 

                                                           
57 Datainspektionens beslut i tillsynsärendet: Enköpings kommunstyrelses användning av 
molntjänsten Dropbox, 2011-09-28, DNR: 256-2011. sid. 1. 
58 Datainspektionens tillsynsbeslut, Enköpings kommunstyrelse, sid. 7. 
59 Datainspektionens tillsynsbeslut, Enköpings kommunstyrelse, sid. 8. 
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För att kommunstyrelsen skall kunna upprätta instruktioner samt rutiner runt 

behandlingen av personuppgifter i molntjänsten krävs att den genomför en risk- 

och sårbarhetsanalys. Analysen skall ligga till grund för avgörandet rörande 

vilka säkerhetsåtgärder som är lämpliga för att skydda personuppgifterna.60 

 

Den personuppgiftsansvarige skall enligt 31 § personuppgiftslagen förvissa sig 

om att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas av personuppgiftsbiträden. För att 

kunna förvissa sig om att personuppgiftsbiträden, och därmed även deras 

underbiträden, uppfyller de säkerhetskrav som ställs måste den 

personuppgiftsansvarige ha möjlighet att kontrollera dessa biträden. Av denna 

anledning framförde Datainspektionen att en förutsättning för att 

kommunstyrelsen skall anses kunna utöva kontroll, i enlighet med 31 § 

personuppgiftslagen, är att kommunstyrelsen har vetskap om vilka dessa 

underleverantörer, tillika personuppgiftsbiträden, är.61 

 

5.4  Datainspektionens tillsynsärende” Salems      
   kommunstyrelses användning av Google Apps”  

Kommunstyrelsen för Salems kommun hade vid inspektionstillfället tecknat 

avtal med Google och var i stånd att påbörja användningen av Googles 

molntjänst Google Apps. Molntjänsten skulle komma att användas av anställda 

samt elever inom kommunen för användning av e-post, kalender och chat. 

 

Det konstaterades att kommunstyrelsen i Salems kommun var att anse som den 

personuppgiftsansvarige för de personuppgifter som skulle komma att 

behandlas i molntjänsten. Google Irland Ltd och dennes underleverantörer 

ansågs utgöra personuppgiftsbiträden i förhållande till kommunstyrelsen 

gällande behandlingen av personuppgifterna.62 

 

                                                           
60 Ibid. 
61 Datainspektionens tillsynsbeslut, Enköpings kommunstyrelse, sid. 9. 
62 Datainspektionens beslut i tillsynsärendet: Salems kommunstyrelse användning av 
molntjänsten Google Apps, 2011-09-28, DNR: 263-2011, sid. 1. 
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Datainspektionen framförde att de avtal som kommunstyrelsen ingått med 

Google Irland Ltd inte uppfyllde kraven stipulerade i 30 § personuppgiftslagen. 

Argumentet till detta var att det i avtalen med Google inte framgick vilka 

underleverantörer Google skulle kunna komma att använda sig av för att 

behandla personuppgifterna.63 Vidare uttrycker Datainspektionen att de villkor 

som berör personuppgiftsbiträdesavtalet skall vara urskiljbara från övriga 

villkor som gäller mellan avtalsparterna. Datainspektionen föreslår att 

kommunstyrelsen för att uppfylla kraven upprättar personuppgiftavtalet i en 

separat handling.64 

Fortsatt framförde Datainspektionen att kraven i 30 § av ovan nämnda lag inte 

kan anses uppfyllda då Google ensidigt har möjlighet att ändra villkoren i 

avtalet,65 samt att det i avtalet inte berörs vilka åtgärder som skulle vidtas för 

att biträdet inte längre skulle ges möjlighet att behandla personuppgifterna vid 

avtalets upphörande.66 Slutligen påtalade Datainspektionen även bristen i att 

det av avtalet inte blivit tydligt att personuppgiftsbiträdet gör sig skyldig att 

tillämpa svensk lagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna.67 

 

Enligt 33 § personuppgiftslagen är det inte tillåtet att föra över personuppgifter, 

som är under behandling, till land utanför EU/EES-området om landet inte har 

en lagstiftning med motsvarande skyddsnivå gällande personuppgifter. 

Datainspektionen framlade att det åligger kommunstyrelsen att förvissa sig om 

att samtliga personuppgiftsbiträden uppfyller de krav som ställs på länder 

utanför EU/EES-området.68 

 

                                                           
63 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems kommunstyrelse, sid. 9. 
64 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems kommunstyrelse, sid. 13. 
65 Ibid. 
66 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems kommunstyrelse, sid. 14. 
67 Ibid. 
68 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems kommunstyrelse, sid. 17. 
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5.5 Sammanfattning av Datainspektionens tillsynsbeslut 
under år 2011 

Datainspektionen har konstaterat följande i de tillsynsärenden den utförde 

under år 2011 för att undersöka personuppgiftansvarigas användning av 

molntjänster.  

 

Datainspektionen uttalade vikten av tydliga rutiner samt instruktioner till den 

personuppgiftsansvariges anställda gällande vilka uppgifter som får lagras i 

molnet.69 Framtagandet av instruktioner och rutiner skall föregås av att den 

personuppgiftsansvarige utför en risk- och sårbarhetsanalys och i beaktande av 

personuppgiftslagens påbud.70 

Vidare uttalade inspektionen att kravet på biträdesavtal som stipuleras i 30 § 

personuppgiftslagen innefattar även underbiträden.71 Avtalet kan ingås dels 

direkt med underbiträden dels genom att ge biträdet mandat att ingå avtal med 

dess underbiträden för den ansvariges räkning.72 Inspektionen uttalar att 

minimikravet för att den personuppgiftsansvarige skall kunna anses ha 

möjlighet att kontrollera att underbiträdena följer de instruktioner den 

ansvarige givit, är att den ansvarige har kännedom om vilka organisationer som 

utgör dessa underbiträden.73 

Av personuppgiftsbiträdesavtalet skall vidare framgå att Svensk lag tillämpas 

vid behandlingen av personuppgifterna.74 Fortsatt omnämner inspektionen att 

de villkor som utgör personuppgiftsbiträdesavtalet skall vara urskiljbara från 

övriga villkor mellan avtalsparternaparterna.75 Datainspektionen påtalar även 

att biträdesavtalet inte skall innehålla sådan reglering som ger biträdet 

möjlighet att ensidigt ändra avtalsvillkoren.76 

                                                           
69 Datainspektionens tillsynsbeslut, Enköpings kommunstyrelse, sid. 8. 
70 Ibid. 
71 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 8. 
72 Ibid. 
73 Datainspektionens uppföljning av tillsynsärendet mot Brevo AB, 2012-08-23. DNR: 691-
2012 sid. 1 f. 
74 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems kommunstyrelse, sid. 14. 
75 Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems kommunstyrelse, sid. 13. 
76 Ibid. 
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Inspektionen framställer vidare att det skall föras register över dem som tagit 

del av uppgifterna, detta för att kunna följa upp misstankar om obehörigt 

tillträde.77 

Slutligen påpekade Datainspektionen vikten av att säkerställa vilka åtgärder 

som skall utföras vid biträdesavtalets upphörande.78 Detta för att förvissa sig 

om att personuppgiftsbiträdet inte har tillgång till uppgifterna efter det att 

samarbetet upphört. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras personuppgiftslagens krav i förhållande till 

molntjänsternas natur. Fokus för denna slutdiskussion ligger på den 

personuppgiftsansvariges kontrollansvar enligt 31 § personuppgiftslagen. 

 

När den Svenska dataskyddslagstiftningen reformerades i slutet av 1990-talet, 

vilket resulterade i den nuvarande personuppgiftslagen, utformades lagen med 

föresatsen att den personuppgiftsansvarige var den starkare och bestämmande 

parten i förhållande till personuppgiftsbiträdet.79 Vid dagens användning av 

molntjänster är det inte ovanligt att förhållandet är omkastat. 

Molntjänstleverantören är inte sällan den styrande och starkare parten varför de 

tjänster som erbjuds ofta förmedlas genom standardiserade avtal. Detta medför 

att den personuppgiftsansvariges praktiska möjlighet att instruera och 

kontrollera leverantörens tillika personuppgiftsbiträdets hantering av 

datauppgifterna ofta är synnerligen begränsad. 

 

Molntjänster är till sin karaktär dynamiska i såväl tekniskt som geografiskt 

hänseende. En molntjänsts dynamiska natur utgör tjänstens styrka på så vis att 

tjänsten är skalbar, tämligen driftsäker till följd av sin geografiska spridning 

samt tillgänglig oavsett var i världen användaren befinner sig. Dessa fördelar 

har dock en tendens att även medföra svårigheter särskilt i de fall då krav på 

                                                           
77 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 10. 
78 Datainspektionens tillsynsbeslut, Brevo, sid. 10. & Datainspektionens tillsynsbeslut, Salems 
kommunstyrelse, sid. 14. 
79 Datainspektionens tillsynsärende, Brevo, sid. 6. 
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kontroll ställs på användaren. Den som nyttjar en molntjänst kan knappast med 

säkerhet avgöra var informationen lagras rent fysiskt. Den fråga som för denna 

studie är central är huruvida användaren av molntjänster kan anses inneha 

sådan kontroll, över informationen som lagras i molnet, att de krav som ställs i 

dataskyddslagstiftningen kan anses uppfyllda.  

 

Jag anser att det inte finns något enkelt svar på frågan huruvida en 

personuppgiftsansvarig som nyttjar en molntjänst kan anses ha kontroll över 

den information som lagras i molnet. Datainspektionen har visserligen i sitt 

tillsynsbeslut och vid uppföljning av ärendet Brevo, uttryckt att 

personuppgiftslagen inte medför något hinder för Brevos användande av 

Microsofts molntjänst Azure. Rättsligt torde det således inte finnas något 

generellt hinder för att behandla personuppgifter i molntjänster. 

 

I Datainspektionens beslut framförs vikten av att den personuppgiftsansvarige 

ska kunna förvissa sig om att underbiträden tillika personuppgiftsbiträden 

genomför de säkerhetsåtgärder den ansvarige instruerat. Vidare tycks 

inspektionen, genom att i uppföljningen av Brevos tillsynsbeslut uttala att 

några ytterligare åtgärder från Brevos sida inte varit behövliga, fastställa ett 

minimikrav för att detta kontrollansvar skall anses uppfyllt, att den ansvarige 

har kännedom om vilka dessa underbiträden är. 

Det tycks för mig som om detta klargörande från Datainspektionen medför att 

31 § andra stycket personuppgiftslagen, gällande den ansvariges 

kontrollansvar, snarare skall tolkas som en teoretisk kontroll, när det gäller 

hantering av personuppgifter av aktuellt slag i molntjänster. Eftersom 

molntjänstleverantörer inte sällan använder sig av ett mycket stort antal 

underleverantörer,80 verksamma i flera länder, torde en faktisk kontroll av 

underleverantörerna för många personuppgiftsansvariga vara en såväl 

organisatorisk som ekonomisk omöjlighet. 

 

Att tolka kontrollansvaret i personuppgiftslagen, vid bruk av molntjänster, så 

att det endast inbegriper en teoretisk möjlighet till kontroll medför enligt min 
                                                           
80 Microsoft Office 365 and Dynamics CRM subcontractor list, 2012-08-21, sid. 1. 
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mening ett minskat skydd av den integritet personuppgiftslagens syfte är att 

skydda.  Jag vill dock påpeka att de tillsynsbeslut som upptagits i denna studie 

inte uttryckligen innefattar behandling av personuppgifter av känslig eller 

sekretessbelagd karaktär. Det ter sig för mig sannolikt att Datainspektionen 

inte skulle anse en teoretisk möjlighet till kontroll proportionerlig i förhållande 

till sådana känsliga personuppgifter. Detta tycks dock i dagsläget inte vara 

prövat i Sverige. 

7 SLUTORD 
 

De IT-tekniska lösningar som erbjuds på marknaden ger stora konkurrens- och 

driftsfördelar, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Regelverk som motverkar 

användandet av dessa lösningar kan därför anses oförenliga med dagens 

utveckling av sociala medier där digital kommunikation fått betydelse i så gott 

som var människas vardag. Den transparens som sociala medier såsom 

Facebook och Twitter medför torde även successivt påverka det allmännas 

uppfattning om vilka personuppgifter som är att se som skyddsvärda. Denna 

förändring av den allmänna uppfattningen torde följaktligen även prägla 

integritetslagstiftningen eller i vart fall hur denna, i ljuset av ny digital teknik, 

skall tolkas. Av den anledningen kan jag ha viss förståelse för 

datainspektionens val att tolka den personuppgiftsansvariges kontrollansvar vid 

användningen av molntjänster till att närmast inbegripa vetskap om vilka som 

kan komma att hantera uppgifterna. 

 

Frågan är, i förlängningen, om den sociala digitala utvecklingen kan anses 

innefatta en vilja att göra avkall på mänskliga rättigheter, personers rätt till ett 

privatliv, till gynnande av kommersiella organisationers driftsfördelar. Ett 

starkt integritetsskydd kan i viss mån förefalla omöjligt att upprätthålla i de 

medier som den lättillgängliga digitala tekniken erbjuder. Idag förefaller det 

dock viktigare än någonsin tidigare att samhället erbjuder ett fungerande skydd 

för den enskildes rätt till integritet.  
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