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1. Personuppgifter i molntjänster 

1.1.  Inledning 

Det är få saker som utvecklas i den takt som Internet och olika digitala lös-

ningar gör. Detta leder till att det digitala området ständigt förändras och lag-

stiftningen hinner därför inte anpassas i takt med utvecklingen av nya tekniska 

lösningar, då lagstiftningen oftast ligger ljusår efter teknologin.1 Under de 

senaste femton åren har Internet flyttat in i varje hem och till våra mobil-

telefoner. Idag är vi ständigt uppkopplade och många av mobiltelefonerna är 

direktkopplade med digitala moln som t.ex. iCloud, som är Apples digitala 

molntjänst och finns tillgänglig till Apples olika produkter (t.ex. iPhone och 

iPad). I dessa moln kan användarna bl.a. spara och lagra sina bilder, filmer, 

noteringar och kontaktuppgifter utan att dessa är låsta till den fysiska enhet 

som uppgifterna finns lagrade på från början.  

Med hjälp av molntjänsterna kan vi komma åt den lagrade informationen från 

vilken enhet som helst så länge vi har tillgång till Internet. På så sätt finns 

bilder och annat digitalt material som finns sparat i molnet kvar på någon 

server någonstans i världen även om mobilen, surfplattan eller datorn skulle 

försvinna eller gå sönder eftersom att materialet inte bara ligger sparat på den 

befintliga enheten. 

En stor del av informationen som lagras i molnen består av personuppgifter, 

vilket leder till att det finns lagar och annan reglering på området som måste 

följas även om regleringen som finns idag inte är vidare anpassad till tekniken.  

Personuppgifter är alla uppgifter som går att knyta till en fysiskt levande 

person, direkt eller indirekt. Personuppgifter figurerar idag överallt i vårt digi-

tala samhälle. Framförallt online och i olika molntjänster. Vi ingår avtal online 

där vi frivilligt lämnar över våra personuppgifter till en extern part. Detta gör 

vi dagligen när vi beställer varor och tjänster via Internet, eller när vi sköter vår 

ekonomi genom Internetbanken. Utöver dessa frivilliga uppgifter som vi läm-

nar över för behandling så lämnar även vår dator spår efter hur vi surfat på 

                                                           
1 The privacy Implications of Cloud Computing, https://www.privacyrights.org/ar/cloud-

computing.htm, hämtat 2014-04-14 kl. 18.00. 
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nätet. Spåren kallas för IP-nummer och visar hur vi har använt Internet. IP-

numret går oftast med smärre efterforskningar att koppla till dig som individ.2 

Därför är även IP-nummer att se som personuppgifter. Historiken används 

sedan bl.a. för utvecklandet av nya lösningar och för att den tekniska utveck-

lingen ska gå dit användarna vill, så att vi får anpassade lösningar som 

underlättar vardagen, vilket kan utveckla tekniken i molnen. 

Något som har utvecklats mycket och i en hög hastighet den senaste tiden är 

användandet av olika molntjänster. Det har lett till att fler aktörer använder 

molnen istället för befintliga diskar på arbetsplatsen eller i hemmet. I och med 

att personuppgifter figurerar överallt i det digitala samhället är det oerhört 

viktigt att användarna som använder molntjänsterna i ett led att effektivisera 

sina digitala lösningar beaktar personuppgiftslagstiftningen som finns på 

området.  

Med denna introduktion till ämnet vill jag med uppsatsen visa att person-

uppgifter i stort sett finns överallt inom den digitala världen och att uppgifterna 

även figurerar i molntjänsterna. Eftersom att rättsläget fortfarande är oklart när 

det gäller behandling av personuppgifter i digitala moln vill jag försöka reda ut 

hur det egentligen ligger till. Jag visa vilka risker som användandet av molnen 

innerbär för den personuppgiftsansvarige och vad denne måste tänka på innan 

de påbörjar behandling av personuppgifter i molnet. 

 

1.2.  Syfte och problemformulering 

Det finns idag ingen lagstiftning som är anpassad till den här typen av 

verksamhet varken i Sverige eller på en överstatlig nivå inom EU och på så sätt 

är rättsläget fortfarande oerhört osäkert. Därför är det svårt att avgöra vad som 

egentligen gäller vid nyttjandet av molntjänster. Det vi vet är att det uppstår en 

hel del risker med att föra in och lagra personuppgifter i molntjänsterna.  

                                                           
2Se Datainspektionens webbplats, 
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2006/IPnummer-ar-personuppgifter/, 
hämtat 2014-04-14 kl. 18.30. 
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Dessa risker kan i stort delas upp i två huvudgrupper. Den ena gruppen av risk-

er uppkommer i och med att användandet av molntjänster ofta sker över olika 

nationsgränser genom att personuppgifterna lagras och bearbetas i olika länder. 

Det kan innebära att olika nationers persondataskyddslagstiftningar kan hamna 

i konflikt med varandra. Ett annat problem med den gränsöverskridande verk-

samheten är att tredjelandsöverföringar kan ske både genom lagring och be-

arbetning av personuppgifterna utanför EU, vilket inte är förenligt med person-

uppgiftslagen (1998:204) (PUL). 

Den andra huvudgruppen av risker är när den personuppgiftsansvarige förlorar 

den faktiska kontrollen över hur personuppgifterna behandlas i molnen 

eftersom att själva hanteringen överlämnas till en extern aktör. Detta kan leda 

till både tekniska och juridiska risker. För att upprätthålla tillräckligt skydd för 

hanteringen av personuppgifterna måste parternas förhållande till varandra tyd-

ligt regleras i avtal för att minimera riskerna som kan uppkomma om moln-

tjänstleverantören behandlar personuppgifterna i strid med avtalet, eller om 

avtalet inte ger tillräckligt tydliga instruktioner för hur behandlingen av 

personuppgifterna ska ske i molnet. 

Syftet med uppsatsen är att belysa riskerna som den personuppgiftsansvarige 

tar vid behandling av personuppgifter i digitala moln. Uppsatsen vänder sig 

främst till personuppgiftsansvariga i större organisationer (företag, myndig-

heter och kommuner) som kan vara med och påverka avtalsinnehållet som ska 

reglera behandlingen av personuppgifterna i molnet hos molntjänst-

leverantören. 

Med beaktande av riskerna med molntjänsterna ska uppsatsen försöka belysa 

hur dessa aktörer ska kunna använda molnen och minimera sitt risktagande och 

använda tjänsterna i enlighet med personuppgiftslagen. Uppsatsen ska även 

fungera som en guide för den personuppgiftsansvarige och visa hur denne på 

bästa sätt kan använda sig av molnen och samtidigt vara medveten om vilka 

risker behandling av personuppgifter i molntjänsterna innebär.  Med den vet-

skapen kan den personuppgiftsansvarige använda molnen på ett korrekt sätt 

och minimera riskerna och det kan leda den tekniska utvecklingen på området 

framåt och skapa mervärden för användarna. 
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1.3.  Metod och material 

För att fastställa vilka risker som finns vid behandling av personuppgifter i 

digitala moln har en rättsdogmatisk metod använts. Det innebär att rättskällor 

som lagtext, framförallt personuppgiftslagen, förarbeten, doktrin och praxis 

från både Sverige och EU har studerats för att försöka fastställa det aktuella 

rättsläget. Eftersom att rättsläget kring molntjänsterna fortfarande inte är vidare 

anpassat och reglerat har annat material som inte kategoriseras som tradition-

ella rättskällor fått beaktats. 

Olika myndigheter både i Sverige och utomlands har även tagit fram olika 

dokument för hur molntjänster ska tolkas och vad som gäller vid hantering av 

personuppgifter i molnen. Utav dessa myndigheter är det främst Datainspek-

tionen som har skrivit vägledande instruktioner för att tydliggöra problema-

tiken med användandet av tjänsterna. Andra aktörer som skrivit om ämnet är 

Artikel 29-gruppen som behandlar problematiken ur en Europeisk synvinkel 

och i USA finns NIST som har tagit fram viktigt material gällande 

molntjänster. Dessa aktörer har alla försökt fastslå vad molntjänsterna innebär. 

Även tekniska artiklar om molntjänster har fått studerats för att ge mig en 

djupare kunskap om hur molnen rent tekniskt är uppbyggda. 

Eftersom att molntjänster är en icke nationsbunden verksamhet har även utom-

europeiska texter fått beaktats, främst från USA, där de flesta av de större 

molntjänstleverantörerna har sitt säte och många av avtalen bygger på 

amerikansk rätt som många gånger kan stå i strid med dataskyddsdirektivet 

(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) från EU. 

 

1.4.  Avgränsning  

Uppsatsen begränsas till att visa på vilka risker som finns för den person-

uppgiftsansvarige med att föra in och behandla personuppgifter i molnen och 

hur den personuppgiftsansvarige kan minimera risktagandet i och med be-

handling av personuppgifter i molntjänsterna.  
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Uppsatsen är skriven för svenska personuppgiftsansvariga i större organisa-

tioner som använder molntjänster med personuppgiftslagen som grund. 

Molnen som uppsatsen kommer att fokusera på är privata och publika moln 

som är uppbyggda enligt IaaS3-tjänstemodell eftersom att de är dem vanligaste 

förekommande molntyperna som används av företag och myndigheter i 

hanteringen av digitalt material. 

Uppsatsen kommer inte att beröra det nya förslaget på en gemensam EU-

förordning då det skulle kunna vara en egen uppsats i sig. 

 

1.5.  Disposition 

Till att börja med kommer uppsatsen att förklara innebörden av digitala 

molntjänster, hur de är uppbygga och hur molnen fungerar i praktiken. Detta 

för att läsaren ska förstå molntjänsternas komplexitet, se hur tjänsterna 

fungerar och vad molnen kan användas till. Med den bakgrunden kan läsaren 

lättare förstå personuppgiftsbehandlingen som kan ske i molnen. 

Efter introduktionen till molntjänsterna kommer en introduktion med bakgrund 

till personuppgiftslagen att följas av olika definitioner från PUL för att göra 

ämnet mer överskådligt. Med denna bakgrund kommer uppsatsen att djupare 

analysera de specifika problemen för att utreda dem närmare. För att visa på 

vilka risker användandet av molntjänster innebär och hur den personuppgifts-

ansvarige på bästa sätt kan använda sig av molnen utan att bryta mot PUL. 

Avslutningsvis kommer en avslutande summering visa vilka de största riskerna 

är vid personuppgiftsbehandling i molnen och hur den personuppgiftsansvarige 

ska agera för att minimera riskerna. Kapitlet ska även fungera som en guide för 

personuppgiftsansvarig innan signerat avtal. 

Uppsatsen binds sedan ihop med mina avslutande reflektioner och egna tankar 

kring molntjänsterna. 

 

                                                           
3 Infrastructure as a Service, (se kap. 2.5.2.). 
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1.6.  De olika parterna som figurerar vid personuppgifts-

behandling i molntjänstssammanhang 

Nedan kommer en kort beskrivning av de olika aktörerna som figurerar vid 

personuppgiftsbehandlingen i molnen. Utförligare beskrivning finns i kap. 3. 

Den registrerade (kap. 3.5.) – Den fysiska person som får sina person-

uppgifter behandlade. 

Den personuppgiftsansvarige (kap. 3.6.) - Den som äger personuppgifterna 

och ansvarar för att behandlingen inte kränker den registrerades personliga 

integritet. Vid molntjänstssammanhang är oftast det företag eller den myn-

dighet som väljer att behandla den registrerades personuppgifter i molntjänster 

som är att se som personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsbiträdet (kap. 3.7.) - Den som behandlar personuppgifter åt 

den personuppgiftsansvarige för dennes räkning enligt angivna instruktioner. I 

uppsatsen är nästan alltid molntjänstsleverantören att se som personuppgifts-

biträde. 

 

2. Molntjänster 

2.1. Digitala moln – en inledning 

Digitala moln har under de senaste åren börjat bli en naturlig del av våra liv. I 

och med Internets utveckling med höghastighetsnätverk och öppna källkoder 

har molntjänsterna utvecklats i en rasande fart.4 Vår lagrade data har i stor mån 

lämnat den befintliga datorns, mobiltelefonens eller surfplattans lagrings-

utrymme för att istället lagras på servrar som tillhandahålls av en molntjänsts-

leverantör. Molnen gör att vi kommer åt det lagrade materialet med hjälp av 

Internet oavsett vilken enhet vi använder oss av. Det innebär att data som 

lagras i molnen kommer innehålla stora mängder personuppgifter vilket leder 

till att PUL måste beaktas. Molntjänsterna underlättar arbetet för många före-

tag, myndigheter och personer genom att dem kan komma åt önskat material så 

länge Internet finns tillgängligt. Information som finns sparad i molnen finns 

                                                           
4 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s. 3. 
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tillgänglig över hela världen, utan att användaren behöver vara uppkopplad till 

servrarna som finns lokaliserade på kontoret eller på datorn som finns i 

hemmet för att komma åt materialet, vilket leder till ett flexiblare arbetssätt. 

Molntjänsterna ses ofta som en typ av outsourcing i kommersiella samman-

hang.5 Eftersom att företagen lämnar över ansvaret för en viss del av behand-

lingen av digital data till en extern part. Den del av IT-hanteringen som hos 

olika organisationer helt och hållet tidigare skötts internt har nu hos många 

aktörer till stora delar lämnats ut till olika externa leverantörer, som på ett 

effektivare sätt sköter hanteringen för ett stort antal användare på en och 

samma gång. På så sätt kan stora resurser frigöras och användandet av molnen 

gör att pengar kan sparas eftersom de interna IT-avdelningarna kan effektivi-

seras. Även ur en miljösynpunkt blir det bättre att använda molnen då mindre 

energi kommer att gå åt eftersom att fler användare kan använda samma 

servrar och det kommer krävas mindre energi till att kyla ner serveranläggning-

arna när servrarna kan centraliseras och användas av en större användarkrets.6 

 

2.2. Definition av digitala moln 

Digitala moln består av nätverk av servrar som ska tillgängliggöras via ett nät-

verk, oftast Internet.7 Detta ska göra det enklare för användarna att komma åt 

mjukvaran som lagras på servrarna. Det är egentligen ganska svårt att avgöra 

vad digitala moln är. Uttrycket molntjänster härstammat från engelskans 

”Cloud Computing”. Molnet användes även som symbol för Internet under 

dem första åren på marknaden.8  

                                                           
5 Hellström, m.fl. I immaterialrättens gränsland, s. 48.  

6 Larsson, Johan, 10 argument för att flytta till molnet, IDG, Internetworld, 2009-01-13, 
http://internetworld.idg.se/2.1006/1.205175/10-argument-for-att-flytta-till-molnet, hämtat 
2014-05-09 kl. 15.00. 

7 Söderlind, Mikael, Så fungerar molnet – tekniken, tjänsterna, prestandan, Tech World, 
publicerad 2010-02-16, http://techworld.idg.se/2.2524/1.290664/sa-fungerar-molnet. 

8 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s. 3.  
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Det finns olika definitioner av vad Cloud Computing egentligen är för något 

och de främsta definitionerna kommer från Artikel 29-gruppens9 uttalande om 

begreppet från 2012 och NIST10 definition av Cloud Computing. Dessa två 

dokument ligger till stor del som grund för vad Cloud Computing egentligen är 

för något, även om det trots dessa dokument ändå inte är hugget i sten. Det 

enda vi med säkerhet kan säga är att molntjänsterna ständigt kommer att för-

ändras och nya lösningar och tjänster kommer att komma med tiden. 

För att visa hur de olika definitionerna är utformade kommer uppsatsen att visa 

på hur de olika aktörerna har definierat begreppet molntjänster. NIST har en 

betydligt mer teknisk aspekt på sin förklaring vilket kan skapa problem då det 

är svårt att förstå innebörden. Förklaringarna har oftast setts som otillräckliga, 

vilket även har kritiserats.11 Artikel 29-gruppen har istället fokuserat mer på att 

användandet av molntjänsterna ska vara förenligt med europeisk rätt. 

 

2.3. Artikel 29-gruppens definition av digitala moln 

Enligt Artikel 29-gruppen består molnen av en mängd tekniska lösningar som 

genom Internet ska göras tillgängliga för användarna. Molntjänsterna ska 

kunna användas för leverans av applikationer, processorkapacitet, och lagring. 

För att ge Artikel 29-gruppens syn på molntjänster kommer här ett utdrag ur 

dokumentet: 

”Cloud computing consists of a set of technologies 

and service models that focus on the Internet-based use and 

delivery of IT applications, 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 

                                                           
9 EU:s oberoende rådgivande arbetsgrupp som ska yttra sig om skyddet för dataskydd och 
privatliv. Medlemmarna består av EU:s medlemsländers dataskyddsmyndigheter. 

10 National Institute of Standards and Technology. 

11 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s. 3. 
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security benefits; enterprises, especially small-to-medium sized 

ones, may acquire, at a marginal cost, top-class technologies, 

which would otherwise be out of their budget range.”12 

 

2.4. NIST:s definition av ”Cloud Computing” 

NIST som är den amerikanska federala organisationen för standarder och 

teknologi har definierat ”Cloud Computing” i sitt dokument, ”The NIST 

Definition of Cloud Computing”. Efter 15 utkast har NIST slutligen publicerat 

sin definition som till en början lyder: 

 

”Cloud computing is a model for enabling 

ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared 

pool of configurable computing resources (e.g., networks, 

servers, storage, applications, and services) that can be rapidly 

provisioned and released with minimal management effort or 

service provider interaction. This cloud model is composed of 

five essential characteristics, three service models, and four 

deployment models.”13 

 

Dokumentet tar även upp ett antal andra punkter som i det stora består i att 

användaren själv ska kunna bestämma när tjänsten ska aktiveras eller stängas 

av. Mjukvaran ska vara tillgänglig från alla typer av enheter, via ett nätverk, 

vilket kan vara Internet. Molnet ska kunna delas med andra användare och det 

spelar ingen roll var servrarna finns lokaliserade. Tjänsterna ska även kunna 

anpassas till kundens olika behov av lagringsutrymme. 

Som uppsatsen redan nämnt så är NIST:s förklaring betydligt mer teknisk än 

Artikel 29-gruppens definition. Nedan kommer två av NIST:s olika tjänste-

modeller att presenteras. 

 

                                                           
12 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, 01037/12/EN, WP 196, Opinion 05/2012 
on Cloud Computing, s. 4. 

13 Final version of NIST Cloud Computing Definition, Special Publication 800-145, s. 2. 
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2.5. NIST:s olika tjänstemodeller 

Molntjänster är mycket mer är de traditionella molnen som används främst för 

lagring. Det finns olika kategorier av tjänstemodeller och i NIST:s definition 

av molntjänster delas begreppet upp i tre olika kategorier, eller tjänstemodeller; 

Software as a service (SaaS), Platform as a service (PaaS) och Infrastructure 

as a service (IaaS). Dessa olika tjänstemodeller visar hur olika 

molnplattformer är uppbyggda och vilka molntjänster som kategoriseras i varje 

tjänstemodell. Personuppgifter kan behandlas under alla tjänstemodeller men 

den största delen av personuppgiftsbehandlingen som oftast hamnar i konflikt 

med PUL sker i lagringsmolnen som bygger på IaaS-modellstruktur. SaaS och 

IaaS tjänstemodeller kommer att presenteras för att visa hur de är utformade 

och hur olika typer av personuppgifter kan behandlas i moln som bygger på de 

olika tjänstemodellerna.  

 

2.5.1.  Software as a service – SaaS 

SaaS är den vanligaste tjänstemodellen på marknaden och består av färdiga 

applikationer eller program som slutanvändaren kan nyttja via Internet.14 

Exempel på dessa tjänster är Facebook, G-mail, Hotmail och MS Office 365.  

En av fördelarna för kunderna med att använda program på en SaaS-plattform 

är att kunderna hela tiden kan få tillgång till den senaste versionen av 

systemet/programmet, vilket de inte hade haft om programmet varit låst till en 

befintlig server/hårddisk på arbetsplatsen.15  

Personuppgifterna som behandlas i SaaS-plattformar består främst av 

vardagliga personuppgifter som namn, kontaktinformation och bilder. De flesta 

av dessa uppgifter lämnas direkt av den registrerade. Detta leder till att 

molntjänstleverantören oftast är personuppgiftsansvarig eftersom det oftast är 

den registrerade själv som lämnar uppgifterna. 

 

                                                           
14 Kommerskolleiet, Hur gränslöst är molnet?, s. 4. 

15 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 27. 
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2.5.2.  Infrastructure as a service - IaaS 

IaaS är tjänstemodellen som används för bl.a. lagring av information, och i 

denna tjänsteform behandlas en stor andel personuppgifter.16 IaaS är 

tjänstemodellen vi tänker på i det som i dagligt tal kallas för digitala moln. I 

moln som är uppbyggda enligt IaaS-tjänstemodell kan mer integritetskänsliga 

uppgifter komma att lagras och det är oftast i dessa moln som de stora riskerna 

med personuppgiftsbehandling i molntjänsterna finns. Det är oftast i 

lagringsmoln företag och myndigheter behandlar den registrerades uppgifter 

hos molntjänstleverantören. 

Amazon var en av de första aktörerna som lyckades slå igenom på moln-

marknaden genom att skapa en molntjänst, S317, med lagringsutrymme som 

bygger på IaaS-modellen. I den tjänsten har användarna en möjlighet att aktivt 

kunna följa personuppgiftslagstiftningen inom EU och aktivt göra vissa val, 

t.ex. begränsa var lagringen av data får ske. 

Dropbox är en av dagens mest populära IaaS-tjänster där användare världen 

över lagrar data. Både privatpersoner, myndigheter och företag använder 

Dropbox som en extern ”hårddisk” där dokument kan sparas och öppnas från 

vilken enhet som helst. Tack vare Dropbox slipper användarna säkerhets-

kopiera materialet och rädslan för att hårddisken ska krascha.   

 

2.6.  Hur fungerar molnen? 

Molnen är uppbyggda som en teknisk lösning med olika sammansättningar av 

servrar som finns tillgängliga för kunderna genom ett nätverk . Tjänsterna är 

skapade för att underlätta och kostnadseffektivisera hanteringen och lagringen 

av digitalt material. Allt handlar om att skapa ett mervärde för användaren.18 

Mervärden kan skapas genom minskade kostnader eller ökad tillgänglighet till 

                                                           
16 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 37. 

17 Se Amazons webbplats, http://s3.amazon.com/. 

18 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 41. 
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materialet och behöver alltså inte vara kopplade till direkta ekonomiska 

besparingar. 

Det är viktigt för företag att hela tiden kostnadseffektivisera sitt arbetssätt och 

för icke vinstdrivande organisationer som myndigheter finns det alltid krav på 

att spara så mycket pengar som möjligt. Eftersom företag och myndigheter 

ständigt strävar efter att öka sin lönsamhet skapas nya möjligheter med 

molntjänsterna som tidigare inte varit möjliga. Tack vare molntjänsternas 

flexibilitet kan organisationer som använder molnen minska kostnaderna 

genom en effektivare IT-hantering samtidigt som molnen ger nya möjligheter 

för att kunna utföra arbetet på andra platser än kontoret. Detta leder till ett 

flexiblare arbetssätt som kan ske från alla ställen där Internet finns tillgängligt. 

Molntjänstleverantörens servrar kan vara lokaliserade över hela världen och 

informationen kan därför vara lagrad var som helst på jorden. Det spelar 

egentligen ingen roll var servrarna är placerade ur en teknisk aspekt. 

Servrarnas lokalisering kan dock få juridiska konsekvenser som måste beaktas, 

i och med att servrarna många gånger finns utanför EU. Den gränsöver-

skridande verksamheten som molntjänsterna ofta innebär är en av huvud-

riskerna med behandling av personuppgifter i molnen och kommer att beröras i 

ett senare skede av uppsatsen. 

 

2.7.  Molnets egenskaper 

En av fördelarna med digitala moln är att de är elastiska. Användaren kan hela 

tiden välja hur mycket utrymme i molnet de behöver för stunden. Det gör att 

molntjänstsleverantörerna kan hålla priserna nere eftersom att olika användare 

hela tiden kommer behöva olika mycket lagringsutrymme.19 Elasticiteten med 

molnen är en av de viktigaste aspekterna i hur molntjänsterna har kunnat bli så 

framgångsrika. 

Molnens elasticitet fungerar lite på samma sätt som hushållens elförbrukning. 

Mängden elektricitet ett hushåll använder är avgörande för hur mycket 

                                                           
19 Kommerskolegiet, Hur gränslöst är molnet?, s. 4. 
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räkningen kommer vara på utöver de fastna kostnaderna för abonnemanget. 

Alla molntjänster kostar inte pengar, men med denna jämförelse kan det vara 

enklare att förstå att många leverantörer tar betalt efter det faktiska 

användandet av lagringsutrymme. På så sätt maximerars nyttjandet av 

servrarna på bästa sätt vilket slutligen leder till att användarna kommer att 

gynnas med lägre kostnader för tjänsterna, eftersom användaren bara behöver 

betala för vad de använder för stunden. Molnens flexibilitet kan vara väldigt 

gynnsamt om lagringsbehovet är olika stort under olika delar av året. Vid 

årsbokslut kräver vanligtvis ekonomiavdelningen på ett företag betydligt mer 

lagringskapacitet än under resten av året och molnen blir då en lämplig lösning 

för bearbetning av materialet istället för att ha en massa befintliga diskar på 

arbetsplatsen som bara nyttjas till fullo under kortare perioder. 

 

2.8.  Olika molntyper 

NIST har även delat upp molnen i fyra olika underkategorier av moln: privata, 

publika, hybrida och gemensamhetsmoln.20 Olika molntyper lämpar sig för 

olika typer av innehåll och det betyder att vissa molntyper inte lämpar sig för 

alla sorters personuppgifter. Här kommer en kort beskrivning av de olika 

molntyperna så att läsaren ska förstå hur olika molntyper är utformade och att 

inte alla molntyper lämpar sig för alla typer av personuppgifter som kan 

komma att behandlas i molnen.  

 

2.8.1.  Privata moln 

De privata molnen används endast av en kund och kallas därför i dagligt tal för 

företagsmoln eller interna moln. Dessa moln lämpar sig för stora organisa-

tioner, myndigheter och företag som inte vill blanda sin data med andra an-

vändares. I privata moln kan lagrat material hanteras av både kunden själv och 

av leverantören. Informationen behöver inte ligga på en separat server, men om 

                                                           
20Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s.4. 
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det är en delad server som används måste ett visst utrymme av den delade 

servern vara speciellt dedikerat till den enskilda kunden.21  

Privata moln används med fördel om materialet som ska lagras i molnet är 

känsligt eller kan vara av integritetskränkande karaktär. Det kan både röra sig 

om personuppgifter eller företagshemlig information som inte får läcka ut och 

hamna i fel händer. Det är därför oerhört viktigt att säkerheten är extra strikt 

kring de privata molnen. Känsliga personuppgifter och kunders kontouppgifter 

hos en bank är material som med fördel lagras i privata moln. 

Privata moln byggs med krypterade anslutningar för att lämna obehöriga ute 

från molnet.22 Dessa moln kan placeras i antigen kundens datorhallar eller hos 

leverantören.23 Det viktiga är allt material hålls åtskilt från andra kunder för att 

inte kundens data ska kunna blandas med andra användares. 

 

2.8.2.  Publika moln 

Den vanligaste leverantörsmodellen är publika moln och det är dessa moln du 

vanligtvis tänker på när du hör ordet molntjänster.24 Publika moln har inte alls 

samma säkerhet som de privata molnen men är betydligt enklare och snabbare 

att komma igång med. Publika moln är öppna för alla som skapar sig ett 

användarkonto hos leverantören och så fort kontot är aktiverat kan användaren 

använda molnet efter sina behov.25 Publika moln finns tillgängliga överallt på 

Internet. Vanliga tjänster som de flesta känner till är Dropbox, G-mail och 

iCloud, för att nämna några moln som klassificeras som publika molntjänster. 

                                                           
21 Kommerskolegiet, Hur gränslöst är molnet?, s. 4. 

22 Kommunikationsministeriet, 
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1835651&name=DLFE-12164.pdf, 
hämtat 2014-03-23 kl. 10.00. 

23 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 28 

24 A.A., s. 29.  

25 Cloud Sweden, Affärsnytta med molnet, Grupp Affärsnytta, version 1.0, s. 19. 
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Avtalen som finns mellan kund och molntjänstleverantör för publika moln är 

standardiserade och det är väldigt svårt för kunden att kunna påverka avtals-

innehållet. Därför lämpar sig inte publika moln för känsliga personuppgifter 

eftersom att avtalen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet 

är standardavtal som inte alltid lever upp till reglerna i PUL. 

 

2.8.3.  Hybridmoln 

Den tredje typen av molntjänster är hybridmoln, som är en blandning mellan 

privata och publika moln. Där kan vissa tjänster ligga i det privata molnet 

medan andra delar som inte kräver samma säkerhet ligger i publika moln. Det 

viktiga är att varje moln ska vara en unik och separat enhet, men tillsammans 

med någon teknisk lösning kan data överflyttas och göras tillgängänglig mellan 

de olika strukturerna.26 Hybridmoln kan därför vara en bra lösning om den 

personuppgiftsansvarige har väldigt varierade typer av personuppgifter som 

kräver olika mycket säkerhet. 

 

2.8.4.  Gemensamhetsmoln 

Till sist har vi gemensamhetsmolnen där infrastrukturen som används finns 

tillgänglig för specifika grupper av användare med gemensamma intressen och 

behov. Dessa moln fanns inte med i NIST:s tidigare versioner och egentligen 

kan man säga att gemensamhetsmolnen är att se som privata moln som erbjuds 

till en liten skara användare som har ett gemensamt mål med molnet.27 

Dessa moln används ofta i forskningssyften, då forskare världen över kan spara 

data som kan göras tillgänglig för olika forskare världen över som är i behov 

av en gemensam databank för att tillsammans finna lösningen på ett problem. 

 

 
                                                           
26 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 29. 

27 A.A.. s. 29. 
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2.9.  Allmänna risker med molntjänster 

European Network and Information Security Agency (ENISA), som är ett av 

EU:s organ, har i stort delat upp riskerna med att använda molntjänster till tre 

olika kategorier: 

1. organisatoriska, 

2. tekniska, och 

3. legala.28 

Då många olika användares data finns lagrad i olika molntjänster gäller det att 

säkerheten är oerhört hög så att obehöriga inte ska kunna komma åt 

informationen eftersom filerna som laddas upp i molnen kan innehålla både 

hemlig och känslig information. Det är därför oerhört viktigt att säkerheten 

kring molnen är hög. Detta gäller framförallt när filer innehållande 

personuppgifter ska behandlas. Om inte säkerhetsnivån runt molen skulle vara 

tillräckligt hög skulle det leda till ett lågt förtroende hos användarna och ingen 

skulle våga lagra sin information i molnen. Det skulle kunna resultera i att 

molnen skulle bli oanvändbara. 

Idag är molnen populärare än någonsin och användningsområdena ökar hela 

tiden. Även om molntjänsterna inte diskuteras lika frekvent i media längre 

beror det inte på att intresset för tjänsterna har minskat. Snarare tvärtom, idag 

ses molnen som en självklarhet i den industrialiserade världens teknikutbud 

och används frekvent av användare över hela världen. Det som var otänkbart 

och omöjligt igår kan vara standard imorgon. Med tanke på hur snabbt den 

digitala utvecklingen sker kommer vi i framtiden med största sannolikhet an-

vända molnen till mycket mer än vad vi redan gör. 

Utöver rädslan att data som lagras i molnen kan hamna i fel händer, finns det 

andra säkerhetsaspekter som användaren måste beakta. Är servrarna 

tillräckligt tillförlitliga? Driftstörningar och kollapser skulle kunna leda till 

förödande konsekvenser om inte myndigheterna eller företagen skulle komma 

åt den lagrade informationen. Därför är det viktigt att noga undersöka hur 

                                                           
28 Se ENISA, Cloud Computing – Benefits, risks and recommendations for information security. 
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molntjänstleverantören hanterar sådana situationer och vilken rätt till ersättning 

som finns att tillgå. Driftstopp kan leda till stora problem och kostnader för 

användarna om arbetet stoppas för att det lagrade materialet inte fanns 

tillgängligt. Offentliga organ måste även beakta offentlighetsprincipen och hela 

tiden säkerställa att det utan tidsåtgång går att få tillgång till önskade dokument 

om någon vill ha material utlämnat från myndigheten.29 

En ytterligare risk med molntjänsterna är lagvalsfrågan. Många av 

leverantörerna skickar den lagrade data som finns i molnen mellan olika 

servrar, som kan vara lokaliserade i olika länder och ibland till och med i olika 

världsdelar, för att hela tiden maximera servrarnas lagringskapacitet. Detta gör 

många av leverantörerna även i ett led för materialets slutliga lagring, trots att 

det finns avtalat med kunden i vilket land den slutliga lagringen ska ske. På så 

sätt kan det göra att olika länders dataskyddslagstiftningar hamnar i konflikt 

med varandra.30 Det är därför viktigt att tydligt avtala om lagvalsfrågan för att 

undvika problem med vilka länders lagstiftningar som ska beaktas. Framförallt 

om personuppgifter ska behandlas i molnet. Risker med lagvalsfrågan upp-

kommer inte endast vid lagring av personuppgifterna på servrar i tredje land, 

utan även vid support och bearbetning av uppgifterna i tredjeland. 

 

3. Personuppgiftslagen med kopplingar till molntjänsterna 

3.1.  Bakgrund till dagens personuppgiftslag 

Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) är den svenska lagstiftningen som 

reglerar hanteringen av personuppgifter. Lagen grundar sig på ett EG-direktiv, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (Dataskyddsdirektivet). Som 

medlem i EU har Sverige varit skyldigt att implementera direktivet in till 

svensk rätt, vilket har gjorts genom PUL. 

Innan PUL fanns reglerades hanteringen av persondata till viss del i datalagen 

(1973:289).  Sverige var det första landet i världen med att införa en nationell 

                                                           
29 Sveriges Kommuner och Landsting, Använd molntjänster på rätt sätt, 2013-02-13, s. 5. 

30 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s. 11. 
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integritetsskyddslag. Detta gjordes efter att det tagits beslut att genomföra 

olika folk- och bostadsräkningar inom rikets gränser.31 Samma år som lagen 

trädde ikraft bildades den nya tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för att se 

till att den nya lagen efterföljdes samtidigt som myndigheten skulle sprida 

information om individers integritetsskydd. 

Datalagskommittén fick uppdraget att implementera direktivet och påbörjade 

sitt arbete under 1996 och överlämnade sitt betänkande ”Integritet, Offentlig-

het, Informationsteknik” (SOU 1997:39), vilket resulterade i propositionen 

Personuppgiftslag (1997/98:44).32 Lagstiftningsprocessen är inte den snabbas-

te och eftersom tekniken utvecklas i en rasande takt hinner inte lagstiftaren 

med, vilket gör det väldigt svårt att genom lag reglera förhållandet kring 

personuppgifter i molntjänsterna. 

EU:s syfte med det gemensamma dataskyddsdirektivet var att få ett gemensamt 

skydd för personuppgifter genom att inte kränka personers personliga integritet 

vid digital hantering av personuppgifter. Detta för att möjliggöra ett fritt flöde 

av uppgifterna mellan medlemsländerna som ett led av harmoniseringen inom 

unionen.33  

Riksdagen beslutade att anta personuppgiftslagen 1998 och senare samma år 

antog regeringen personuppgiftsförordningen (1998:1191) och instruktioner 

för Datainspektionen (1998:1192) (nuvarande 2007:975, Förordning med 

instruktion för Datainspektionen). Datainspektionen är den myndighet som 

utövar tillsyn när det gäller personuppgifter och kontrollerar att lagstiftningen 

efterföljs och att människors personliga integritet inte kränks på ett otillbörligt 

sätt. Utöver tillsyn ska även Datainspektionen arbeta med information och 

riktlinjer om skydd för den personliga integriteten. 

Personuppgiftslagen berör oss alla och våra uppgifter behandlas i automati-

serad form vare sig vi vill det eller inte. Samhället skulle inte fungera om inte 

                                                           
31 Blomberg, Kristina, Värt att veta om personuppgiftslagen, S. 9. 

32 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 15. 

33 Prop. 1997/98:44, sid. 34.   
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våra personuppgifter fick behandlas. PUL finns däremot för att sätta upp reg-

lerna för behandlingen och syftet med lagen är att skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling, 1 § PUL. Lagen 

är dock subsidiär till andra författningar enligt 2 § PUL och därför kan saker 

som inte är accepterade enligt PUL ändå vara det av andra lagar såsom t.ex. 

våra svenska grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Yttrande-

frihetsgrundlagen (1991:1469). 

 

3.2.  Vad är en personuppgift? 

Definitionen av vad en personuppgift är finns i 3 § PUL. Personuppgifter är all 

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande 

person. Uppgifter om foster och avlidna personer berörs alltså inte av PUL.34 

Personuppgifter är dock mycket mer än bara namn, personnummer och andra 

uppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Även digitala fotografier, 

ljudinspelningar, videoinspelningar och krypterad information som går att låsa 

upp med någon krypteringsnyckel är att se som personuppgifter.35 Även fiktiva 

arbetsidentifikationer är personuppgifter trots att de bara är skapade 

sammansättningar av siffror och bokstäver. Dessa arbetsidentifikationer loggas 

oftast i alla företags och myndigheters digitala system för att veta vem som 

gjort vad i systemet och därför loggas oftast uppgifterna även i molnen. Med 

det sagt gäller det för den personuppgiftsansvarige att beakta alla möjliga 

tänkbara personuppgifter som kan komma att behandlas i molnet. Många 

gånger kan alltså filer och material som figurerar i molnen ändå innehålla 

personuppgifter även om den personuppgiftsansvarige inte tänker på att 

uppgifterna är att se som personuppgifter vid en första anblick. Därför kan den 

personuppgiftsansvarige missa att beakta PUL vid anlitandet av moln-

tjänstsleverantören. 

                                                           
34 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 86. 

35 A.A., s. 90.  
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Juridiska personer omfattas inte av PUL, däremot så är informationen om en 

enskild firma en personuppgift.36 Eftersom en enskild firma går att koppla till 

en fysisk person blir därför även uppgifter anhängiga till en enskild firma att se 

som personuppgifter och om molnet innehåller uppgifter om enskilda firmor så 

måste PUL beaktas. 

När det gäller fotografier behöver det inte ens vara bilder på någon levande 

person för att det ska vara en personuppgift, det kan även vara fotografier av 

klotter, s.k. ”tags”, om det går att härleda vilken person som står bakom den 

aktuella signaturen.37 På så sätt är det oerhört mycket som faller in under vad 

en personuppgift är och även det som i ett första skede inte uppfattas som en 

personuppgift kan ändå vara det om uppgifterna på något sätt går att koppla till 

en levande person. Så länge informationen indirekt går att koppla ihop med en 

individ blir informationen att se som en personuppgift enligt 3 § PUL. Det är 

därför oerhört viktigt att fundera på vilken information som ska behandlas i 

molnet och den personuppgiftsansvarige ska alltid ställa sig frågan om 

uppgifterna går att härföra till någon levande person, direkt eller indirekt innan 

denne för in några uppgifter i molnen. 

 

3.3.  Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter får endast behandlas om det är lagligt och förenat med god 

sed. Begreppet god sed beror på i vilken bransch uppgifterna samlas in men det 

är viktigt att tänka på att inte fler uppgifter än nödvändigt registreras. Det 

betyder att ”bra att ha” uppgifter aldrig får registreras, om uppgifterna inte 

fyller någon funktion. Därför får inte fler personuppgifter än nödvändigt be-

handlas i molnen och det måste finnas någon laglig grund till varför upp-

gifterna i huvudtaget ska få behandlas. 

Det finns sju olika punkter som ger den personuppgiftsansvarige rätt att be-

handla personuppgifter, vilka återfinns i 10 § PUL: 

                                                           
36 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 87. 

37 Se Datainspektionens beslut, 2005-08-30, dnr 1020-2005, 2006-04-25, dnr 366-2006, 2011-
04-13, dnr 352-2011. 
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1. Om den registrerade lämnar sitt samtycke till behandlingen. 

2. Uppgifterna behövs för att ett avtal skall kunna fullgöras eller kunna 

ingås. 

3. Den personuppgiftsansvarige behöver uppgifterna för att kunna full-

göra en rättslig skyldighet.  

4. För att kunna skydda den registrerades vitala interessen. 

5. För att kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.  

6. För att kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighets-

utövning. 

7. Sist men inte minst finns den s.k. slasktratten som är en intresse-

avvägning mellan skyddet av den registrerades personliga integritet och 

den personuppgiftsansvariges eller tredje mans berättigade intresse att 

få behandla uppgifterna. Känsliga personuppgifter får dock aldrig 

behandlas efter denna intresseavvägning.38 

I stort sett allt som görs med personuppgifter är att se som en behandling i 

lagens mening. Det innebär att allt från lagring, inmatning och till och med för-

störande av personuppgifter är en behandling.39 I molnen innebär det att både 

införandet och borttagandet av uppgifterna är en behandling på samma sätt 

som att en behandling sker även om personuppgifterna bara ligger lagrade i 

molnet. För att sammanfatta behandlingen i molnen innebär det att allt som 

görs med personuppgifter i molnen är en behandling enligt 3 § PUL. För att 

den personuppgiftsansvarige ö.h.t. ska få behandla personuppgifterna i molnet 

krävs alltså att någon av punkterna ovan är uppfyllda. Vanligtvis löser 

personuppgiftsansvarig detta med ett samtycke eller genom en intresse-

avvägning enligt den sjunde punkten. 

Den behandling som är undantagen att följa reglerna i PUL finns i 6 § PUL 

och innebär att behandling som görs av en fysisk person i ett led av en 

                                                           
38 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster - Juridik, affär och säkerhet, s. 126. 

39 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 120. 
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verksamhet för privat natur. Detta gäller endast behandling som sker i verk-

samhet som utgör en del av den enskildas privat- eller familjeliv, vilket fast-

slogs av EG-domstolen i det s.k. Bodil-målet (C-101/01, REG 2003 s. I-

12971). Privatpersoner kan därför använda sig utav molntjänster för privat 

bruk utan att beakta PUL, och således kan användare på t.ex. Facebook lägga 

upp bilder på andra personer utan problem. Det ska dock poängteras att även 

om PUL inte blir tillämpligt är det fortfarande inte okej att kränka personer på 

bild eller i text. Eventuella påföljder regleras dock inte enligt PUL. 

 

3.4.  Samtycke enligt PUL 

Många av de regler som finns uppställda i PUL går att komma runt med hjälp 

av ett samtycke. Ett samtycke ska vara enskilt, frivilligt och specificerat.40 Det 

går alltså inte att ta in allmänna samtycken som gäller för all typ av behand-

ling. Samtycket ska helst vara skriftligt för att inga oklarheter ska kunna upp-

komma, även om det inte finns något lagligt krav på skriftligheten.41 Skriftligt 

samtycke är att föredra för den personuppgiftsansvarige med tanke på att det är 

denne som har bevisbördan vid en eventuell tvist.42  

Högsta domstolen (HD) har även klarlagt att i ett straffrättsligt förförande 

måste ett samtycke för att få behandla personuppgifter ha inhämtats innan 

behandlingen påbörjats.43 Vid behandling av känsliga personuppgifter kan 

dock ett samtycke på den behandlingen inhämtas i efterhand enligt Data-

inspektionens tillsyn över IOGT-NTO:s registrering av sina medlemmar som 

frikyrkliga eller icke frikyrkliga medlemmar.44 Detta kan ses som ganska 

märkligt och enligt min mening borde det krävas ett samtycke för behandling 

av känsliga personuppgifter innan själva behandlingen påbörjats. Om HD kan 

kräva att samtycke till behandling måste ha skett innan behandlingen påbörjats 

                                                           
40 Datainspektions informationsblad, Samtycke enligt personuppgiftslagen, 2011, s. 5. 

41 A.A., s. 9. 

42 A.A., s. 7. 

43 NJA 2005 s. 361. 

44 Datainspektionens beslut 2008-08-06, diarienummer 217-2008.   
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anser jag att det är märkligt att Datainspektionen tycker att ett samtycke för 

känsliga personuppgifter kan inhämtas efteråt. Då känsliga personuppgifter till 

och med har ett ännu starkare skydd i PUL.  

Det är dock viktigt att poängtera att samtycket alltid kan återkallas och den 

registrerade kan alltid säga att denne inte längre godkänner behandlingen av 

sina personuppgifter. Ett återkallat samtycke innebär oftast att avtalet måste 

brytas eftersom det inte längre kommer vara möjligt att uppfylla villkoren för 

avtalet och det måste den registrerade vara medveten om. Ett återkallat 

samtycke kan innebära kostnader för den registrerade om denne behöver 

kompensera den personuppgiftsansvarige för den eventuella skada denne kan 

drabbas av om avtalet bryts. Ett återkallat samtycke innebär emellertid inte att 

behandlingen av personuppgifterna som samtycke redan lämnats för måste 

avbrytas.45 Däremot kan inte dessa uppgifter behandlas för all evighet när 

samtycket har upphört, eftersom den personuppgiftsansvarige inte längre kan 

kontrollera att uppgifterna är korrekta och på så sätt kan behandlingen strida 

mot PUL eftersom uppgifterna kan bli inaktuella. 

Om den personuppgiftsansvarige har anlitat en molntjänstleverantör för lagring 

av data och den registrerade motsätter att sina personuppgifter får behandlas 

måste den personuppgiftsansvarige se till att biträdet tillika molntjänst-

leverantören upphör med att behandla den registrerades personuppgifter. Det är 

viktigt att den personuppgiftsansvarige tydligt reglerat frågan i personuppgifts-

biträdesavtalet så att biträdet upphör att behandla den registrerades uppgifter. 

 

3.5.  Den registrerade 

Den som får sina personuppgifter behandlande är att se som den registrerade, 3 

§ PUL. Alla levande personer i Sverige får sina personuppgifter behandlade. 

Det är oundvikligt i dagens digitaliserade samhälle att undkomma registrering 

av sina personuppgifter. Skatteverket, landstinget, banken, och mobiltelefon-

operatören du använder har alla mängder av registrerade personuppgifter om 

                                                           
45 Datainspektion informerar, Samtycke enligt personuppgiftslagen, 2011, s. 11. 
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dig för att nämna några aktörer som registrerar dina personuppgifter. På 

samma sätt kommer den registrerade att få sina uppgifter behandlade i molnen 

om den personuppgiftsansvarige väljer att anlita en molntjänstleverantör i 

hanteringen av sitt digitala material. 

Det är dock inga problem att behandla den registrerades personuppgifter så 

länge PUL beaktas och följs och utan personuppgifter skulle inte samhället 

fungera. Det viktiga är dock att den registrerades personuppgifter inte kränks 

på ett otillbörligt sätt och därför finns PUL för att sätta upp ramarna för hur 

uppgifterna får behandlas.46 

 

3.6.  Personuppgiftsansvarig 

Den personuppgiftsansvarige är den som ansvarar för hanteringen och ända-

målen med behandlingen av personuppgifterna. Detta gör personuppgifts-

ansvarig antigen själv eller tillsammans med någon annan, 3 § PUL.47 Data-

inspektionen har i ett beslut (2010-07-02, dnr 686-2010) uttryckt att ”Vem som 

bestämmer över behandlingen avgörs genom en bedömning av de faktiska om-

ständligheterna i det enskilda fallet”. Det som är avgörande är vilka uppgifter 

som behandlas och varför behandlingen sker, vilka tredje män som ska få till-

gång till behandlande uppgifter och när uppgifterna ska raderas.48 I data-

skyddsdirektivet kallas den personuppgiftsansvarige för registeransvarig.  

Personuppgiftsansvarigs ansvar finns i 9 § PUL. Dessa punkter är de viktiga-

ste för att PUL ska kunna följas utan att kränka de registrerades uppgifter, med 

tanke på att personuppgifter endast får behandlas för det syfte de inhämtats för 

och att uppgifterna inte får sparas längre än nödvändigt. PUL ser alltså till att 

företagen eller myndigheterna inte bara sparar på en massa uppgifter som kan 

vara bra att ha till ett senare tillfälle.  

                                                           
46 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 106.  

47 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 93 

48 A.A., s. 93 
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Om personuppgifterna inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte måste alltså 

uppgifterna raderas eller korrigeras till det rätta. Detta gäller också om ett 

affärsförhållande mellan två parter upphör. Eftersom om det inte finns något 

affärsförhållande har antagligen syftet med varför uppgifterna samlats in 

upphört att gälla en viss tid efter att kontraktet upphörande. Däremot kan det 

finnas andra lagar och regler som kräver att uppgifterna måste sparas i visst 

många år efter att ett affärsförhållande upphört. Sådana uppgifter är särskilt 

vanliga inom bank och finansrörelsen. Där det finns regler på hur många år 

uppgifter om krediter, skuldebrev etc. måste sparas innan de får raderas. Detta 

gäller även efter att det inte längre finns något giltigt avtal som reglerar 

kontraktsförhållandet mellan parterna. 

 

3.6.1.  Personuppgiftsansvariges rättsliga ansvar 

Den personuppgiftsansvarige är antigen en fysisk person, en juridisk person, en 

utländsk filial eller en myndighet och dessa åvilar ett skadeståndsansvar mot 

den registrerade vid en kränkning av personuppgifterna. När det gäller jurid-

iska personer, som t.ex. aktiebolag är det inte någon fysisk person på bolaget 

som är personuppgiftsansvarig. Det är istället själva aktiebolaget som är 

ansvarig, men företrädare för bolaget som t.ex. VD kan drabbas av ett straff-

rättsligt ansvar om lagen skulle undansättas grovt.49 Detta är något som oftast 

misstolkas då många tror att en företrädare för den juridiska personen är att se 

som personuppgiftsansvarig vilket alltså inte stämmer.50  

 

3.6.2.  Personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige är även skyldig att informera den registrerade att 

behandling av dennes personuppgifter kommer att ske. Denna information ska 

lämnas självmant till den registrerade, 23 § PUL om uppgifterna samlas in av 

den registrerade själv och 24 § PUL om uppgifterna samlats in från någon 

                                                           
49 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 531. 

50 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 111. 
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annan källa. Informationsskyldigheten är hämtad från artiklarna 10 och 11 i 

dataskyddsdirektivet. 

Informationen behöver inte ges varje gång en behandling ska ske, eftersom att 

det skulle vara ohållbart om t.ex. din bank skulle behöva informera dig om att 

en behandling av dina kortuppgifter kommer att ske varje gång du ska handla 

med kortet. Därför brukar det skrivas tydliga informationsstycken om hur dina 

personuppgifter kommer att behandlas i den finstilta delen som finns bifogad i 

avtalsvillkoren. Information om personuppgiftsbehandlingen ska alltid ges vid 

ingåendet av avtal och när någon kund ansluter sig till en tilläggstjänst eller 

skaffar någon ny produkt. På så sätt får den registrerade hela tiden information 

om vilken behandling som kommer ske. I informationen ska det även framgå 

att personuppgifterna kan behandlas av externa samarbetspartners om person-

uppgifterna ska komma att behandlas i molntjänster. 

 

3.7.  Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning 

är personuppgiftsbiträde, 3 § PUL. Biträdet måste finnas utanför den egna org-

anisationen för att denne ska kunna ses som personuppgiftsbiträde.51 Det är 

viktigt att det finns ett avtal, ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal mellan den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Avtalet finns reglerat i 30 

§ PUL och ska tydligt ange och avgränsa hur biträdet får behandla uppgifterna 

enligt de instruktioner som den personuppgiftsansvarige har lämnat.  

Om en organisation använder molntjänster för behandling av sina person-

uppgifter, blir molntjänstleverantören personuppgiftsbiträde och den person-

uppgiftsansvarige ska då tydligt ge instruktioner till biträdet hur behandlingen 

av personuppgifter får ske.52  

Personuppgiftsbiträdesavtalen är dock ett av de största problemen med moln-

tjänsterna. Molntjänstsleverantörerna är oftast stora internationella bolag med 

                                                           
51 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 100.  

52 Datainspektionens informationsblad, Molntjänster och personuppgiftslagen, 2011, s. 2.  
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färdiga standardavtal som många gånger kan stå i strid med PUL eller annan 

nationell dataskyddslagstiftning. Det blir då upp till den personuppgifts-

ansvarige att göra en riskbedömning för vilka risker de är villiga att ta i och 

med anlitandet av molntjänstleverantören. Kanske fungerar inte standard-

avtalen för syftet med anlitandet av molntjänsten om avtalet skulle kunna 

strida mot PUL? Den personuppgiftsansvarige måste då få biträdet att ändra på 

avtalet så att det överensstämmer med regleringen i PUL. Detta är väldigt svårt 

och det är oftast bara större personuppgiftsansvariga som vinner framgång i 

sina önskemål. Om biträdet inte går med på att ändra avtalet måste den 

personuppgiftsansvarige söka efter en ny leverantör som uppfyller kraven och 

skulle fungera för den personuppgiftsansvariges ändamål med behandlingen.  

 

3.7.1.  Personuppgiftsbiträdets biträde - Underbiträdet 

Många gånger händer det även att personuppgiftsbiträdet i sin tur anlitar under-

leverantörer, s.k. underbiträden. Det är väldigt vanligt i molntjänstssamman-

hang, eftersom molntjänstsleverantören oftast anlitar underleverantörer i sin 

verksamhet då behovet av lagringsutrymme varierar över tiden och skapar 

olika behov över hur stor serverpark som krävs för tillfället. Om ett 

underbiträde anlitas ska även underleverantörerna ses som ett person-

uppgiftsbiträde till den personuppgiftsansvarige53 eftersom underbiträdet be-

handlar personuppgifter i det uppdrag som ursprungligen getts till det 

ursprungliga biträdet. Därför bör det även finnas ett avtal mellan 

underleverantören och den personuppgiftsansvarige för att inga oklarheter ska 

kunna uppkomma. 54  

Proceduren med underbiträden har dock skapat administrativa svårigheter för 

molntjänstsleverantörerna som hela tiden behöva skriva nya avtal mellan den 

personuppgiftsansvarige och underbiträdet. Därför har Datainspektionen 

                                                           
53 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 117. 

54 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 100. 
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öppnat upp för detta förfarande genom sin tillsyn av Salems kommun.55 Den 

personuppgiftsansvarige kan numera ge biträdet mandat, för att låta biträdet 

själv ingå avtal med underleverantören, utan att någon fullmakt har getts. Det 

krävs emellertid att biträdet följer alla de instruktioner som finns i person-

uppgiftsbiträdesavtalet och att biträdet uppfyller de krav som finns uppställda i 

31 § PUL. Det krävs även att personuppgiftsansvarig får vetskap om vilka 

personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla personuppgifterna.56 

Utöver det ska även personuppgiftsansvarig få vara med och påverka under-

biträdets behandling och om den personuppgiftsansvarige inte vill att ett under-

biträde ska få behandla personuppgifterna ska det alltid finnas en möjlighet att 

avsluta samarbetet med underbiträdet. Anledningen till detta är att det i slut-

ändan är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen och 

måste kunna stå upp för att den registrerades personuppgifter behandlas 

korrekt.  

Även Artikel 29-gruppen har uttalat sig om underbiträden och menar att bi-

trädet endast får lägga ut verksamheten på underentreprenad om de har person-

uppgiftsansvariges samtycke. Alla ändringar gällande förhållandet mellan 

underbiträden måste informeras och godkännas av den personuppgifts-

ansvarige. Den ansvarige ska även när som helst kunna motsätta sig att under-

leverantören ska få behandla personuppgifterna och avtalet ska kunna sägas 

upp på den grunden.57 

Eventuella rättsliga anspråk som enligt lag kan göras av den registrerade vid en 

kränkning av personuppgifterna kan endast riktas mot den person-

uppgiftsansvarige. Därför måste avtalet mellan den personuppgiftsansvarige 

och personuppgiftsbiträdet reglera hur den personuppgiftsansvarige kan begära 

ersättning från biträdet om denne inte följt sina givna instruktioner för hur 

uppgifterna ska behandlas, eftersom att regleringen saknas i lag.58  

                                                           
55 Datainspektionens tillsyn av Salems Kommun, 2011-09-28, dnr 263-2011. 

56 A.A., s. 11. 

57 Artikel 29-gruppen, ”Yttrande 5/2012 om Cloud Computing”, WP196, 1 juli 2012, s. 10.  

58 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 101. 
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3.8.  Olika typer av personuppgifter 

PUL delar upp personuppgifterna i olika segment. Det finns vanliga, känsliga 

och integritetskränkande personuppgifter. Olika personuppgifter ska hanteras 

på olika sätt och vissa uppgifter har ett starkare skydd än andra. Därför lämpar 

sig inte alla personuppgifter i alla sorters molntjänster. 

 

3.8.1.  Vanliga personuppgifter 

Vanliga personuppgifter är sådana uppgifter om personer som vanligtvis inte 

anses kunna skada den registrerade om de avslöjas. Sådana uppgifter är bl.a. 

namn, adresser, telefonnummer etc. Vanliga personnummer får behandlas så 

länge uppgifterna inte är felaktiga eller behandlas i strid med syftet med 

behandlingen. Vanliga personuppgifter kan behandlas i alla molntyper. 

 

3.8.2.  Känsliga personuppgifter 

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som anses extra kränkande om de 

finns registrerade, 13 § PUL. Dessa uppgifter har ett ännu starkare skydd än de 

vanliga personuppgifterna. Om känsliga personuppgifter ska hanteras i moln-

tjänster ställer det ytterligare krav på leverantören, som personuppgifts-

ansvarig måste kontrollera. Vilken typ av molntjänst som lämpar sig för 

uppgifterna måste beaktas och krypterade säkerhetsinloggningar måste skapas 

för att skydda känsliga personuppgifter från obehöriga. 

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som går att relatera till den 

registrerades: 

 etniska ursprung,  

 uppgifter som rör hälsan,  

 sexualliv,  

 politiska åsikter,  

 religiös eller filosofisk övertygelse, och 

 medlemskap i fackförening. 
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Känsliga personuppgifter ska enligt huvudregeln inte ens behandlas men får 

behandlas om det finns samtyckte från den registrerade eller om uppgifterna är 

tydligt offentliggjorda, 15 § PUL. Känsliga personuppgifter får även behandlas 

för nödvändiga ändamål enligt 16-19 §§ PUL. Det innebär att känsliga 

personuppgifter bl.a. får behandlas för forskningsändamål, för att arbetsgivare 

ska kunna uppfylla legala krav, inom hälso- och sjukvården, och för ideella 

organisationer som har ett fackligt, politiskt eller religiöst syfte. 

För känsliga personuppgifter är molntjänster inte optimalt och om dessa upp-

gifter ska figurera i molnen är privata moln att föredra. Säkerheten är högre i 

de privata molnen och risken för att personuppgifterna ska blandas på 

molntjänstsleverantörens servrar är betydligt lägre. Ett samtycke från den 

registrerade bör dock inhämtas om uppgifterna ska behandlas i molnen. 

 

3.8.3.  Integritetskränkande personuppgifter  

Integritetskränkande personuppgifter är bl.a. uppgifter gällande brott och straff 

och finansiell information om den registrerade som figurerar hos finansiella 

aktörer som t.ex. banker, försäkringsbolag, Euroclear och Skatteverket. 

När det gäller personuppgifter rörande brott och straff finns det ett tydligt 

förbud i PUL om att privata företag eller organisationer inte får behandla 

uppgifter som rör brott och straff, 21 § PUL, vilket bygger på data-

skyddsdirektivets 8 kap. § 5. Uppgifter gällande brott och straff får endast 

behandlas av myndigheter. Uppgifter om brott anses inte vara känsliga person-

uppgifter i lagens mening men uppgifterna är av sådan art att de ändå räknas 

som känsliga förhållanden som rör individens personliga förhållanden.59 

Personuppgiftsansvarig i privata bolag får inte ens med samtycke behandla 

uppgifter om brott eller straff i sina system, vilket ger uppgifter gällande brott 

ett ännu högre skydd än de känsliga personuppgifterna. Detta eftersom att upp-

gifter om brott och straff kan leda till förödande konsekvenser för den 

registrerade om uppgifterna inte är korrekta eller den registrerade redan har 

sonat sitt brott.  

                                                           
59 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 326. 
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Det är endast regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt, vilket är 

Datainspektionen60, som får ge andra än myndigheter tillstånd att behandla 

uppgifter gällande brott.61 De privata aktörerna får alltså aldrig behandla upp-

gifterna och om myndigheterna skulle behandla dessa uppgifter i molnen, finns 

det en risk att obehöriga skulle kunna komma åt informationen. Därför lämpar 

sig aldrig uppgifter gällande brott i molntjänsterna. 

När det gäller finansiell information om den registrerades finansiella situation 

är även inte de uppgifterna att se som känsliga personuppgifter. De har ändå ett 

högre skydd än vanliga personuppgifter eftersom uppgifterna kan kränka den 

personliga integriteten om de hamnar hos obehöriga. Därför lämpar sig inte 

heller finansiell information för molntjänsterna. Om uppgifterna ändå be-

handlas i molnen är privata moln att föredra för att minimera riskerna för att 

obehöriga ska komma åt informationen.  

 

3.9.  För vilka gäller PUL? 

PUL gäller för personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige, enligt 4 § 

1 st. PUL. Det betyder att PUL gäller för myndigheter, kommuner, juridiska 

personer och utländska filialer med verksamhet i Sverige. Att vara etablerad i 

Sverige kräver att man har både tekniska och mänskliga resurser inom landets 

gränser. Det räcker alltså inte med att endast ha en server lokaliserad i Sverige 

för att PUL ska bli tillämplig.62 

Om internationella bolag har verksamhet i flera olika länder kan PUL gälla på 

olika delar av behandlingen. T.ex. om inhämtandet av uppgifterna sker i 

Sverige kan PUL bli tillämpligt på den delen av behandlingen, medan annat 

lands nationella lagstiftning kan bli tillämpligt på andra delar av behandlingen, 

som själva lagringen. Även om personuppgiftsansvarig har verksamhet i 

                                                           
60 Se 9 § personuppgiftsförordningen. 

61 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 329. 

62 Se Datainspektionens webbplats, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/personuppgiftslagen/internationell-verksamhet/, hämtat 2014-05-23, kl. 16.30. 
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Sverige utan att vara etablerad i riket eller annat EU/EES land kan PUL ändå 

bli tillämplig. Detta för att skydda de registrerades personliga integritet. 

Om personuppgiftsansvarig finns etablerad i annat EU land och behandlar 

svenska personuppgifter i det landet gäller inte PUL. Då gäller endast det 

landets personuppgiftslagstiftning, eftersom hela EU:s personuppgiftsskydd 

bygger på samma direktiv och har implementerats genom nationell 

lagstiftning. Detta innebär att den registrerade anses ha ett fullgott skydd inom 

hela unionen oavsett i vilket medlemsland behandlingen sker.  

Detta drivs till sin spets för att avgöra lagvalsfrågan, dvs. vilket lands lag som 

blir aktuell när det gäller personuppgiftsbehandling i molntjänsterna. Allt beror 

på var i världen den personuppgiftsansvarige är etablerad och var denne har 

fysisk verksamhet. Därför ska avtalet reglera att svensk rätt ska gälla för att 

PUL inte ska kunna åsidosättas.  

 

3.10.  Strukturerat eller ostrukturerat material 

I Sverige har vi ett undantag som inte finns i resten av Europa som innebär att 

de flesta av PUL:s viktigaste bestämmelser inte gäller för personuppgifter som 

behandlas i ostrukturerat material. Detta är för att göra det lättare att behandla 

personuppgifter som finns i löpande text och i enstaka ljud- och bildupp-

tagningar.63 För att modernisera PUL och få lagstiftningen mer verklighets-

anknuten infördes 5a § i PUL. Där ges personuppgiftsansvarig rätt att förbise 

stora delar av PUL så länge den registrerades personliga integritet inte kränks 

på ett otillbörligt sätt.  

Förenklingen av hanteringen av personuppgifter i ostrukturerat material har 

uppkommit som ett led i att inte göra lagen benlös och för att den tekniska 

utvecklingen i samhället har gått starkt framåt, däribland molntjänsterna. 

Sådana tjänster fanns inte vid PUL:s tillkomst. Om lagen försvårar det dagliga 

arbetet som sker med harmlösa personuppgifter som behandlas i löpande text 

finns det en risk att PUL skulle kunna förlora sin innebörd även när det 

                                                           
63 Prop. 2005/06:173, s. 18.  
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kommer till mer allvarlig behandling av strukturerade uppgifter som finns i 

olika register och databaser.64 Därför ansåg Sverige att en förändring av lagen 

skulle krävas för att göra PUL mer tidsenlig och harmoniserad med den 

tekniska utvecklingen som skett. 

Uppgifter som finns i ostrukturerat material räknas som uppgifter som behand-

las i löpande text, däribland e-postmeddelanden och uppgifter som figurerar i 

dokument skrivna i olika ordbehandlingsprogram. Gränsen för strukturerat och 

ostrukturerat material är svår att dra och det kan orsaka problem vid rätts-

tillämpningen eftersom det finns en risk att olika parter skulle dra gränsen på 

olika ställen för vilket material som kategoriseras som strukturerat eller 

ostrukturerat.65 

Förenklingen får viss betydelse när det kommer till molntjänsterna, vilket gör 

det lättare att hantera ostrukturerade personuppgifter i molnen. I 5 a § PUL står 

det att det inte krävs något uttryckligt krav på att ge den registrerade 

information om behandlingen av dennes uppgifter och att det inte finns något 

förbud att överföra uppgifterna till tredje land.66 Däremot förändras inte 

förhållandet mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet om 

uppgifterna är strukturerade eller inte. Det krävs ändå lika detaljerade 

instruktioner som bl.a. ska innefatta ändamålen med behandlingen och hur 

länge uppgifterna får sparas hos biträdet.67  

Hanterings- och missbruksmodellen är begreppen som diskuteras när det gäller 

strukturerade och ostrukturerade personuppgifter.  

 

3.10.1.  Hanteringsmodellen 

Hanteringsmodellen är den modell som användes i PUL:s tidiga skede innan 

lagen moderniserades och är fortfarande den modell som används på material 

                                                           
64 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 130.  

65 Prop. 2005/06:173, s. 20.  

66 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 126. 

67 Datainspektionens tillsyn av Salems kommun, dnr 1351-2012, datum 2013-05-31, s. 4. 
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som inte ingår i en löpande text. Hanteringsmodellen innebär att det inte spelar 

någon roll vilken typ av personuppgifter som behandlas. Det görs ingen åtskill-

nad mellan om uppgifterna är att se som känsliga personuppgifter eller 

uppgifter som kan vara extra integritetskänsliga. Enligt hanteringsmodellen ska 

alla paragrafer i PUL följas oavsett uppgifternas art eller på vilket sätt de 

behandlas.68 

 

3.10.2.  Missbruksmodellen 

Istället för att sätta käppar i hjulen och beakta alla regler i PUL har 

missbruksmodellen öppnat upp hanteringen av personuppgifter som inte anses 

kunna kränka den personliga integriteten.69 Exempel på när personuppgifter 

kommer att behandlas i ostrukturerat material är t.ex. när uppgifterna skrivs i 

e-postprogram, ordbehandlingsprogram och vid publicerande av texter på 

Internet.70 Detsamma gäller vid publicering av enstaka bilder som anses vara 

ofarliga och inte kränka den registrerades personliga förhållanden. Harmlösa 

personuppgifter i löpande texter ska få behandlas i den mån den registrerade 

inte kränks. Det är dock oerhört viktigt att uppgifterna ändå är korrekta. 

Annars kränks ändå individen, även om uppgifterna inte är direkt sökbara.  

 

4. Personuppgiftsbehandling i molnen 

4.1.  Vem är personuppgiftsansvarig i molnen? 

Det är inte alltid så enkelt att avgöra vem som är personuppgiftsansvarig. 

Denna fråga kommer till sin spets när någon anlitar en molntjänstleverantör för 

behandling av personuppgifterna i molnen. Vem är då personuppgiftsansvarig 

för de personuppgifter som kommer att behandlas i molnet? Är det den som 

                                                           
68 Prop. 2005/06:173, s. 12. 

69 A.A., s. 12. 

70 Björklund Karl-Fredrik, Johnssén Filip, Nya förenklade regler i personuppgiftslagen, 
Advokaten, 2007, nr 7.  
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äger uppgifterna som finns lagrade i molnet eller är det molntjänstleverantören 

som sköter lagringen och hanteringen av dessa uppgifter? 

Svaret på frågan är att det är ägaren av uppgifterna som nästan alltid är att se 

som personuppgiftsansvarig, oavsett om det är molntjänstleverantören eller 

någon underleverantör till denne som sköter själva lagringen och hanteringen 

av personuppgifterna.71 Därför blir ägaren av personuppgifterna och inte moln-

tjänstleverantören att se som personuppgiftsansvarig vid molntjänstssamman-

hang. För att förtydliga vem som är personuppgiftsansvarig kan ett avtal som 

reder ut de olika parternas juridiska ansvar göra bedömningen enklare. Avtalet 

ska tydligt specificera vilket ansvar de olika parterna har när det gäller 

personuppgifterna som finns lagrade och det ska finnas givna instruktioner för 

hur behandlingen får ske.72 

 

4.2. Behandling av personuppgifter i digitala moln 

I de digitala molen sker den största delen av behandlingen i form av lagring. 

Det krävs alltså inte att den personuppgiftsansvarige gör något aktivt med 

uppgifterna för att det ska vara en behandling. Det räcker att uppgifterna bara 

ligger på någon server i ett moln för att det ska vara en behandling enligt PUL. 

Detsamma gäller om personuppgifter loggas i något system som är kopplat till 

en molntjänst. Även insamlandet och utplånandet av uppgifterna blir ofta 

aktuella i molnen eftersom uppgifterna måste föras in i molnet samtidigt som 

de inte får ligga kvar där i all evighet. Det måste finnas tydliga instruktioner på 

hur uppgifterna ska sparas, hur länge uppgifterna får sparas, när de ska raderas 

och hur de ska raderas.  

4.2.1 Utplåning av personuppgifter i molntjänsterna 

När det gäller radering av personuppgifter räcker det oftast inte med att bara 

radera uppgifterna för att PUL inte längre ska bli tillämplig. Det krävs nästan 

att disken där informationen lagrats förstörs för att PUL inte längre ska till-

                                                           
71 Datainspetionens informationsblad, Molntjänster och personuppgiftslagen, 2011, s. 1. 

72 Datainspektionens informationsblad, Personuppgiftsansvar, 2010, s. 1.  



41 

 

ämpas på uppgifterna eftersom informationen oftast går att återställa med hjälp 

av dagens teknik om det endast skett en vanlig radering.73 Annars måste 

uppgifterna avidentifieras så att de inte går att koppla ihop med individen 

innan de raderas för att det ska säkerställas att informationen inte längre går att 

återskapa och härleda till någon person.74  

Vid radering av personuppgifter i molntjänsterna är detta något som är väldigt 

svårt att säkerställa för den personuppgiftsansvarige. Eftersom den faktiska 

kontrollen av servrarna där informationen finns lagrad finns hos leverantören 

blir det därför många gånger svårt att säkerställa att personuppgifterna 

verkligen är utplånade. Det finns speciella program som kan utplåna hård-

disken, annars krävs ett fysiskt förstörande av hårdvaran för att inte uppgift-

erna längre ska gå att återställa.75 Det är viktigt att avtalet mellan den person-

uppgiftsansvarige och molntjänstleverantören tydligt redogör hur uppgifterna 

ska utplånas för att inte raderingen av uppgifterna ska strida mot PUL. 

 

4.3.  Överföring av personuppgifter  

Personuppgifter kan överföras till både tredje man och till tredje land. Över-

föringar av personuppgifter görs ofta till andra parter för att avtal ska kunna 

slutföras, för att leveranser ska kunna ske och för att företags och myndigheters 

dagliga verksamhet ska fungera. Banken och din arbetsgivare måste t.ex. 

lämna över kontrolluppgifter till skatteverket på dina tillgångar och vilken in-

komst du haft för att skatteverket ska kunna räkna ut din slutliga skatt.  

 

4.3.1  Tredje man 

Tredje man enligt PUL räknas som någon annan än den personuppgiftsansvar-

ige, personuppgiftsbiträdet, den registrerade, personuppgiftsombudet eller 

personer som får behandla personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges 

                                                           
73 Datainspektionens informationsblad, Hur länge får personuppgifter sparas, 2011, s. 11. 

74 A.A., s. 11. 

75 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 115. 
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räkning, 3 § PUL.  Det finns få direkta förbud mot att lämna över person-

uppgifter till tredje man. Om en anställd hos den personuppgiftsansvarige eller 

hos personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna för egen räkning 

utanför tjänsten räknas den behandlingen dock som att uppgifterna har förts 

över till tredje man. Detta är inte förenligt med PUL, då syftet med 

behandlingen varit något helt annat.76 Däremot måste din arbetsgivare årligen 

skicka kontrolluppgifter på din inkomst till Skatteverket. I båda fallen sker en 

överföring till tredje man. Det som krävs enligt PUL är att den registrerade får 

information om att personuppgifterna kan överföras till tredje man.77 

 

4.3.2.  Tredje land 

En viktig aspekt när det gäller molntjänster är förbudet mot att föra över 

personuppgifter till tredje land. Vid användandet av molntjänster görs ofta 

tredjelandsöverföringar av personuppgifterna genom att uppgifterna finns lag-

rade eller bearbetas i tredje land. Förbudet finns i 33 § PUL.  

Tredje land räknas som länder som ligger utanför EU och EES eller enligt EU 

inte anses ha en adekvat skyddsnivå för behandlingen av persondata. Det som 

avgör om landet anses ha en adekvat skyddsnivå är en samlad bedömning av 

överföringen. Bedömningen baseras på uppgifternas art, ändamålet med 

behandlingen, tid för behandlingen, ursprungslandet, det slutliga be-

stämmelselandet och de regler som finns för behandlingen i det tredje landet.78 

Under PUL:s tidiga skede ansågs även publicering av personuppgifter på 

Internet som en överföring av uppgifterna till tredje land. Bodil-målet ändrade 

dock den uppfattningen när EU-domstolen fastslog att texter som publiceras på 

Internet från en server som är etablerad inom EU och EES inte går att jämföra 

med att personuppgifterna överförs till tredje land.79 

                                                           
76 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 127. 

77 A.A., s. 127. 

78 A.A., s. 128. 

79 Göta Hovrätts dom den 7 april 2004 i mål nr B-747/00.   
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EU-kommissionen har även tagit fram en lista med godkända stater som 

uppfyller EU:s regler om att landet anses ha en adekvat skyddsnivå på person-

datakyddet. För att konstatera vilka länder som det är godtagbart att skicka 

över personuppgifter till för vidare behandling har EU-kommissionen samman-

ställt en lista över samtliga godkända stater. Dessa finns uppräknade i person-

uppgiftsförordningens första bilaga. Några av dessa länder är Uruguay, Nya 

Zeeland och Israel. 80  USA och Kanada anses ha en adekvat i skyddsnivå i 

vissa fall och för USA krävs det att mottagaren har anslutit sig till de s.k. Safe 

Harbor-principerna81.  

 

4.4.  Överföring av personuppgifter till tredje land i samband med 

molntjänsterna 

Överföring till tredje land sker om molntjänstsleverantörens servrar finns 

lokaliserade utanför en godkänd stat. En tredjelandsöverföring sker även om 

supporten av tjänsten sker eller att personuppgifterna behandlas i en sådan stat. 

T.ex. om en svensk molntjänstleverantör har sina servrar lokaliserade i Sverige 

skulle det ändå vara en överföring till tredje land om supportfunktionen fanns i 

ett land utanför EU/EES. Vi tänker oss att supportfunktionen för molntjänsten 

ligger i Indien, vilket är ett vanligt scenario. Det betyder att en överföring till 

Indien görs varje gång någon i Indien får upp personuppgifterna på sin skärm 

för att kunna sköta supporten av molnet. Detta är inte förenligt med PUL och 

kräver ett samtycke från de registrerade för att behandlingen i tredje land ska få 

ske.82 Eller att överföringen krävs för: 

1. att ett avtal mellan den registrerade och personuppgiftsansvarige ska 

kunna fullgöras, 

2. att ett avtal mellan personuppgiftsansvarige och tredje man ska kunna 

ingås om det är i den registrerades intresse,  

                                                           
80 Personuppgiftsförordningen (1998:1191), Bilaga 1. 

81 Frivilliga regler om dataskydd och integritet som tagits fram av USA:s handelsdepartement 

(Department of Commerce - DoC) som amerikanska organisationer kan ansluta sig till. 

82 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 128.  
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3. att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller för-

svaras, eller 

4. för att kunna skydda den registrerades vitala intressen.83 

För att komma runt förbudet med överföringar av personuppgifter till tredje 

land krävs ett samtyckte av den registrerade eller att någon av punkterna ovan 

är uppfyllda. Exempel på när personuppgifter ändå får sändas över till tredje 

land utan samtycke skulle kunna vara om en resebyrå sänder över dina 

personuppgifter för att kunna fullfölja avtalet du har ingått med resebyrån om 

din resa med flyg och hotell till ett land som faller utanför godkända länder att 

sända över personuppgifterna till. 

Länder som inte anses godkända av EU att överföra personuppgifter till kan 

ändå bli godkända med hjälp av Safe Harbor-principerna, EU:s standardavtals-

klausuler, och Binding Corporate Rules. Hur dessa tillägg fungerar kommer att 

klargöras nedan.  

 

4.4.1.  Safe Harbor-principerna 

Safe Harbor-reglerna är otroligt viktiga när det gäller molntjänstssammanhang 

eftersom att många av de stora molntjänstsleverantörerna härstammar från 

USA. Safe Harbor-principerna är frivilliga regler om dataskydd och integritet 

som tagits fram av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce - 

DoC) tillsammans med EU-kommissionen, som amerikanska organisationer 

kan ansluta sig till för att skyddet för personuppgifterna ska anses fullvärdigt.84 

Med Safe Harbor kan personuppgifterna överföras till USA på laglig grund.  

Safe Harbor-reglerna ger amerikanska organisationer en möjlighet att genomgå 

en självcertifiering som innebär att det är acceptabelt att göra överföringar till 

                                                           
83 34 § PUL. 

84 Se avtalets officiella hemsida på http://export.gov/safeharbor/.  
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alla godkända organisationer. För att uppfylla kraven för självcertifieringen 

finns det sju punkter som måste vara uppfyllda.85  

De sju punkterna består i stort av att den registrerade ska få:  

1. information om behandlingen och vad syftet med behandlingen är,  

2. välja om informationen ska få lämnas ut till tredje man, 

3. ett högt skydd vid utlämnade av uppgifterna till tredje man, 

4. tillgång till alla uppgifter som behandlas om dem och det ska ges 

möjlighet att få felaktiga uppgifter korrigerade, 

5. ett skäligt skydd för att uppgifterna inte ska kunna i fel händer, 

6. skydd för sin dataintegritet, vilket betyder att personuppgifterna måste 

vara relevanta för behandlingen och att endast korrekta uppgifter får 

behandlas, och 

7. ett skydd för att principerna i Safe Harbor efterföljs. 

 

Med dessa sju punkter anses behandlingen uppfylla EU:s högst ställda krav på 

en säker hantering av personuppgifterna. Reglerna påminner om de som finns i 

dataskyddsdirektivet. På Safe Harbors webbplats86 finns det möjlighet att söka 

på alla företag och organisationer som är godkända att sända över person-

uppgifter till. Om molntjänstleverantören finns ansluten till Safe Harbor blir 

det ingen olaglig tredjelandsöverföring och överföringen kan ske i enlighet 

med PUL. Godkända företag är bl.a. Dropbox, Google, Apple och Facebook. 

 

4.4.2.  Standardavtalsklausulerna  

EU-kommissionen har även tagit fram ytterligare ett verktyg för att förenkla 

överföringar av personuppgifter till tredje land som saknar en adekvat skydds-

nivå. Syftet med standardavtalsklausulerna eller modellklausulerna, som de 

                                                           
85 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 130. 

86 Organisationer anslutna till Safe Harbor, http://safeharbor.export.gov/list.aspx. 



46 

 

även kallas, är att kunna ge tillräckliga garantier för att de registrerades person-

uppgifter inte kommer att kränkas på ett otillbörligt sätt. Klausulerna kom till 

för att underlätta hanteringen av persondata från EU:s medlemsländer till tredje 

land och innehåller skyldigheter för både den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet.87 13 § personuppgiftsförordningen ger tillåtelse att 

skicka över personuppgifter till tredjeland om standardavtalsklausulerna 

används.88 Däremot går det inte att ändra på innehållet eller kombinera de olika 

klausulerna på något sätt. De måste användas som de är i original. 

 

4.4.3.  Binding Corporate Rules 

För koncerner med gränsöverskridande verksamhet finns Binding Corporate 

Rules (BCR) som skydd för personuppgifterna. Med hjälp av BCR kan bo-

lagen inom en koncern få rätt att skicka över personuppgifter till ett annat bo-

lag inom koncernen även om det innebär en överföring till tredje land.89 Med 

hjälp av BCR kan koncerner därför välja att ha en gemensam personupp-

giftshantering inom koncernen som anses hålla tillräckligt hög säkerhetsnivå.  

BCR har inte varit särskilt välanvänt tidigare men Artikel 29-gruppen har 2012 

skapat en möjlighet för även personuppgiftsbiträden att använda BCR för sin 

personuppgiftsbehandling, vilket med största sannolikhet kommer att öka 

användandet av BCR. Framförallt när det gäller molntjänster eftersom 

molntjänstleverantörens (som är att se som personuppgiftsbiträden) servrar 

oftast finns lokaliserade över hela världen.90 BCR skulle kunna underlätta för 

stora, globala molntjänstjättar avsevärt om bolagen inom en koncern 

gemensamt skulle kunna komma fram till en personuppgiftshantering med 

tillräckliga skyddsnivåer inom hela koncernen. Det innebär att molntjänst-

leverantörerna genom BCR skulle kunna garantera att de följer EU:s krav på 

                                                           
87 Europeiska kommissionen, beslut av den 27/12 2004 om ändring av beslut 2001/497/EG 
om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land, s.1. 

88 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 131. 

89 A.A., s. 132. 

90 A.A., s. 133.  
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behandling av personuppgifter i molnen utan att behöva oroa den personupp-

giftsansvarige och utsätta denne för riskerna en tredjelandsöverföring i strid 

mot PUL skulle medföra. Koncernen kan skapa ett fullgott skydd inom den 

egna organisationen som uppfyller kraven från EU med hjälp av BCR. 

 

4.5. Personuppgiftsansvarigs ansvar vid behandling av person-

uppgifter i molnen 

Personuppgiftsansvarig ansvarar alltid för den registrerades personuppgifts-

behandling, även om uppgifterna behandlas av biträden i form av molntjänsts-

leverantörer. Det är därför oerhört viktigt att avtalsförhållandet mellan biträdet 

och den personuppgiftsansvarige är tydligt reglerat. Vid anlitandet av en moln-

tjänst måste den registrerade först informeras om att uppgifterna kan komma 

behandlas av någon annan än den personuppgiftsansvarige. På samma sätt ska 

den registrerade ges information om att uppgifter kan överföras till tredje land. 

Om den registrerade inte informeras om detta bryter den personuppgifts-

ansvarige mot sin informationsskyldighet gentemot den registrerade. 

Det är även oerhört viktigt att personuppgiftsansvarig endast behandlar kor-

rekta uppgifter om de registrerade. För att den registrerade ska kunna kontroll-

era detta finns det en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att en gång 

om året, utan någon kostnad, lämna information om vilka personuppgifter som 

behandlas om den registrerade, om den registrerade begär att ta del av informa-

tionen. Informationen som ska lämnas är uppgifterna som behandlas, varifrån 

uppgifterna kommer ifrån, vad ändamålen med behandlingen är och vilka mot-

tagare som har fått ta del av uppgifterna från personuppgiftsansvarig. Detta 

görs med ett så kallat § 26-utdrag. Det går ut på att den registrerade skriftligen 

och personligt undertecknat ansöker om att få ett utdrag från den personupp-

giftsansvarige om vilka personuppgifter som behandlas om denne och vilka 

externa parter som fått ta del av personuppgifterna, 26 § PUL. 

Rätten till registerutdrag finns för att den registrerade ska kunna se om dennes 

uppgifter finns registrerade eller inte och för att ta reda på om uppgifterna som 
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finns är korrekta eller ej.91 Om uppgifterna inte stämmer måste den person-

uppgiftsansvarige korrigera dem. Underlåtenhet att inte göra något åt de 

felaktiga personuppgifterna kan leda till fängelsestraff för företrädare för 

bolaget eftersom det anses allvarligt att behandla personuppgifter som inte är 

korrekta. Även om inget fängelsestraff döms ut kan det med största sannolikhet 

leda till skadestånd till den som fått sina uppgifter kränkta, eftersom det bryter 

mot flertalet regler i PUL. 

Om personuppgifter behandlas i digitala moln måste den personuppgift-

sansvarige säkerställa att molntjänstleverantören kan bistå med informationen 

som krävs vid ett § 26-utdrag eftersom att det är denne som ska kunna visa 

vilken behandling som sker av personuppgifterna. En förfrågan om ett § 26-

utdrag ska därför aldrig riktas mot molntjänstleverantören utan ska istället 

skickas till personuppgiftsansvarig som bär ansvaret för personuppgifterna. 

Detta gäller inte om den registrerade är kund direkt hos molntjänstleverantören 

eftersom att denne då är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som 

behandlas. 

Den som fått sina personuppgifter kränkta kan gå till Datainspektionen och 

göra en anmälan om den felaktiga behandlingen av personuppgifterna. Inspekt-

ionen kan då starta en utredning mot den personuppgiftsansvarige och ge en 

varning om det framkommer att personuppgifterna behandlas i strid mot PUL. 

Datainspektionen kan förena varningen med en erinran om vite om ingen för-

ändring sker för att på så sätt sätta press på den personuppgiftsansvarige. 

Skulle hanteringen av personuppgifterna i molnen strida mot PUL kan 

Datainspektionen förbjuda personuppgiftsansvarige att använda molnet. 

 

5. Regleringen kring personuppgifter i molnen och tillsyn 

5.1.  Hur väl är PUL anpassad till molntjänster? 

Direktivet bakom PUL kom fram under en tid innan Internet fanns i varje hem 

och molnen var något som användes av gemene man. Molntjänsterna har 

                                                           
91 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 394. 
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därför inte beaktas i direktivet, vilket i sin tur har lett till att PUL inte heller är 

vidare anpassat för molntjänster eller andra tekniska lösningar. På så sätt 

tappar lagen lite av sitt syfte när den tekniska utvecklingen ligger så mycket 

längre fram än lagstiftningen. 

PUL uppställer diverse regler som måste beaktas vid användandet av 

molntjänster. I PUL finns ett förbud mot att föra över personuppgifter till 

länder som inte anses ha en adekvat skyddsnivå. Detta bryr sig molntjänsts-

leverantörerna ibland inte om eftersom det många gånger är betydligt billigare 

att bygga stora serverhallar i länder som inte anses ha en adekvat skyddsnivå, 

och på så sätt kan kostnaderna hållas nere för användarna. Samtidigt är det ofta 

billigare att ha supporten i olika länder i Asien där lönerna ligger avsevärt 

under den nivå som vi har i Sverige och inom större delar av EU.92 

Molntjänstleverantörerna brukar även ha servicefunktioner i olika världsdelar 

under olika timmar av dygnet för att hela tiden kunna använda sig av personal 

som arbetar på dagen.93 Med det i åtanke är inte PUL alls vidare anpassad till 

dagens teknik. 

Den största anpassningen som har gjorts av PUL till molntjänsterna i Sverige 

är införandet av 5 a § PUL som togs fram efter en utredning för att anpassa 

PUL till tekniken. Även om Sverige har arbetat för att anpassa lagstiftningen 

något till tekniken ser det inte likadant ut i Europa och det ser ut som att 

förenklingen försvinner om den nya EU-förordningen på området träder ikraft. 

Arbetet mot ett gemensamt regelverk för molntjänsterna i Europa har nu 

påbörjats av Datainspektionen och dess motsvarande myndigheter inom EU. 

Det gäller att världens länder kan se vilken tillgång molnen kan vara och vilken 

ekonomisk tillväxt de skulle kunna leda till. Det finns ingen exakt siffra på hur 

stort det totala värdet för molntjänsterna är men enligt olika källor har moln-

tjänsterna inom EU beräknats att mellan åren 2011 och 2016 generera vinster 

                                                           
92 Lotsson, Anders, Vad kommer efter Indien? Computer Sweden, 2012-04-13, 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.443072/vad-kommer-efter-indien. 

93 För att visa på några exempel av globala  24/7-support hos molntjänsterna, 
http://cloud.dimensiondata.com/ap/en/services/public-cloud/support, 
http://www.symanteccloud.com/sv/se/support/.  
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på uppemot 1000 miljarder US dollar och skapa 2,4 miljoner nya arbetstill-

fällen.94 I Indien sker den snabbaste utvecklingen av molntjänster. Där räknar 

EMC95 med en 60 % tillväxt årligen och värdet av den Indiska marknaden 

förväntas öka från 400 miljoner US dollar till 4,5 miljarder US dollar mellan 

2011 och 2015.96  

 

5.2.  Datainspektionens tillsyn 

Datainspektionen är en tillsynsmyndighet och har fått sitt tillstånd enligt 2 § 

personuppgiftsförordningen. Eftersom PUL begränsar hur personuppgifter får 

behandlas måste lagen följas för att den som behandlar personuppgifter inte 

ska få några rättsliga sanktioner. Vid Datainspektionens tillsyn måste person-

uppgiftsansvarig ge inspektionen tillgång till personuppgifterna som behand-

las och visa hur behandlingen sker, 42 § PUL. Därför måste personuppgifts-

ansvarig säkerställa att biträdet kan vara behjälplig vid en kontroll. 

Utöver ekonomiska sanktioner som vite och skadestånd finns det straff-

sanktionerade bestämmelser i PUL där företrädare för den felaktiga behand-

lingen kan dömas till fängelse, 49 § PUL. Till fängelse döms endast om brottet 

inte anses som ringa.97 

Datainspektionens har idag inte de resurser som krävs för att kunna utöva den 

tillsyn som krävs för att PUL ska kunna efterföljas i sin helhet. Detta har lett 

till att många mindre aktörer slipper undan inspektionens kontroll, då det inte 

finns resurser för att kontrollera samtliga aktörer. Detta är inte optimalt efter-

som bristerna i hanteringen oftast är ännu sämre hos de mindre aktörerna då de 

saknar både egna jurister och en fungerande Compliance-funktion som sköter 

den interna monitoreringen av personuppgiftshanteringen och försöker leda 

organisationen i rätt riktning när det gäller hanteringen av personuppgifter. 

                                                           
94 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s. 8. 

95 EMC – Lending Cloud Computing, Big Data and Trusted IT Soulutions. Se EMC:s webbplats 
http://www.emc.com 

96 Kommerskollegium, Hur gränslöst är molnet?, s. 9. 

97 NJA 2005 s. 361.  
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Ökade resurser till Datainspektionen skulle kunna leda till att färre person-

uppgifter hanterades i strid mot PUL, både i och utanför molnen.  

Den personuppgiftsansvarige har ett oerhört stort ansvar enligt PUL. Enligt 

lagen är det tydligt vad som gäller och vilka sanktioner som kan komma att bli 

aktuella. Däremot låter det bättre i lagen än hur det egentligen ser ut i verklig-

heten. Eftersom personuppgifter behandlas hos alla företag och myndigheter 

ute på marknaden har Datainspektionen fått lägga majoriteten av sina resurser 

på de stora aktörerna, oftast inom hälso- och sjukvården, bank- och finans-

marknaden, och inom forskningen. Majoriteten av resurserna läggs där riskerna 

för missbruk anses vara extra stora.98 Utöver denna tillsyn agerar även 

inspektionen efter tips från allmänheten. Med hjälp av den informationen kan 

inspektionen göra tillslag och kontrollera om det finns brister i hanteringen av 

personuppgifterna hos den personuppgiftsansvarige.99 

Datainspektionen kan vid vite förbjuda personuppgiftsansvarig att fortsätta en 

behandling som strider mot PUL och efter påpekanden från inspektionen inte 

gjort något åt felbehandlingen, 45 § PUL.  

För att underlätta för personuppgiftsansvarig har Datainspektionen även tagit 

fram små informationsbroschyrer som ska hjälpa till vid anlitandet av 

molntjänstsleverantörer. Det finns även specifika guider för t.ex. användandet 

av molntjänster i skolan.100 

 

5.3.  Datainspektionens tips vid personuppgiftsbehandling i 

molnen 

Datainspektionen har tagit fram ett dokument som ska underlätta för användare 

att använda molntjänster som heter; Molntjänster och Personuppgiftslagen.101 

                                                           
98 Se Datainspektionens webbplats, http://www.datainspektionen.se/om-
oss/arbetssatt/tillsyn/ hämtad, 2014-04-08, kl. 15.45.  

99 Se Datainspektionens webbplats, http://www.datainspektionen.se/om-
oss/arbetssatt/klagomal/, hämtad 2014-04-27, kl. 18.00. 

100 Datainspektionens informationsblad, Personuppgiftslagen och molntjänster i skolan, 2014. 

101 Datainspektionens informationsblad, Molntjänster och Personuppgiftslagen, 2011. 
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Detta informationsblad kan ses som en slags vägledning för användare av 

molntjänster och tar upp vad som är viktigt att tänka på innan ett avtal ingås 

med en leverantör av molntjänster. Denna korta guide är bra att ha i bak-

huvudet vid tecknandet av en molntjänst. Dokumentet tar även upp att ENISA, 

som är ett av EU:s organ, har tagit fram en checklista som går att använda vid 

ingående av molntjänstsavtal. Problemet med checklistor är dock att molnen är 

olika utformade och en checklista är statisk, vilket leder till att checklistan inte 

alltid är anpassad för den tänkta molntjänsten.102 

Datainspektionen har tagit fram några punkter som är viktiga att tänka på vid 

användandet av molntjänster som sammanfattas nedan:103 

 Kan personuppgifterna komma att behandlas för annat ändamål än det 

ursprungliga syftet som den personuppgiftsansvarige hade? 

 Kan personuppgifterna överföras till tredje land?  

 En bedömning av vilka säkerhetsåtgärder som måste beaktas vid 

behandling av personuppgifterna måste göras.  

 Se till att det finns ett aktuellt personuppgiftsbiträdesavtal. 

 Beakta annan lagstiftning, t.ex. sekretesslagstiftningen. 

 

Med hjälp av dessa punkter vill Datainspektionen att den personuppgifts-

ansvarige tänker till en extra gång innan de anlitar en molntjänstleverantör för 

att inte hamna i konflikt med PUL. Utöver dessa fem punkter är det oerhört 

viktigt att avtalet reglerar att svensk lag ska gälla även för biträdet. Det följer 

även direkt av dataskyddsdirektivet.104  

 

 

                                                           
102 Datainspektionens informationsblad, Molntjänster och personuppgiftslagen, 2011, s. 3. 

103 AA. S.2 

104 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 113.  



53 

 

5.4.  Har personuppgiftsansvarig ett för stort ansvar enligt PUL? 

PUL berör oss alla men kunskapen hos allmänheten är relativt dålig. Det är få 

som vet vilka rättigheter de har enligt PUL. Detta gäller även bland verksamma 

jurister. Därför är det vanligt att den personuppgiftsansvarige inte heller vet 

vad som gäller och vilket ansvar som väntar vid behandling av 

personuppgifter. Det är lätt hänt att den personuppgiftsansvarige missar något 

enligt PUL när de behandlar personuppgifter i någon molntjänst. 

Avtalsvillkoren som måste klickas i för godkännande vid ett avtalsingående på 

Internet är något som de flesta bara kryssar i utan att läsa vad som egentligen 

gäller. I villkoren ska det alltid finnas med ett PUL-avsnitt där den registrerade 

ska få rätt att veta hur dennes uppgifter kommer att behandlas och det ska även 

framgå att den registrerade har rätt att en gång om året få ut all information om 

behandlingen som sker hos den personuppgiftsansvarige. 

Att just den personuppgiftsansvarige har ett sådant strikt ansvar grundar sig i 

att EU har ansett att skyddet för den personliga integriteten är något som måste 

månas om. Eftersom det är den personuppgiftsansvarige som har den faktiska 

kontrollen av personuppgiftshanteringen kan det inte anses vara ett för högt 

uppställt krav att den ansvarige måste kunna utöva kontroll av själva behand-

lingen. Om inte detta högt uppställda krav skulle finnas med straff-

bestämmelserna som finns i PUL skulle antagligen våra personuppgifter 

kränkas i en allt högre grad än vad som sker idag. Vem kan bättre säkerställa 

hanteringen av personuppgifter än den som faktiskt har kontrollen? Därför 

anser inte jag att den personuppgiftsansvarige har ett för stort ansvar. 

 

6.  Hur kan riskerna vid behandling av personuppgifter 

i molnen minimeras? 

6.1.  Inledning 

Som uppsatsens syfte och problemformulering är formulerat finns det två 

huvudgrupper av risker med behandling av personuppgifter i molntjänsterna. 

Dels är det problematiken kring att personuppgifterna kan komma att 
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behandlas i tredje land, vilket både kan skapa lagvalskonflikter och strida mot 

förbudet av tredjelandsöverföringarna i PUL. Det andra stora problemet är att 

den personuppgiftsansvarige förlorar den faktiska kontrollen av person-

uppgifterna när uppgifterna behandlas hos personuppgiftsbiträdet, vilket leder 

till diverse problem som måste regleras genom avtal. Detta kapitel kommer att 

sammanställa alla riskerna och visa hur den personuppgiftsansvarige på bästa 

sätt kan använda molnen och samtidigt följa PUL och vad som behöver 

regleras i avtalet mellan den personuppgiftsansvarige och biträdet. 

När den personuppgiftsansvarige förlorar den faktiska kontrollen över han-

teringen av personuppgifter till molntjänstleverantören måste denne avtala om 

hur biträdet får hantera personuppgifterna och hur behandlingen ska gå till. Om 

det inte görs på ett korrekt sätt kan det leda till ökade risker med behandlingen 

som kan resultera i stora kostnader för den personuppgiftsansvarige.  

Vid användandet av molntjänster är det molntjänstleverantören som har 

möjligheterna att skydda personuppgifterna från dataintrång av obehöriga som 

med sina tekniska kunskaper kan försöka komma åt den lagrade informationen. 

Därför krävs det att biträdet har de resurser som krävs för att skydda den data 

som lagras i molnet. Biträdet har även ansvaret för att informationen ska finnas 

tillgänglig utan driftstopp. Den personuppgiftsansvarige har dock ändå huvud-

ansvaret vid behandlingen och måste därför med hjälp av avtalet reglera 

förhållandet parterna emellan. 

I det här skedet måste personuppgiftsansvarig göra en riskbedömning om vilka 

risker de är villiga att ta i och med användandet av tjänsterna. Företrädare för 

den personuppgiftsansvarige måste hela tiden komma ihåg att det även finns 

ett straffrättsligt, personligt ansvar om hanteringen av personuppgifter inte sker 

på ett korrekt sätt. Det är oftast betydligt lättare att ta ställning till ekonomiska 

risker som kan leda till ekonomiska konsekvenser för företrädarnas 

arbetsgivare, än personliga straffrättsliga sanktioner. Nedan kommer en 

sammanställning över vad som är viktigt att tänka på för den person-

uppgiftsansvarige vid ingåendet av ett samarbete med en molntjänstleverantör. 
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6.2.  Vad måste personuppgiftsansvarige tänka på innan de anlitar 

en molntjänstsleverantör? 

Den personuppgiftsansvarige måste alltid behandla personuppgifterna med 

största möjliga försiktighet och vidta alla lämpliga juridiska och tekniska 

åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna, 31 § PUL. Detta gäller 

även om uppgifterna ska behandlas av personuppgiftsbiträden i digitala moln. 

Det finns därför flera steg som personuppgiftsansvarig måste gå igenom innan 

denne kan överlämna kontrollen av personuppgifterna till en molnt-

jänstsleverantör. Till att börja med måste den registrerade informeras om att 

uppgifterna kan komma att behandlas av samarbetspartners om den 

informationen inte redan har getts.  

 

6.2.1.  Vilken typ av molntjänst uppfyller behovet? 

Om den registrerade har fått den information som krävs måste den person-

uppgiftsansvarige fundera över; hur kan molnet skapa ett mervärde? Vad 

skulle vinnas på att använda molnet istället för befintliga lösningar? Är 

vinsten större än riskerna denne tar genom att låta biträdet behandla 

personuppgifter i molnen? 

För att svara på den första frågan måste en avvägning göras av vilka fördelar 

den personuppgiftsansvarige skulle få av att använda molnet. Det behöver inte 

vara ekonomiska vinster då ökad tillgänglighet kan vara nog så viktigt. Om 

personuppgiftsansvarig ser att vinsterna är större än riskerna som den förlorade 

kontrollen av personuppgifterna innebär om uppgifterna kommer figurera i 

molnen, kan molen bli en tillgång och generera mervärden för den 

personuppgiftsansvarige genom antigen lägre IT-kostnader eller ökad 

tillgänglighet till uppgifterna. 

Beställaren av tjänsten måste sedan fundera över vilka uppgifter som kan 

komma att behandlas, så att alla typer av personuppgifter beaktas, känsliga 

som vardagliga personuppgifter. Detta är för att veta vilka olika molntjänsts-

lösningar som kan komma att bli aktuella. För att svara på frågorna borde 

personuppgiftsansvarig göra en risk- och sårbarhetsanalys där denne går 
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igenom; vilka personuppgifter kan komma att behandlas i molnet, vilka ska 

kunna komma åt uppgifterna och vilka som skulle kunna komma åt 

uppgifterna? Med denna information ska den personuppgiftsansvarige sedan 

bestämma sig för vilken typ av molntjänst som skulle vara mest lämplig för 

ändamålet. 

 

6.2.2. Due diligence av olika molntjänstsleverantörer  

Det första som personuppgiftsansvarige måste göra i sin riskanalys innan 

denne anlitar en molnleverantör är att se till att leverantören tillika person-

uppgiftsbiträdet verkligen uppfyller säkerhetskraven som den personuppgifts-

ansvarige ställt upp. Det gäller framförallt att säkerställa att inte obehöriga ska 

kunna komma åt uppgifterna och att tekniken är tillräckligt säker för att inte 

material ska gå förlorat eller att driftstopp ska kunna uppkomma. Om inte 

molntjänstleverantören inte klarar av att uppfylla kraven kan det bli en kostsam 

affär för den personuppgiftsansvarige.  

För att vara säker på att säkerhetskraven kan uppfyllas bör den person-

uppgiftsansvarige göra en due diligence av bolaget och inte förlita sig på av-

talet som biträdet uppvisar.105 I granskningen av leverantören bör den person-

uppgiftsansvarige kontrollera de olika leverantörerna ur ett tekniskt, juridiskt 

och ekonomiskt perspektiv för att veta att molntjänsten har de tekniska, jurid-

iska och ekonomiska resurserna som krävs och skulle kunna fungera för den 

personuppgiftsansvariges syfte med molnet. Det är även viktigt att biträdet har 

de ekonomiska resurser som krävs vid ett eventuellt skadeståndsanspråk vid 

kränkning av uppgifterna orsakade av biträdet, eller vid driftstopp som kan 

leda till kostnader för den personuppgiftsansvarige, som denne vill ha 

ersättning för. Om den personuppgiftsansvarige vill kunna få ersättning för 

driftstopp eller om biträdet behandlat personuppgifterna i strid mot 

instruktionerna måste det avtalas eftersom att det inte regleras i lagtexten 

                                                           
105 Cloud Sweden, Rättsliga frågor vid flytten till molnet – en checklista, Juridikgruppen, 

version 1.0, publicerad 2011-05-11, s. 3. 
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Hur hög säkerhetsnivån måste vara är beroende på vilka uppgifter som be-

handlas i molnet. För finansiella bolag som behandlar personers finansiella 

information eller ett företag som behandlar känsliga personuppgifter gällande 

t.ex. personers hälsa är säkerhetskravet betydligt högre ställt än vad det är för 

den lokala pizzerian som kan behandla vardagliga uppgifter som t.ex. 

kontaktinformation till sina stamkunder.106 För pizzerian hade ett publikt moln 

fungerat utan några större problem. 

För en bank som har en massa hemliga och integritetskänsliga personuppgifter 

i form av konto- och kortuppgifter är den bästa lösningen ett privat moln 

eftersom att det då inte finns någon risk att blanda uppgifterna med någon 

annan kunds uppgifter på servern. Helt säkert är det ändå inte, eftersom 

hackers ändå kan komma åt materialet. Här gäller det att se vilka säkerhets-

lösningar biträdet erbjuder. När personuppgiftsansvarig kommit fram till vilk-

en molntyp som skulle passa för ändamålet handlar det om att se vilka aktörer 

som erbjuder lösningar som skulle kunna täcka det tänkta behovet. Det gäller 

att personuppgiftsansvarig är noggrann innan avtalet ingås så att inga förhasta-

de beslut tas. Det finns många olika aktörer i olika prisklasser som erbjuder 

olika säkra lösningar. 

 

6.2.3.  När personuppgiftsansvarig valt molntjänstleverantör 

När valet av leverantör gjorts kommer molntjänstleverantören i största sanno-

likhet att överlämna ett standardavtal som många gånger inte alltid överens-

stämmer med PUL. Molntjänstleverantörerna brukar försäkra sig om att de 

följer gällande lagar och regler. Här är det dock oerhört viktigt att vara obser-

vant i sin syning av avtalet. Personuppgiftsansvarig ansvarar att avtalet är för-

enligt med PUL.107 Den personuppgiftsansvarige måste se till att avtalet 

reglerar personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna i molnet och 

måste sätta upp riktlinjer för hur behandlingen får ske. Om inte avtalet 

                                                           
106 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 134. 

107 Cloud Sweden, Rättsliga frågor vid flytten till molnet – en checklista, Juridikgruppen, 
version 1.0, publicerad 2011-05-11, s. 5. 
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uppfyller kraven enligt PUL och den personuppgiftsansvarige kommer 

leverantören inte att fungera för den tänkta behandlingen. Om inte biträdet går 

med på att ändra sin hantering och göra ändringar i avtalet måste jakten på en 

lämplig leverantör fortsätta. 

 

6.3. Personuppgiftsbiträdesavtalet 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska förutom instruktioner på behandlingen 

reglera det juridiska ansvaret för biträdet kontra personuppgiftsansvarig. Det 

ska även framgå vad som gäller med personuppgifterna vid avtalets 

upphörande och om personuppgiftsbiträdet har handlat i strid mot avtalet. 

Lagvalsfrågan ska vara tydlig och det ska regleras var personuppgifterna får 

behandlas samt säkerställas att inga olagliga tredjelandsöverföringar 

kommer att ske. Det räcker alltså inte att säkerställa att lagringen kommer ske 

inom en godkänd stat. Det måste även vara klart hur supporten av molnet 

kommer att ske. Personuppgiftsansvarig måste även bestämma hur biträdet ska 

ges rätt att ingå avtal med underleverantörer. 

Det ska även vara tydligt hur revision av biträdet kan ske och hur biträdet kan 

vara behjälplig vid kontroller från Datainspektionen och vid begäran av ett § 

26-utdrag från den registrerade.  

Det är även av vikt att säkerställa att molntjänstleverantören inte ensam kan få 

göra ändringar i avtalet utan en förhandling med personuppgiftsbiträdet. På 

så sätt begränsas biträdets möjligheter att försämra villkoren för en säker 

personuppgiftsbehandling i molnen. Tyvärr är det svårt för mindre aktörer att 

kunna påverka molntjänstsleverantörerna. Om fler och fler börjar ifrågasätta 

avtalen kommer det emellertid tvinga leverantörerna att följa gällande 

lagstiftning och det kommer skapa bättre standardavtal som kommer gynna 

den stora massan av användarna av molntjänster. 
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6.3.1. Problemen med den gränsöverskridande verksamheten 

Personuppgiftsansvarig ska börja med att avtala att svensk rätt ska gälla för 

behandling av svenska personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige måste 

sedan se till att avtalet reglerar att lagring och bearbetning av person-

uppgifterna kommer att ske inom EU/EES eller aktivt se till att biträdet upp-

fyller EU:s krav på överföring till tredje land genom att använda EU:s 

standardavtalsklausuler, Safe Harbor-principerna eller BCR för att inte bryta 

mot överföringsbestämmelserna i PUL. Så länge det är uppfyllt kan 

personuppgifterna både och lagras och supportas från land utanför EU och 

överföringen görs med en laglig grund. Det är även viktigt att säkerställa att 

inte uppgifterna kan skickas till någon server i tredje land på materialets väg 

till den slutliga lagringen i en godkänd stat även om det vore den bästa 

lösningen för biträdet. 

 

6.3.2. Personuppgiftsansvarigs revision av biträdet 

I avtalet bör det även regleras hur personuppgiftsansvarig ska kunna få granska 

verksamheten hos biträdet och dess underbiträden. I molntjänsterna har inte 

personuppgiftsansvarig samma fysiska möjlighet att komma åt materialet för 

granskning om detta inte avtalas med leverantören av tjänsten eftersom att 

materialet kommer lagras externt istället för hos den personuppgiftsansvarige. 

Avtalsrättsligt är det dock inga svårigheter att avtala om att den person-

uppgiftsansvarige ska få full kontroll att kunna granska och kontrollera upp-

gifterna som finns sparade i molnet. Detta brukar dock endast kunna avtalas i 

de privata molnen, så det viktiga blir istället för den personuppgiftsansvarige 

att bestämma sig för vilken typ av personuppgifter som lämpar sig för 

behandling i molnen.  

Personuppgiftsansvarig kan dock begära att personuppgiftsbiträdet måste ha 

koll på vilka som får tillgång till uppgifterna och när de får tillgång till dem 

genom att logga alla som får tillträde till uppgifterna och när de haft tillgång 

till dem. Detta för att den personuppgiftsansvarige ska kunna kontrollera 

eventuella brister i hanteringen och härleda skador som uppkommit och om 
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någon inom biträdets organisation handlat i strid mot avtalet och behandlat 

uppgifterna för egen vinning. Detta är speciellt viktigt om känsliga eller 

integritetskänsliga personuppgifter kommer att behandlas i molnet. 108 Det är 

den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att möjligheterna till revision 

sköts på ett korrekt sätt.109 Problemen med revisionen är att den oftast bara är 

möjlig att få i privata moln. 

 

6.3.3.  Om molnet kommer behandla känsliga personuppgifter eller 

uppgifter av integritetskänslig karaktär 

Om känsliga personuppgifter eller uppgifter av integritetskänslig karaktär ska 

behandlas måste även informationen krypteras för att göra det ännu svårare för 

obehöriga att komma åt den sparade informationen som finns lagrad i 

molen.110 Dessa uppgifter ska även sparas separat från övriga kunders data för 

att risken för sammanblandning av uppgifterna ska minimeras.  

Känsliga personuppgifter lämpar sig dock inte vidare bra för molntjänsterna då 

det försvårar den personuppgiftsansvariges faktiska kontroll av uppgifterna 

eftersom att biträdet oftast använder sig av underbiträden och uppgifterna med 

jämna mellanrum kan lagras på olika servrar, lokaliserade på olika platser. På 

så sätt blir det oerhört svårt för personuppgiftsansvarige att utöva den faktiska 

kontrollen av uppgifterna som krävs enligt PUL.111 

 

6.3.4.  Regleringen av underbiträden 

Eftersom att det är vanligt att molntjänstsleverantören använder sig av under-

leverantörer är det oerhört viktigt att avtalet reglerar i vilken mån biträdet ges 

rätt att använda underbiträden och hur de får användas. Personuppgiftsansvarig 

                                                           
108 Datainspektionens informationsblad, Molntjänster och personuppgiftslagen, 2011, s. 3. 

109 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 117. 

110 Cloud Sweden, Rättsliga frågor vid flytten till molnet – en checklista, Juridikgruppen, 

version 1.0, publicerad 2011-05-11, s. 6. 

111 A.A,. s. 4. 
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kan välja mellan att ge biträdet mandat att själv ingå avtal med underbiträdena 

eller kräva att ett specifikt avtal mellan underbiträdet och den person-

uppgiftsansvarige ska upprättas. Underbiträdet måste följa det ursprungliga 

avtalet som finns mellan biträdet och den personuppgiftsansvarige. Det ska 

dock poängteras att det alltid ska avtalas om att den personuppgiftsansvarige 

ska ges en rätt att avbryta samarbetet med underleverantörer om denne inte 

uppfyller den personuppgiftsansvariges krav på hur behandlingen av 

personuppgifterna ska få ske. Personuppgiftsansvarige ska även alltid hållas 

informerad om vilka biträden som behandlar personuppgifter för stunden. 

 

6.3.5.  § 26-utdrag och Datainspektionens kontroll 

Som uppsatsen tidigare nämnt har varje registrerad person rätt till ett årligt 

registerutdrag från den personuppgiftsansvarige. Detta ses som den mest be-

tungande delen i hela PUL för den personuppgiftsansvarige.112 Om uppgifterna 

finns i moln runt om i världen kan det försvåra kontrollen av uppgifterna och 

göra det svårare för personuppgiftsansvarig att ta reda vilka uppgifter som be-

handlas i molnen. Det är därför viktigt att tydligt avtala om hur biträdet ska 

bistå vid en registerutdragsförfrågan så att personuppgiftsansvarige kan full-

följa sina åtaganden mot den registrerade. 

Processen att ta fram information till den registrerade kräver stora resurser och 

kan leda till stora kostnader för den personuppgiftsansvarige om det inte finns 

tydliga riktlinjer över hur processen ska gå till. Det är därför viktigt att 

samarbetet mellan biträdet och den personuppgiftsansvarige fungerar bra och 

att de kan hjälpa varandra i processen. Är uppgifterna felaktiga måste den 

personuppgiftsansvarige se till att uppgifterna korrigeras till det rätta i molnet 

för att undgå sanktioner. 

Detsamma gäller om Datainspektionen vill göra en granskning av person-

uppgiftsansvarigs personuppgiftshantering. Då måste det vara avtalat om hur 

biträdet ska vara behjälplig vid inspektionens arbete och hjälpa till med 

                                                           
112 Prop. 2005/06:173,  s. 41.  
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förfrågningar på behandlingen, så att Datainspektionen kan se om det finns 

brister i personuppgiftsbehandlingen eller inte. Datainspektionen kan begära att 

behandlingen i molnen avbryts om den inte uppfyller kraven i PUL. 

 

6.3.6. Avtalets upphörande 

Personuppgiftsansvarig ska även säkerställa att det finns tillräckliga skydds-

åtgärder hos biträdet och att parterna vet vad som skall hända med personupp-

gifterna om avtalet upphör.113 Om personuppgiftsbiträdet skulle lämna sina 

givna instruktioner och behandla uppgifterna för egen vinning i strid mot avtal-

et blir biträdet att se som personuppgiftsansvarig för den delen av behandling-

en som faller utom instruktionerna. Biträdet kan då bli skadeståndsskyldigt 

gentemot den registrerade för den delen av behandlingen. Vid ett sådant fall 

betyder inte det att den ursprunglige personuppgiftsansvarige behöver gå fri 

från ansvar då denne har brustit i sin kontroll och kan då ändå bli ansvarig för 

biträdets behandling.114 Eftersom personuppgiftsansvarig ska säkerställa att 

säkerheten är hög och samtidigt kontrollera att biträdet följer sina givna 

instruktioner. 

Om biträdet lämnar sina instruktioner ska det även vara möjligt att säga upp 

avtalet på den punkten och det är viktigt att poängtera att biträdet inte ges 

någon rätt att behandla uppgifter eller information kring uppgifterna efter 

avtalets upphörande. Därför ska det avtalas om hur materialet kommer att 

utplånas från biträdets servrar och hur denne kan visa att uppgifterna inte 

längre går att återskapa. 

Om det görs med speciella program eller genom ett fysiskt förstörande av 

servrarna beror på uppgifternas art och vad som avtalas mellan parterna. 

 

 

                                                           
113 Edvardsson, Tobias, Frydlinger, David, Molntjänster – Juridik, affär och säkerhet, s. 113. 

114 A.A., s. 120. 
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7. Avslutande reflektioner 

7.1 Kan personuppgiftsansvarig använda molntjänster i enlighet 

med PUL? 

Företag fattar hela tiden sina beslut med åtanke om vilka risker som beslutet är 

förenat med. Att driva vinstdrivande bolag handlar hela tiden om att väga 

risker mot varandra för att på bästa sätt nå högsta tänkbara avkastning. Att 

anlita en molntjänstleverantör blir på en gång förenat med olika risker eftersom 

hanteringen som tidigare skötts internt med den egna personalen nu att 

hanteras externt av någon helt annan part och data som funnits lagrad hos den 

personuppgiftsansvarige nu kan finnas lagrad på någon server som kan vara 

lokaliserad var som helst på jorden. Med detta sagt innebär det inte att 

marknadens aktörer måste undvika molntjänsterna. Tvärtom - då molnen ofta 

leder till minskade kostnader, bättre tillgänglighet till materialet och ökade 

vinster för samhället genom högre omsättning och nya arbetstillfällen är 

fördelarna med molnen många, både ur den enskilde aktörens synvinkel och ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Det krävs dock att personuppgiftsansvarig ställer höga krav på molntjänsts-

leverantörerna för att kunna uppfylla kraven som finns uppställda i PUL och 

att den registrerades uppgifter inte behandlas på ett otillbörligt sätt. För att inte 

personuppgifterna ska komma att kränkas så gäller det att den 

personuppgiftsansvarige ger klara och tydliga instruktioner till person-

uppgiftsbiträdet och att avtalet reglerar alla tänkbara risker som användandet 

av molntjänsterna kan innebära. 

Den personuppgiftsansvarige måste dock tänka på vilken servicetjänst de ska 

använda och vilken typ av personuppgifter de kan tänka sig att behandla i 

molnet. Företrädarna bakom den personuppgiftsansvarige måste hela tiden vara 

medvetna om vilka risker de är villiga att ta i och med sina olika val. Eftersom 

att överträdelser av PUL både kan leda till ekonomiska sanktioner för den 

personuppgiftsansvarige och privata straffsanktionerade konsekvenser för dess 

företrädare om överträdelserna av PUL är att betrakta som grova. 
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Något som är viktigt för den personuppgiftsansvarige att besluta om är vilken 

typ av molntjänst som ska användas. För stora företag är privata moln det 

absolut bästa alternativet för att vara säker på att tjänsten håller måttet med en 

hög säkerhetsnivå och det finns stora möjligheter till att förhandla om villkoren 

vid användandet av privata moln. Vid användandet av ett privat moln kan inte 

uppgifterna komma att blandas med andra användares data och på så sätt blir 

det säkrare att använda tjänsten. Eftersom informationen lagras separat i de 

privata molnen minskas även möjligheterna för obehöriga att komma åt data 

som finns lagrad i molnet. Även om molntyp och tjänsteplattform får betydelse 

för valet av leverantör är det viktigare att personuppgiftsbiträdesavtalet är 

korrekt utformat och håller måttet. 

Efter att den personuppgiftsansvarige bestämt sig för vilken typ av molntjänst 

de ska använda sig av kommer frågan, vilken typ av personuppgifter ska de 

behandla i molnet? 

Ska alla tänkbara personuppgifter behandlas? Eller ska personuppgiftsansvarig 

begränsa behandlingen till vanliga personuppgifter och slopa de känsliga 

personuppgifterna eller ska endast ostrukturerade personuppgifter behandlas, 

så förenklingsregeln i 5a § PUL blir aktuell? Den frågan blir upp till varje 

personuppgiftsansvarig att ställa sig. Desto vardagligare uppgifterna är och ju 

mindre sökbara de är, desto mindre blir riskerna med att ha personuppgifterna i 

en molntjänst. 

 

7.2 Slutsats 

Med beaktande av uppsatsen kan jag fastslå att den personuppgiftsansvarige 

har ett oerhört strängt och långtgående ansvar när det gäller hanteringen av 

personuppgifter och detsamma gäller om personuppgifterna kommer att be-

handlas av personuppgiftsbiträden. Vid behandling av personuppgifter i en 

molntjänst av ett personuppgiftsbiträde uppställs egentligen ett ännu högre 

krav på kontroll för den personuppgiftsansvarige då denne även ska ansvara för 

den externa partens behandling vilket den gör med hjälp av avtalet och kont-

roller av personuppgiftsbiträdets behandling av uppgifterna. 
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Regleringen i lagtexten kring personuppgiftsbiträden bygger på att biträdena 

framstår som den svagare parten och att den personuppgiftsansvarige är den 

starka parten som sitter på makten. Det stämmer inte längre överrens med 

verkligheten, även om det finns ett fåtal stora företag och myndigheter som är 

av den storleksordningen att de kan sätta press på molntjänstsleverantörerna 

och få dem att ändra sina standardavtal till att följa PUL. Eftersom lagen är 

skriven utifrån att biträdet är den svagare parten blir konsekvenserna att den 

personuppgiftsansvarige kan få svårt att påverka avtalet med biträdet, då lagen 

inte ger vidare incitament för att påverka dem stora molntjänstsaktörerna.  

Min personliga åsikt är att det krävs överstatliga samarbeten och regleringar på 

området, där jag inte ens tror att överstatliga samarbeten inom EU är till-

räckliga, eftersom den största utvecklingen av molntjänster antagligen kommer 

att ske i länder där det är billigt att driva stora serverparker.  

Ser vi på Indiens snabba utveckling på molntjänstssidan kommer det innebära 

att en stor del av lagringsutrymmet i framtiden kommer finnas hos olika 

molntjänstsaktörer i Indien och andra länder där arbetskraft är billig och en stor 

del av befolkningen talar engelska. Med utvecklingen som sker i Indien 

kommer säkert andra utvecklingsländer sannerligen vilja vara med på samma 

resa, där jag kan tänka mig att Filippinerna står näst på tur, då arbetskraften är 

oerhört billig, det finns fungerade universitet och större delen av befolkningen 

talar obehindrad engelska. 

Faran som uppkommer om allt fler personuppgifter kommer att behandlas hos 

aktörer i utvecklingsländer med sämre skydd för den personliga integriteten 

innebär att EU och USA tillsammans måste leda arbetet mot en världs-

omfattande reglering på området, som ska ge människor världen över ett 

fullgott skydd för den personliga integriteten och minska den person-

uppgiftsansvariges risktagande genom att få ett heltäckande regelverk som ska 

fungera världen över. Ingen ska behöva oroa sig för att få sina personuppgifter 

kränkta eller kapade för att säkerheten och lagstiftningen i vissa länder inte 

håller måttet. Även om detta med största sannolikhet inte är genomförbart är 

det en vision som skulle försöka uppnås. Lösningen kanske är att ställa ett 

större ansvar på aktörerna som kommer använda molnen och jag tror att BCR 
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kan skapa bättre möjligheter för molntjänstsleverantörerna som kan skapa 

fullgoda skydd inom molnkoncernen. 

Molntjänsterna är framtiden och det ska bli spännande att följa med på resan 

och se hur utvecklingen kommer att bli de närmsta 15 åren. Det befintliga 

lagringsutrymmet som idag finns på våra telefoner och datorer kommer med 

största sannolikhet bara att minskas i storlek för att i stället lagras i de olika 

aktörernas molntjänster. Det kan med största sannolikhet låta främmande och 

osäkert för många men jag tror på molnen och hoppas att världen ser 

fördelarna med användningen och endast tillsammans kan vi uppnå den 

säkerhet som kommer att krävas. Fler användare kommer leda till att 

ytterligare uppgifter kommer att behandlas och tillsammans kan vi alla sätta 

press på leverantörerna och tillslut kommer de tvingas att lyssna på användarna 

och anpassa lösningarna till att inte kränka den personliga integriteten.  

Dagens risker som begränsar vilka personuppgifter som lämpar sig för molnen 

kan förhoppningsvis med morgondagens teknik utan problem behandlas i 

molnen och med en gemensam reglering på området skulle fler kunna använda 

tjänsterna utan att beakta dagens risker som finns vid användandet av 

molntjänsterna. 

Hur det kommer sluta, är det ingen som vet? Den som lever får se! 
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