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Sammanfattning: 

För att förbättra säkerhetsarbetet och för att skapa harmonisering inom EU vad gäller skydd 

av personuppgifter antogs i april år 2016 en ny EU-förordning om dataskydd, General Data 

Protection Regulation (GDPR), även benämnd Dataskyddsförordningen. Förordningen börjar 

gälla som lag i Sverige först den 25 maj år 2018. Införandet av förordningen kommer 

innebära att 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 samt Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) upphör att gälla. Det 

huvudsakliga syftet med Dataskyddsförordningen är att ytterligare harmonisera och 

effektivisera skyddet av personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion samt 

att öka den enskildas kontroll över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen är direkt 

tillämplig som lag i samtliga medlemsländer och kommer efter ikraftträdande utgöra grunden 

för generell personuppgiftsbehandling inom hela EU.  Det har under de senaste åren blivit allt 

mer vanligt att företag, organisationer, kommuner och myndigheter använder sig av 

molntjänster. Molntjänster är intressanta ur ett juridiskt perspektiv eftersom de mest 

uppmärksammade juridiska frågeställningarna angående molntjänster är frågor hänförliga till 

hantering av personuppgifter och säkerhet.  

 

I uppsatsen redogörs för införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) utifrån perspektivet 

företags, organisationer, kommuners och myndigheters användande av molntjänster. I 

uppsatsen beskrivs även molntjänsters funktioner och egenskaper. Dataskyddsförordningen är 

nyligen antagen och utgör ännu inte svensk lag, förordningen baseras däremot i stora delar på 

Dataskyddsdirektivets innehåll och struktur. Dataskyddsdirektivet och PUL studeras därför i 

uppsatsen för att få en förståelse för bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Molntjänster 

finns i flera olika tekniska lösningar och är även gränsöverskridande, vilket innebär att 

användande av molntjänster i vissa fall innebär att personuppgifter överförs till ett tredje land. 

Uppsatsen behandlar därmed tillämpliga bestämmelser avseende överföringar av 

personuppgifter till tredje land. Uppsatsen avslutas med en analys och en slutsats. I slutsatsen 

konstateras att förordningen ger ett förstärkt skydd för den registrerade vid hantering av 

personuppgifter i molntjänster samt att förordningens utökade territoriella tillämpningsområde 

innebär att förordningen är bättre anpassad till molntjänstanvändande. Vidare konstateras i 

slutsatsen att rättsläget för överföringar av personuppgifter till USA med stöd av Privacy 

Shield-överenskommelsen för närvarande är osäkert.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I dagens moderna samhälle har tekniken en stor inverkan på våra vardagliga liv. Det innebär 

att personuppgifter dagligen behandlas i stor omfattning av företag, organisationer, kommuner 

och myndigheter. Behandling av personuppgifter är i många fall en nödvändighet för att 

arbetet ska fungera inom den verksamhet som exempelvis ett företag bedriver. 

Personuppgiftsbehandling medför däremot samtidigt en risk för att individen utsätts för 

intrång i dennes personliga integritet, genom att exempelvis uppgifter som för den enskilde 

uppfattas som känsliga behandlas i olika former av register. Med anledning av det finns det ett 

stort behov av regler som begränsar vilka personuppgifter som får behandlas, för vilka 

ändamål uppgifterna får behandlas samt bestämmelser som föreskriver att otillåten hantering 

av personuppgifter antingen ska rättas eller upphöra.1 Det har under de senaste åren blivit allt 

mer vanligt att företag, organisationer, kommuner och myndigheter använder sig av 

molntjänster. Molntjänster är intressanta ur ett juridiskt perspektiv eftersom de mest 

uppmärksammade juridiska frågeställningarna angående molntjänster utgör frågor hänförliga 

till hantering av personuppgifter och säkerhet. Det är viktigt att de som använder sig av 

molntjänster idag samt de som överväger att köpa in molntjänster följer de regler som finns i 

den nu gällande PUL samt beaktar andra juridiska ställningstaganden som är relaterade till 

hantering av personuppgifter.2  

 

PUL infördes den 24 oktober år 1998 som lag i Sverige.3 Sedan lagen infördes har den 

tekniska utvecklingen gått framåt. Det har resulterat i stora förändringar vad gäller 

tillvägagångssättet att hantera personuppgifter på. PUL som är resultatet av införande av 

direktiv 95/46/EG4, är således inte anpassad till det tekniska samhälle vi idag lever i. För att 

förbättra säkerhetsarbetet och för att skapa harmonisering inom EU vad gäller skydd av 

personuppgifter antogs i april år 2016 en ny EU-förordning om dataskydd, General Data 

Protection Regulation (GDPR), även benämnd Dataskyddsförordningen.5 Ursprungsförslaget 

till förordningen lades fram år 2012 och förordningen börjar gälla som lag i Sverige den 25 

maj år 2018. Införandet av förordningen kommer att innebära att Dataskyddsdirektivet 
                                                
1 SOU 2016:65, s 33. 
2 Edvardsson, Tobias och Frydlinger, David, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, 1.uppl., Stockholm: Norstedts juridik, 2016, s 105. 
3 Personuppgiftslagen (1998:204). 
4 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. 
5 Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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inklusive PUL upphör att gälla.6 Globaliseringen och användandet av nya teknologier som 

exempelvis molntjänster har bidragit till att det finns ett behov av ett nytt modernare system 

för dataskydd.7 Dataskyddsförordningen innehåller således regler som är anpassade till det 

tekniska samhälle vi idag lever i samtidigt som reglerna är teknikneutrala.8 Molntjänster finns 

i flera olika tekniska lösningar och är även gränsöverskridande, vilket innebär att användande 

av molntjänster i vissa fall innebär att personuppgifter överförs till ett tredje land.9 Det har det 

senaste året skett stora förändringar gällande möjligheten att föra över personuppgifter från 

EU och EES till USA. Denna form av överföringar har tidigare reglerats genom den så 

kallade Safe Harbor-överenskommelsen10 som består av principer som är framtagna av USA:s 

handelsdepartement. Överenskommelsen har tidigare gjort det tillåtet att föra över 

personuppgifter från EU och EES till företag i USA vilka har anslutit sig till reglerna genom 

att anmäla sig till handelsdepartementet. EU-kommissionen har tidigare bedömt att reglerna 

uppfyllt kraven på adekvat skyddsnivå, vilket gjort det tillåtet att föra över personuppgifter 

från exempelvis Sverige till en organisation i USA som anslutit sig till regelverket. 

Regelverket ogiltighetsförklarades den 6 oktober år 2015.11 EU-kommissionen har den 12 juli 

år 2016 däremot fattat ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för vissa mottagare av 

personuppgifter i USA, benämnd Privacy Shield.12  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att utreda vad införandet av Dataskyddsförordningen kan komma att 

få för konsekvenser för företags, organisationers, kommuners och myndigheters användande 

av molntjänster. Anlitande av molntjänstleverantörer ger upphov till ett flertal juridiska 

ställningstaganden och juridiska risker som både kunden, molntjänstleverantören och den 

registrerade måste hantera och ta ställning till. Den nya Dataskyddsförordningen innehåller 

bestämmelser som föreskriver ett utökat ansvar för den personuppgiftsansvarige, 

personuppgiftsbiträdet och dataskyddsombudet. Uppsatsens syfte är att undersöka vad 

personuppgiftsansvariges, personuppgiftsbiträdets och dataskyddsombudets utökade ansvar 

innebär vid användande av molntjänster. I uppsatsen undersöks även vilka risker som 

föreligger vid personuppgiftshantering i molntjänster. Dataskyddsförordningen innehåller ett 

                                                
6 Art. 94 allmän dataskyddsförordning. 
7 Skäl 6 allmän dataskyddsförordning. 
8 Skäl 15 allmän dataskyddsförordning. 
9 Edvardsson och Frydlinger, Molntjänster: juridik affär och säkerhet, s 127–128. 
10 Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs 
genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium har 
utfärdat. 
11 Datainspektionen, Vad var Safe Harbor-principerna? http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-safe-harbor-principerna/, 
(hämtad 2017-03-15). 
12 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46 om huruvida ett adekvat skydd 
säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna. 
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flertal nya bestämmelser som innebär utökade rättigheter för den registrerade. Syftet med 

uppsatsen är således att undersöka om Dataskyddsförordningen innebär ett förstärkt skydd för 

den registrerade vid personuppgiftshantering i molntjänster. Personuppgiftshantering i 

molntjänster kan i vissa fall innebära att personuppgifterna överförs och hanteras i ett tredje 

land. I uppsatsen undersöks således hur överföringar av personuppgifter till tredje land 

regleras i Dataskyddsförordningen. Många stora globala molntjänstleverantörer är etablerade i 

USA, vilket innebär att det är vanligt att EU-medborgares personuppgifter hanteras och lagras 

på servrar i USA. Med anledning av det undersöks vad upphävandet av Safe Harbor-beslutet 

samt vad införandet av Privacy Shield får för konsekvenser för överföring av personuppgifter 

till USA som tredje land. Utifrån de ovan presenterade syftena har författaren för avsikt att 

behandla följande frågeställningar.  

 

- Ger Dataskyddsförordningen ett förstärkt skydd för den registrerade när 

personuppgifter hanteras i molntjänster?  

- Vilka juridiska risker föreligger vid personuppgiftshantering i molntjänster? 

- Vad innebär det utökade ansvaret för personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden 

och dataskyddsombud i Dataskyddsförordningen vid företags, organisationers, 

myndigheters och kommuners användande av molntjänster? 

- Vad får upphävandet av Safe Harbor-överenskommelsen och införandet av Privacy 

Shield-överenskommelsen för konsekvenser för överföring av personuppgifter till 

USA som tredje land? 

1.3 Metod 

I uppsatsen tillämpas traditionell juridisk metod som innefattar rättskälleläran. Den 

traditionella juridiska metoden används genom att tillämpning av en viss rättsregel på ett visst 

faktiskt förhållande görs. 13 I uppsatsen utreds konsekvenserna av införandet av 

Dataskyddsförordningen utifrån perspektiven en organisations, ett företags, en kommuns eller 

en myndighets användande av molntjänster. I rättskälleläran ingår även att peka ut de källor 

som är relevanta för att fastställa gällande rätt. I uppsatsen tillämpas de fyra centrala 

rättskällorna som finns inom svensk rätt, det vill säga lagar, förarbeten, praxis och doktrin, där 

lagar har tyngst värde och doktrin svagast i förhållande till varandra enligt rättskälleläran.14 

Dataskyddsförordningen är nyligen antagen och utgör ännu inte svensk lag, förordningen 

                                                
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, uppl.3., Stockholm: Norstedts juridik, 2015, s 41. 
14 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015, s.40. 
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baseras däremot i stora delar på Dataskyddsdirektivets innehåll och struktur.15 Med anledning 

av det studeras Dataskyddsdirektivet och PUL samt aktuell doktrin gällande de båda 

regelverken för att få en förståelse för bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. I de fall det 

inte finns tillräcklig vägledning inom de ovan nämnda rättskällorna hämtas vägledning från de 

källor som faller utanför rättskälleläran som bland annat, yttranden från kommissionen, 

rekommendationer från Datainspektionen och artiklar som är publicerade inom området.  

1.4 Avgränsning 

Molntjänster används av både fysiska personer och juridiska personer som exempelvis företag 

organisationer, kommuner och myndigheter. Det föreligger däremot en stor skillnad mellan de 

fall då en fysisk enskild person använder sig av en molntjänst, jämfört med om exempelvis ett 

företag, en organisation, en kommun eller en myndighet använder sig av en molntjänst där 

personuppgifter för anställda behandlas. När en fysisk person på egen hand använder sig av 

en molntjänst och personen ifråga accepterar molntjänstleverantörens användarvillkor är 

leverantören personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifterna. När ett företag 

anlitar en molntjänstleverantör är det istället företaget som är personuppgiftsansvarig och 

molntjänstleverantören som är personuppgiftsbiträde.16 Uppsatsen är avgränsad till att endast 

behandla hantering av personuppgifter i molntjänster utifrån perspektivet att det senast 

nämnda förhållandet föreligger. Vad gäller studien av olika molntjänst-modeller är uppsatsen 

avgränsad till att endast studera de grundmodeller som ingår i den så kallade SPI-modellen, 

det vill säga SaaS-tjänster, PaaS-tjänster och IaaS-tjänster. 17  Vad gäller överföring av 

personuppgifter till tredje land är uppsatsen koncentrerad till en studie av överföringar av 

personuppgifter till USA.  Uppsatsen är även avgränsad till att inte utreda behandling av 

personuppgifter i så kallat ostrukturerat material, uppsatsen behandlar således inte 

konsekvenserna relaterade till upphävandet av den så kallade missbruksregeln. 

Dataskyddsförordningen förutsätter till viss del att varje medlemsstat inför vissa 

kompletterande nationella bestämmelser. Det har därför tillsatts en utredning vars syfte är att 

ta fram dessa bestämmelser, uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017. 18 Uppsatsen är 

avgränsad till att inte beakta de kompletterande bestämmelser som tillkommer genom 

utredningen. 

 

  

                                                
15 Dir 2016:15 s 4.  
16 iiS, Molntjänster, https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/anvandarvillkoren/molntjanster/, (hämtad 2017-01-28). 
17 Se avsnitt 4.4. 
18 Dir 2016:15 s 1. 
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1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras problembakgrunden, problemformuleringen, syftet samt 

vilken metod som används i uppsatsen för att besvara problemformuleringarna. I kapitel två 

följer en redogörelse för de bestämmelser som reglerar skyddet för den personliga integriteten 

och skyddet för personuppgifter i EKMR och i EU-stadgan. I kapitel tre redogörs för PUL och 

Dataskyddsdirektivets syfte, ursprung och införande. I kapitlet görs även en övergripande 

presentation av vad personuppgifter är, vad som utgör känsliga personuppgifter samt vad som 

utgör tillåten behandling av personuppgifter enligt PUL och Dataskyddsdirektivet. I kapitel 

fyra beskrivs molntjänsters funktion, kapitlet innehåller även presentation av olika molntjänst-

modeller och molntjänstleveransmodeller. I kapitel fem redogörs för 

Dataskyddsförordningens införande, syfte och uppkomst. I kapitlet redogörs även för 

tillämpliga bestämmelser i Dataskyddsdirektivet och i PUL i jämförelse med tillämpliga 

bestämmelser i Dataskyddsförordningen, utifrån perspektiven företags, kommuners och 

myndigheters användande av molntjänster. I kapitlet redogörs även för vilka legala risker som 

föreligger vid användandet av molntjänster samt för relevant praxis. I kapitel sex förklaras 

vad som utgör överföringar av personuppgifter till tredje land. I kapitlet redogörs även för 

tillämpliga bestämmelser i Dataskyddsdirektivet och PUL i jämförelse med bestämmelserna i 

Dataskyddsförordningen avseende bestämmelserna om överföringar av personuppgifter till 

tredje land. Uppsatsen avslutas med en analys samt en slutsats där uppsatsens frågeställningar 

analyseras och besvaras.  
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2. Rätt till skydd för den personliga integriteten  

2.1 Introduktion  

När personuppgifter behandlas, föreligger en risk för att den enskilde utsätts för intrång i vad 

som för den enskilde kan uppfattas som privat och känsligt. Därför finns det behov av 

bestämmelser som skyddar den personliga integriteten. Någon enhetlig definition av 

begreppet personlig integritet finns vare sig inom svensk eller internationell rätt, vilket bland 

annat kan bero på att innebörden av begreppet uppfattas så olika av olika personer. Det 

föreligger däremot en enighet kring vissa beskrivningar av vad som utgör personlig integritet. 

När det handlar om att försöka definiera integritets-begreppet talas de i olika sammanhang om 

EKMR och EU-stadgan, som bland annat innehåller bestämmelser om rätten till respekt för 

den enskildes privat- och familjeliv och skydd för den enskildes personuppgifter. 19 

Europeiska rådet har även antagit en särskild konvention om skydd för enskilda vid 

automatisk behandling av personuppgifter, den så kallade Dataskyddskonventionen20, vilken 

föreskriver att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd för personuppgifterna 

som rör honom eller henne.21 I det här kapitlet redogörs för de bestämmelser som reglerar 

rätten till skydd för den enskildes personliga integritet och personuppgifter i EU-stadgan och 

EKMR.  

2.2 Rätt till skydd enligt EKMR och RF 

I art. 8.1 EKMR regleras rätten till respekt för var och ens privatliv, hem och korrespondens. 

Rätten till skydd för privatlivet ska betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet.22 

Bestämmelsen i art. 8 EKMR innebär primärt en förpliktelse för staten att inte utföra ingrepp i 

den enskildes rättighet, bestämmelsen innebär även en förpliktelse för staten att vidta positiva 

åtgärder för att skydda individens privatsfär.23 Beroende på omständigheterna i det enskilda 

fallet kan rätten till respekt för privatlivet även innefatta en rätt till skydd mot registrering av 

personuppgifter. Dessa omständigheter är exempelvis om det i registreringen ingår uppgifter 

om exempelvis politisk uppfattning eller religionstillhörighet. 24  I rätten till skydd för 

privatlivet omfattas exempelvis skydd mot registrering och utelämnande uppgifter ur 

allmänna register. 25  Rättigheten omfattar även uppgifter om den enskildes identitet 

innefattande namn, kön, hälsa, sexuell läggning och information som rör den personliga 

                                                
19 SOU 2016:65, s 34–35. 
20 Europarådets dataskyddskonvention nr 108, 1980. 
21 Dataskyddsinspektionen, Datainspektionen, Vägledning för integritetsanalys, s 4. 
22 Öman, Sören och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, 4 uppl., Stockholm: Norstedts juridik AB, 2011, s 65. 
23 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5 uppl., Stockholm: 
Norstedts juridik, 2015, s 365. 
24 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s 386. 
25 Se Leander mot Sverige, nr 9248/81, Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, nr 62332/00. 
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utvecklingen och relationer till andra individer. Skyddet för dessa uppgifter ges i privata 

situationer såväl som i situationer i den enskildes yrkesliv. 26 Rätten till skydd för privatlivet 

gäller även som skydd vid ingrepp av den enskildes ryktbarhet och ära samt mot spridning av 

information som rör privata förhållanden.27 Om staten har ingripit i rättigheten gäller det att 

avgöra huruvida ingreppet faller in under undantagsbestämmelsen i art. 8.2 EKMR och om 

det därmed kan anses utgöra ett motiverat ingrepp.28 För att ingreppet ska vara förenligt med 

art. 8.2 EKMR måste de tre uppställda villkoren i artikeln vara uppfyllda. Ingreppet måste 

vara lagenligt, det måste tillgodose det allmänna eller de enskildas intressen och det måste 

vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att kunna tillgodose något av dessa två 

intressen.29  EKMR har även införts som lag i Sverige.30 Av 2 kap. 19 § RF framgår att annan 

lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med de åtagandena som Sverige har anslutit sig till 

genom EKMR31 Av 2 kap. 6 § RF framgår att var och en är skyddad mot betydande intrång i 

den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Begränsningar av bestämmelsen är 

däremot tillåtna i vissa fall enligt 2 kap. 20 och 21 § § RF.  

2.3 Rätt till skydd enligt bestämmelserna i EU – stadgan  

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna är rättsligt bindande i alla medlemsstater i och 

med ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009. 32  I art. 7 EU-stadgan, vilken 

är en av flera artiklar i stadgan som föreskriver rättigheter som berör den personliga 

integriteten, regleras skyddet för var och ens rätt till respekt för privatlivet, familjelivet, 

hemmet och kommunikationer.33 De rättigheter som tas upp i art. 7 i EU-stadgan motsvarar de 

rättigheter som garanteras i ovan nämnda art. 8 i EKMR.34Av art. 52.3 i EU-stadgan framgår 

även att om stadgan omfattar rättigheter som motsvarar bestämmelser i EKMR ska dessa 

bestämmelser ha samma räckvidd och innebörd.35  Den starka kopplingen mellan EU-stadgan 

och EKMR gör det lämpligt att i den mån det föreligger skillnader mellan de båda 

regelverken, särskilt tolka EU-stadgan i ljuset av EKMR och i andra hand med vägledning av 

art. 1 i EU-stadgan.36 Skyddet för enskildas personuppgifter i art. 8 i EU–stadgan utgör en 

relativt ny grundläggande rättighet i EU-stadgan. Artikeln föreskriver att den enskildes 

                                                
26 Se Rotaru mot Rumänien [GC], nr 28341/95. 
27 Se K.U. mot Finland, nr 2872/02, och von Hannover mot Tyskland, nr 59320/00. 
28 Danelius, H, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s 369–370. 
29 Se art. 8.2 EKMR. 
30 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
31 2 kap. 19 § RF. 
32 Art. 6.1 FEUF. 
33 Art. 7 EU-stadgan. 
34 Lebeck, Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2016 s 258. 
35 Art. 52.3 EU-stadgan. 
36 Lebeck, C, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s 258. 
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personuppgifter endast får registreras om samtycke har inhämtats eller om annan lagenlig 

eller legitim anledning föreligger. Den enskilde har även rätt att få tillgång till de insamlade 

uppgifterna samt att begära rättelse av dem.37 Bestämmelsen har bland annat kommit till med 

anledning av en utveckling av olika former av informationstekniker. Skyddet för 

personuppgifter i art. 8 i EU-stadgan är en av de rättigheter där EU-rätten går längre i sitt 

skydd i jämförelse mot motsvarande skydd i EKMR. Även art. 8 i EU-stadgan ska tolkas i 

ljuset av bestämmelsen i art. 8 i EKMR.38  Till grund för art. 8 i EU-stadgan ligger art. 286 

FEUF, vilken idag har ersatts av art. 16 i FEUF. 39 Art. 8 i EU-stadgan har även lagt grunden 

för Dataskyddsdirektivet och Dataskyddsförordningen, då bestämmelsen utrycker de 

grundläggande principer som finns i dessa regelverk. Med anledning av det är art 8 i EU-

stadgan en av grundpelarna till dataskyddsregleringen inom EU.40 

2.3.1 Mål C-362/14, Schrems-målet 

Den 25 juli år 2014 kom en begäran om förhandsavgörande enligt art. 267 FEUF, framställd 

av High Court (Irland) in till EU-domstolen.41 Begäran om förhandsavgörande avsåg tolkning 

av artiklarna 25.6 och 28 i Dataskyddsdirektivet i dess lydelse enligt rådets förordning nr 

1882/2003 42 , mot bakgrund av bland annat artiklarna 7, 8 och 47 i EU-stadgan samt 

giltigheten av Safe Harbor-beslutet43 i kombination med frågor och svar om Förenta Staternas 

handelsministerium.44 Begäran framställdes i ett mål mellan den österrikiske medborgaren 

Maximilian Schrems och dataskyddsombudsmannen i Irland.  Schrems är bosatt i Österrike 

och är användare av det sociala nätverket Facebook sedan 2008.45 Samtliga personer som har 

hemvist inom unionen och som vill använda sig av det sociala nätverket Facebook måste i 

samband med att de registrerar sig ingå ett avtal med Facebook Ireland, vilket är dotterbolag 

till moderbolaget Facebook Inc. som har sitt säte i USA. Personuppgifter om Facebook-

användare som är bosatta inom unionen överförs helt eller delvis till servar i USA, där 

personuppgifterna i sin tur behandlas.46 Den 25 juni 2013 gjorde Schrems en anmälan till 

dataskyddsombudsmannen i Irland. Anmälan innehöll i huvudsak en begäran om att 

dataskyddsombudsmannen skulle använda sin lagstadgade befogenhet och förbjuda Facebook 

Irland att överföra personuppgifter till moderbolaget Facebook Inc. i USA. Schrems ansåg att 

                                                
37 Art. 8.2 EU-stadgan. 
38 Lebeck, C, Eu-stadgan om grundläggande rättigheter, s 277–278. 
39 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, (2007/C 303/02). 
40 Christine Storr (Kircheberger), Vad betyder egentligen personlig integritet? Del 1: ett juridiskt perspektiv, Delphi, Data protection blog, 2014-03-05, 
http://blogg.delphi.se/blog/2014/03/25/vad-betyder-egentligen-personlig-integritet-del-1-ett-juridiskt-perspektiv/, (hämtad 2017-02-01). 
41 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner. 
42 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003. 
43 Kommissionens beslut 2000/520/EG. 
44 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p.1. 
45 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 26. 
46 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 27. 
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USA inte garanterade ett tillräckligt skydd för personuppgifter som lagras i USA med 

beaktande av bland annat den övervakningsverksamhet som bedrevs av myndigheterna i 

USA. Schrems hänvisade exempelvis till Edward Snowden-avslöjandena gällande den 

verksamhet som bedrevs av de amerikanska underrättelsetjänsterna mer specifikt hänvisade 

han till National Security Agencys verksamhet (NSA).47 Dataskyddsombudsmannen i Irland 

beslutade att avslå Schrems anmälan eftersom han inte fann sig skyldig att utreda de 

åberopade omständigheterna i målet. Den irländska dataskyddsombudsmannen ansåg att det 

inte fanns några bevis för att NSA hade fått tillgång till Schrems personuppgifter. 

Ombudsmannen ansåg även att Schrems inte skulle ha någon framgång med de grunder som 

han åberopat, med anledning av att alla frågor om huruvida skyddet för personuppgifter är 

adekvat eller inte ska avgöras i enlighet med Safe Harbor-beslutet, i vilket kommissionen 

konstaterat att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå.48  

 

Schrems överklagade beslutet till High Court, som i sin tur begärde förhandsavgörande från 

EU-domstolen.49 High Court ställde två frågor till EU-domstolen. Den första frågan handlade 

om vilka befogenheter de nationella tillsynsmyndigheterna hade, i den mening som avses i 

art. 28 i Dataskyddsdirektivet, när det föreligger ett kommissionsbeslut som har antagits med 

stöd av art. 25.6 i Dataskyddsdirektivet.50  Enligt art. 28 i Dataskyddsdirektivet och art. 8.3 i 

EU-stadgan är de nationella tillsynsmyndigheterna ansvariga för kontrollen av efterlevnaden 

av bestämmelserna i Dataskyddsdirektivet. 51 De nationella tillsynsmyndigheterna skulle mot 

bakgrund av det här även anses ha befogenhet att kontrollera överföringar av personuppgifter 

till tredje länder som har varit föremål för ett kommissionsbeslut enligt art. 25.6 i 

Dataskyddsdirektivet.52  EU-domstolen anförde att ett beslut som Safe Harbor-beslutet som 

antagits i enlighet med art. 25.6 i Dataskyddsdirektivet inte får hindra personer från att vända 

sig till den nationella tillsynsmyndigheten med anledning av en begäran om skydd för sina fri- 

och rättigheter avseende behandling av personuppgifter.53 EU-domstolen slog med beaktande 

av det här fast att Safe Harbor-beslutet genom vilket kommissionen konstaterat att ett tredje 

land säkerställer en adekvat skyddsnivå, inte utgjorde ett hinder för en nationell 

tillsynsmyndighet att pröva en persons begäran om skydd för dennes fri-och rättigheter ifråga 

om behandling av dennes personuppgifter som har överförts till ett tredje land.54 Den andra 

                                                
47 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 28. 
48 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p 29. 
49 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p 30–36. 
50 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 37. 
51 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 47. 
52 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 54. 
53 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 53. 
54 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 66. 
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frågan handlade om huruvida Safe Harbor-beslutet är giltigt. EU-domstolen prövade med 

anledning av det här huruvida Safe Harbor-beslutet överensstämde med de krav som följer av 

Dataskyddsdirektivet jämfört med kraven i stadgan om skydd för personuppgifter.55  EU-

domstolen ansåg att kommissionen inte kunde göra en skönsmässig bedömning av huruvida 

adekvat skyddsnivå förelåg eller inte, bland annat med hänsyn till antalet personer som 

riskerar att få sina grundläggande rättigheter kränkta vid en överföring av personuppgifter till 

ett land som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå. Med anledning av det skulle hänsyn 

tagits till det krav som ställs upp i art. 25 i Dataskyddsdirektivet avseende den kontroll som 

ska genomföras för bedömningen av om adekvat skyddsnivå föreligger eller inte.56 Domstolen 

konstaterade även att Safe Harbor-regelverket innehåller bestämmelser som åsidosätter de 

krav som ställs upp i art. 25.6 i Dataskyddsdirektivet. Dessa bestämmelser förklarades 

ogiltiga.57 Domstolen konstaterade också att kommissionen överskridit sin befogenhet i art. 

25.6 i Dataskyddsdirektivet jämfört med EU-stadgan när de antagit vissa bestämmelser i Safe 

Harbor-regelverket. Därför ogiltighetsförklarades bestämmelserna. 58  EU-domstolen fann 

slutligen att hela Safe Harbor-regelverket var ogiltigt varför det ogiltighetsförklarades.59 

 
  

                                                
55 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 66.  
56 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 78. 
57 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 98. 
58 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 104. 
59 Mål C-362/14 Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, p. 106–107. 
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3. Skydd för personuppgifter – gällande rätt 

3.1 Personuppgiftslagen och Dataskyddsdirektivet - en överblick.  

PUL trädde i kraft som lag i Sverige den 24 oktober 1998. Till grund för bestämmelserna i 

PUL ligger direktiv 95/46/EG, som antogs den 24 oktober 1995. PUL innehåller 

bestämmelser som till största del följer direktivets bestämmelser och omfattar all 

automatiserad samt manuell behandling av personregister.60 PUL ersatte vid ikraftträdandet 

av lagen, den tidigare gällande datalagen (1973:289). Syftet med PUL är att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.61 

PUL har efter dess ikraftträdande ändrats vid ett flertal tillfällen. Exempelvis var överföringar 

av personuppgifter till tredje land enligt den ursprungliga lydelsen i PUL inte tillåten. Denna 

bestämmelse har ändrats genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari år 2000. Enligt 

de nya bestämmelserna är det tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land som 

uppfyller kraven på en adekvat skyddsnivå. Ändringen av bestämmelsen innebar att reglerna 

nu stämmer närmare överens med reglernas utformning i Dataskyddsdirektivet.62  

 

Syftet med Dataskyddsdirektivet vid dess uppkomst var att skapa en gemensam hög nivå för 

integritetsskydd för att därigenom möjliggöra ett fritt flöde av personuppgifter mellan 

medlemsländerna. Vid införandet av direktivet fick medlemsstaterna själva närmare precisera 

villkoren för hur behandlingen av personuppgifter skulle se ut i respektive medlemsland. 

Formuleringarna av dessa bestämmelser fick dock inte hindra det fria flödet av 

personuppgifter inom unionen.63 Direktivet är tillämpligt på all behandling av personuppgifter 

och på manuella register som är sökbara utifrån vissa kriterier. Av direktivet framgår även att 

personuppgifter endast får samlas in i de fall som särskilda, uttryckliga och berättigade 

ändamål föreligger. De insamlade uppgifterna får inte användas vid ett senare tillfälle för 

annat ändamål än det ursprungliga ändamålet. Personuppgiftsbehandling relaterad till frågor 

om allmän säkerhet, statens säkerhet, statens verksamhet på straffrättens område, samt frågor 

som rör hantering av uppgifter av rent privat karaktär faller utanför direktivets 

tillämplighetsområde. Hantering av personuppgifter för journalistiska, konstnärliga, eller 

litterära ändamål undantas också från direktivets tillämplighetsområde. 64 

                                                
60 Prop. 1997:98:44 s 1-2. 
61 1 § PUL. 
62 Prop. 1999/2000:11 s 1. 
63 Prop. 1997:98:44 s 34. 
64 Prop. 1997:98:44 s 35. 
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3.2 Artikel 29-gruppen 

För att Dataskyddsdirektivet ska tillämpas på samma sätt i alla medlemsstaterna har den så 

kallade Artikel 29-gruppen bildats. Namnet på arbetsgruppen har uppkommit med anledning 

av art. 29 i direktivet, vilken tillsammans med art. 30 i direktivet reglerar arbetsgruppens 

uppgifter.65 I arbetsgruppen ingår den europeiske datasskyddstillsynsmannen, en företrädare 

för varje nationell tillsynsmyndighet inom EU och en företrädare för EU-kommissionen.66 

Artikel 29-gruppen har bland annat till uppgift att yttra sig till EU-kommissionen angående 

skyddsnivån i samtliga medlemsstater och i tredje länder.67 Gruppen ska exempelvis även 

informera kommissionen om arbetsgruppen konstaterar att det föreligger skillnader mellan 

medlemsstaternas lagstiftning eller praxis i de fall som det kan innebära en nackdel gällande 

skyddet för personuppgifter. 68  Arbetsgruppens funktion ska även vara oberoende och 

rådgivande.69 

3.3 Introduktion till bestämmelserna i PUL och i Dataskyddsdirektivet.  

I följande avsnitt redogörs för de allmänna bestämmelserna i PUL och i Dataskyddsdirektivet. 

Vad som utgör personuppgifter definieras enligt 3 § i PUL som: ”All slags information som 

direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. I dagens moderna 

informationssamhälle utgör en stor del av de data som registreras om enskilda personer 

personuppgifter. Utöver en persons personnummer, som är ett självklart exempel på en 

personuppgift, finns det andra uppgifter som är svårare att bedöma om dessa uppgifter utgör 

personuppgifter eller inte.70 Exempelvis krävs det vad gäller bilder på en person, en särskild 

bedömning för att kunna avgöra om bilden utgör en personuppgift eller inte. Avgörande i det 

här fallet är oftast huruvida det går att urskilja vem den avbildande personen på bilden är. Om 

det går att urskilja så utgör bilden en personuppgift.71 Uppgifter som är krypterade utgör 

personuppgifter i de fall som de går att göra uppgifterna läsbara och om det går att identifiera 

individerna bakom uppgifterna.72  Personuppgifter i sig har ett stort värde för företag. Om ett 

företag på fel sätt använder personuppgifter som det har lagrat finns det däremot en risk för att 

uppgifterna helt eller delvis förlorar sitt ursprungliga värde.73 Juridiska personer omfattas i 

princip inte av PUL:s bestämmelser. Det här gäller oberoende av om den juridiska personen 

ägs av en eller ett flera fysiska personer eller om den juridiska personen skulle ha ett namn 

                                                
65 Se art. 29 och art. 30 dataskyddsdirektivet. 
66 Art. 29.2 dataskyddsdirektivet. 
67 Art. 30.1 (b) dataskyddsdirektivet. 
68 Art. 30.2 dataskyddsdirektivet. 
69 Art. 29.1 dataskyddsdirektivet. 
70 Blomberg, Kristina, Värt att veta om Personuppgiftslagen, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2012, s 13. 
71 Blomberg, K, Värt att veta om personuppgiftslagen, s 14. 
72 Petersson, Roger och Reinholdsson, Klas, Personuppgiftslagen i praktiken, 5 uppl., Stockholm: Norstedts juridik, 2012, s 49. 
73 Frydlinger, David, Dagens juridik, ”Personuppgifter är en råvara med hög moralisk halt – men PUL är inget tåg som har gått” (publicerad 2015-09-28). 
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som innefattar ett personnamn. Uppgifter om en enskild firma omfattas däremot av PUL, 

eftersom den fysiska personen som bedriver verksamheten kan identifieras.74 Den registrerade 

är enligt 3 § PUL, definierad som ”Den som en personuppgift avser”. Ovan nämnda 

definitioner är resultatet av en implementering av bestämmelserna i Dataskyddsdirektivet, där 

personuppgifter och den registrerade definieras som ”varje upplysning som avser en 

identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade).”75 Den registrerade är den 

part som i stora delar av PUL står i fokus. Det är viktigt att den registrerades personliga 

integritet skyddas, att samtycke inhämtas från den registrerade samt att den registrerade blir 

informerad om behandlingen av dennes personuppgifter. Vid behandling av den registrerades 

personuppgifter är det även möjligt att det förekommer uppgifter om andra personer, dessa 

personer ska också ses som registrerade.76 Begreppet ”den registrerade” används även för den 

person som någon har för avsikt att registrera. 77  För att avgöra huruvida en person är 

identifierbar eller inte ska alla de hjälpmedel som kan tänkas komma att användas av en 

personuppgiftsansvarig eller någon annan beaktas.78 

 

PUL är tillämplig på personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige enligt 4 § 1 st. PUL. 

Svenska juridiska och fysiska personer samt utländska filialer som bedriver verksamhet av 

mer permanent karaktär i Sverige ska anses vara etablerade i Sverige.79 Utifrån perspektivet 

användande av molntjänster är tillämplig lag, lagen i det land där den 

personuppgiftsansvarige, som köper in datormolntjänsten är etablerad.80 Vem eller vad som 

utgör en personuppgiftsansvarig redogörs närmare för i avsnitt 5.4.1. Enligt 4 § 2st. PUL är 

lagen också tillämplig när den personuppgiftsansvarige är etablerad i ett tredje land och 

använder sig av utrustning som finns i Sverige för behandling av personuppgifter. Om ett 

företag i USA samlar in personuppgifter i Sverige, omfattas denna insamling således endast 

av PUL i de fall som företaget använder sig av utrustning i Sverige. PUL är däremot inte 

tillämplig i de fall som utrustningen enbart används för att överföra personuppgifter mellan ett 

tredje land och ett annat tredje land. Paragrafen bygger på en implementering av art. 4 i 

Dataskyddsdirektivet.  

 

 

                                                
74 Petersson, R och Reinholdsson, K, Personuppgiftslagen i praktiken, s 50. 
75 Art. 2 (a) dataskyddsdirektivet. 
76 Blomberg, K, Värt att veta om personuppgiftslagen, s 15–16. 
77 Petersson, R och Reinholdsson, K, Personuppgiftslagen i praktiken, s 50. 
78 Petersson, R och Reinholdsson, K, Personuppgiftslagen i praktiken, s 49. 
79 Öman, S, och Lindblom, H, Personuppgiftslagen en kommentar, s 116. 
80 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing) WP 196, s 7. 
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De grundläggande bestämmelserna avseende vilka krav som ställs på behandling av 

personuppgifter regleras i 9 § PUL. Av 9 § 1 st. PUL framgår att den personuppgiftsansvarige 

ska se till att personuppgifter endast får behandlas i de fall som behandlingen är laglig, 

korrekt och i de fall behandlingen sker i enlighet med god sed.81 Enligt 9 § 1 st. (d) PUL ska 

den personuppgiftsansvarige se till att personuppgifter inte behandlas för ändamål som är 

oförenliga med de ändamål för vilket uppgifterna samlades in, bestämmelsen utgör den så 

kallade finalitetsprincipen.82 Det är viktigt att personuppgiftshanteringen sker i enlighet med 

bestämmelserna i PUL eftersom varje överträdelse av PUL kan föranleda 

skadeståndsansvar. 83  Kravet på laglighet och korrekthet föreskrivs även i art. 6.1 (a) i 

Dataskyddsdirektivet. Av art. 6.1 (b-e) i Dataskyddsdirektivet framgår även ytterligare 

grundläggande krav som den personuppgiftsansvarige ska beakta vid behandling av 

personuppgifter.   

 

Vad som utgör tillåten personuppgiftsbehandling stadgas i 10 § PUL. Personuppgifter får 

behandlas i de fall som den registrerade har lämnat sitt samtycke till att behandlingen sker 

eller i de fall som behandlingen är nödvändig för något av de ändamål som räknas upp i 10 § 

PUL.84 Exempelvis är behandling utan samtycke tillåten om behandlingen är nödvändig för 

att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras, eller för att åtgärder som den 

registrerade har begärt ska kunna vidtas innan ett avtal ingås.85  Är det fråga om behandling 

av känsliga personuppgifter som nämns nedan måste den tilltänkta behandlingen dessutom 

vara förenlig med bestämmelserna i 13–22 §§ PUL. Om det är fråga om överföring av 

personuppgifter till tredje land måste även bestämmelserna i 33–35 §§ PUL vara uppfyllda.86 

Bestämmelsen i 10 § PUL bygger på en implementering av art. 7 i Dataskyddsdirektivet, där 

bland annat motsvarande krav på samtycke finns. I art. 7 (a), föreskrivs att den registrerade 

ska otvetydigt ha lämnat sitt samtycke till behandlingen. 87  

 

I 13 § PUL regleras ett principiellt förbud för behandling av känsliga personuppgifter. Denna 

form av personuppgifter definieras som: ”uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening”. Det 

är även förbjudet att behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 88  I 

                                                
81 9 § 1 st. (a) och (b) PUL. 
82 Datainspektionen, Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? januari 2011. 
83 Öman, S och Lindblom, H, Personuppgiftslagen en kommentar, s 11. 
84 Öman, S och Lindblom, H, Personuppgiftslagen en kommentar, s 224. 
85 Se 10 § (a) PUL. 
86 Öman, S och Lindblom, H, Personuppgiftslagen en kommentar, s 224. 
87 Jfr art. 8.2 dataskyddsdirektivet. 
88 Se 13 § PUL. 
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Dataskyddsdirektivet betecknas känsliga personuppgifter istället som särskilda kategorier av 

personuppgifter. Vad som utgör förbjuden behandling av personuppgifter i direktivet 

överensstämmer däremot med vad som anges i ovan nämnda 13 § PUL.89 I art. 8.2 i direktivet 

föreskrivs de undantag för då behandling av särskilda kategorier av personuppgifter kan anses 

som tillåten, exempelvis är behandling tillåten i de fall som den registrerade har lämnat 

uttryckligt samtycke till behandlingen, vilket skiljer sig från regleringen i art. 7 i direktivet 

som ställer krav på ett otvetydigt samtycke.90 

 

  

                                                
89 Art. 8.1 dataskyddsdirektivet. 
90 Art. 8.2 (a) dataskyddsdirektivet. 
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4. Molntjänster  

4.1 Introduktion  

Den kraftiga utvecklingen av nya såväl som befintliga IT-tjänster har bland annat gett upphov 

till uppkomsten av molntjänster. Molntjänster består av teknik i form av program, 

lagringskapacitet och funktioner, vilka tillhandahålls som olika tjänster via internet eller 

nätverk. Gemensamt för alla molntjänster är att kunden till tjänsten varken ansvarar för eller 

råder över vilka system eller vilken hårdvara som har använts för att producera och 

tillhandahålla tjänsten. Kunden behöver istället endast lägga sitt fokus på tjänstens funktion.91 

Molntjänster kan också beskrivas som den teknologi som gör det möjligt att hantera 

datalagring, datorprogram, kapacitet och processorkraft på en så kallad extern resurs, via 

internet. Vad som utmärker molntjänster är även att användaren av molntjänsten i de flesta 

fall varken har fysisk kontroll över, eller vetskap om, var data eller datorprogrammet rent 

fysiskt lagras. Användandet av molntjänster innebär att kunden delar resurser med andra 

kunder.92 I det här kapitlet redogörs det för hur molntjänster kan definieras, vilka molntjänst-

modeller och leveransmodeller som finns samt för vad som kännetecknar just molntjänster. I 

kapitlet redogörs även övergripande för outsourcing. 

4.2 Definitionen av molntjänster 

Antalet definitioner av molntjänster går att jämställa med antalet molntjänstleverantörer. Det 

finns idag ingen legal definition av molntjänster, däremot finns en teknisk definition 

framtagen av den amerikanska federala organisationen för standarder och teknologi, NIST.93 

Denna har följande lydelse: ”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.” 94  

 

Definitionen bygger på fem specifika särdrag som utgör de viktigaste kriterierna för att en 

tjänst ska kunna klassificeras som en molntjänst. Det första särdraget är att tjänsten är 

tillgänglig via självbetjäning och vid behov, vilket innebär att kunden till molntjänsten själv 

kan aktivera molntjänsten utan att behöva kontakta molntjänstleverantören. 95  Det andra 

                                                
91 Sundberg, Caroline, Hammar Erika, Är molntjänster en form av outsourcing? Finansiella verksamheters möjligheters och svårigheter ute i molnet, Ny juridik 
2:16 2016, s 66. 
92 Hellström, Roger, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny juridik 2:11, 2011, s 38. 
93 Magnusson, Cecilia (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2015, s 442. NIST är en förkortning 
för National Institute of Standards and Technology). NIST är en del av den amerikanska myndigheten U.S Deparment of Commerce. 
94 Mell, Peter, Grance, Timothy, The NIST Definition of Cloud Computing Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Special 
Publication 800-145, s 2. 
95 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 443. 
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särdraget är bred tillgänglighet, vilket innebär att tjänsten ska finnas tillgänglig var som helst i 

världen, så länge som användaren använder sig av en enhet som är uppkopplad via nätet. 

Konsolidering av resurser, vilket är det tredje särdraget, innebär att kunden till molntjänsten 

inte behöver känna till hur leverantören har byggt upp tjänsten rent tekniskt. Det här innebär 

att kunden till tjänsten inte har vetskap om vart leverantörens servrar är placerade eller vad 

det är för form av servrar. Konsolidering av resurser skapar däremot problem ur 

integritetsskyddsperspektiv eftersom det kan ge upphov till svårigheter för kunden att följa 

bestämmelserna i PUL. Det fjärde särdraget är omedelbar elasticitet vilket innebär att 

tjänstens kapacitet anpassas efter kundens faktiska användande av tjänsten. Det här innebär att 

kunden inte behöver uppskatta eller meddela exempelvis den tänkta volymen av användning 

till leverantören. Det femte och sista särdraget är kontrollerad tjänsteleverans, vilket innebär 

att kunden vid användandet av molntjänsten endast betalar för sitt faktiska användande av 

tjänsten.96  

4.3 Molntjänster en form av outsourcing  

När molntjänster används i kommersiella sammanhang utgör det en form av outsourcing. 97 

Outsourcing är definitionen av det förhållande som råder när en organisation låter en annan 

organisation sköta en eller flera av deras processer.98 Molntjänstleverantören tillhandahåller 

en tjänst som tidigare har skötts av exempelvis ett företags egna IT-avdelning. 99 Även om 

själva avtalen om tillhandahållande av molntjänster inte på ett tydligt sätt skiljer sig från 

”traditionella” outsourcingavtal, utgör molntjänster ändå ett mer komplext sätt att 

tillhandahålla en outsourcing-tjänst, eftersom själva utförandet vad gäller molntjänster är 

beroende av fler faktorer för att själva leveransen ska kunna ske. Med beaktande av det kan 

det ifrågasättas om molntjänster som tjänst verkligen utgör ett nytt så kallat juridiskt fenomen 

eller om det snarare är fråga om nyans av något som faktiskt redan existerar i ett juridiskt 

sammanhang.100 

4.4 Molntjänst-modeller  

Valet av molntjänst-modell handlar i första hand om vilken grad av kontroll över 

molntjänsten kunden till tjänsten är intresserad av.101 Det finns ett flertal olika molntjänst-

modeller, de vanligaste modellerna är de tre modellerna som ingår i SPI-modellen. SPI-

modellen är också framtagen av NIST. SPI är ett samlingsnamn för dessa tre tjänstemodeller, 
                                                
96 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 444. 
97 Hellström, Roger, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny juridik 2:11, 2011, s 40 
98 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Vägledning-informationssäkerhet i upphandling, april 2013, s 16. 
99 Hellström, Roger, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny juridik 2:11, 2011, s 40. 
100 Hellström, Roger, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster, Ny juridik 2:11, 2011, s 41. 
101 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 445. 
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där S står för SaaS, P för PaaS och I för IaaS. Tjänsterna kan ses som tre olika delar i en 

värdekedja. Högst upp i värdekedjan är SaaS-tjänsten och längst ner i värdekedjan är IaaS-

tjänsten102 Utöver dessa tre tjänstemodeller har det uppkommit flera andra modeller, det har 

däremot inte framkommit någon modell som inte går att förklara med hjälp av de ovan 

nämnda grundmodellerna. 103  IaaS står för Infrastructure as a Service (infrastruktur som 

tjänst). IaaS-tjänsten ger kunden en direkt tillgång och kontroll över de grundläggande 

infrastrukturresurserna, som exempelvis lagring och beräkningskapacitet. Tjänsten bygger på 

att kunden inte har en faktisk eller fysisk kontroll över själva hårdvaran i och med att 

användandet av infrastrukturen sker i en virtuell miljö. Kunden till en IaaS-tjänst har enligt 

principen om konsolidering av resurser inte någon kännedom om vart servrarna är placerade 

eller hur många servrar som används.104 Vid användandet av tjänsten skapas dock en känsla 

för kunden av att denne har sina egna servar.105 Ett exempel på en IaaS-tjänst är Amazons 

lagringstjänst S3 i form av exempelvis Dropbox.106  

 

PaaS som står för Platform as a Service (plattform som tjänst), tar plats i mitten av 

värdekedjan. PaaS-tjänsten gör det möjligt för kunden att få en stabil plattform där 

användaren kan utveckla egna datorprogram i en molntjänst. Några exempel på dessa 

plattformar/PaaS-tjänster är Google Apps och Microsoft Azure. Dessa molntjänster 

kännetecknas av att de erbjuder kunder som vill utveckla sina egna system tillgång till olika 

färdiga funktioner.107 Utöver att kunden erbjuds en plattform att köra programmen på får 

kunden även tillgång till en utvecklingsmiljö som innehåller verktyg för att testa, designa och 

programmera systemet innan det börjar användas.108  SaaS som står för Software as a service 

(datorprogram som tjänst) är den vanligaste modellen för molntjänster på marknaden. Idag är 

det relativt ovanligt att nya molntjänster som lanseras inte utgör en SaaS-tjänst. Exempel på 

SaaS-tjänster är Facebook, Gmail och Snapchat. SaaS-tjänster kännetecknas av kunden 

erhåller ett datorprogram som en tjänst över internet. Det här innebär att kunden vid anlitande 

av en SaaS-tjänst endast är användare till ett datorprogram, vilket innebär att användaren 

saknar kontroll över själva infrastrukturen eller av plattformen som datorprogrammen körs 

på.109 

                                                
102 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 25–27. 
103 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 28. 
104 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 445. 
105 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 25. 
106 Edvardsson och Frydlinger, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 26. 
107 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 445. 
108 Edvardsson T, och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 26. 
109 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 446. 
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4.5 Molntjänst-leveransmodeller   

Molntjänster kan även kategoriseras utifrån fyra olika former av leveransmodeller: privata 

moln, publika moln, gemensamma moln och hybridmoln. Privata moln förutsätter en leverans 

till en enskild kund. Tjänsten som levereras kan både ägas och drivas av en extern leverantör, 

av kunden själv eller genom en kombination av dessa två. Själva ”molnet” kan placeras i 

kundens egna datorhallar alternativt i leverantörens datorhallar eller en kombination av 

dessa. 110  En privat molntjänst är kundanpassad till de särskilda förutsättningar som 

förekommer inom en viss specifik verksamhet, oberoende av om verksamheten förekommer 

inom den privata eller den offentliga sektorn.111 Publika moln är den leveransmodell som är 

vanligast när de gäller molntjänster. Vad som gör leveransmodellen publik är det faktum att 

tjänsten görs tillgänglig för allmänheten via internet, det innebär att molntjänstleverantören 

samt dess datorresurser alltid är externa i förhållande till kunden. Användandet av en publik 

molntjänst innebär att kunden får tillgång till exempelvis lagringsutrymme via internet. 

Exempel på publika molntjänster är Facebook, Google och Gmail, dessa molntjänster 

kännetecknas av att de är kostnadsfria till skillnad från exempelvis molntjänsterna Amazon, 

EC2 och Microsoft Azure där användaren betalar för tjänsten. Gemensamma moln är en 

leveransmodell där flera kunder delar på ett moln för sina molntjänster. Denna modell skiljer 

sig från publika moln genom att användandet av gemensamma moln bygger på att kunderna 

har likartade krav eller mål avseende användandet av molntjänsten. Både vad gäller privata 

moln och gemensamma moln kan själva molnet ägas och drivas av flera företag gemensamt, 

av ett enskilt företag eller av extern aktör alternativt genom kombinationer av samtliga 

uppräknade. Hybridmoln utgör en kombination av dessa tre former vilka presenterats ovan.112 

  

                                                
110 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 28. 
111 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 206. 
112 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 28–29. 
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5. Juridiken och molntjänster  

5.1 Introduktion 

När en kommun, en organisation ett företag eller en myndighet bestämmer sig för att använda 

sig av en molntjänst uppstår ett flertal juridiska ställningstaganden som 

molntjänstleverantören, köparen av molntjänsten samt den registrerade måste beakta. Den 

registrerade är i ett molntjänstperspektiv exempelvis en anställd eller någon annan form av 

enskild person vars personuppgifter behandlas.113 I det här avsnittet redogörs för de juridiska 

frågeställningar som uppstår vid användande av molntjänster, som exempelvis hur 

ansvarsfördelningen ser ut mellan leverantören och kunden samt om valet av molntjänst-

leveransmodell kan påverka säkerheten vid hanteringen av personuppgifter. I kapitlet 

introduceras även läsaren för den nya Dataskyddsförordningen. 

5.2 Dataskyddsförordningen - en överblick  

Det huvudsakliga syftet med Dataskyddsförordningen är att ytterligare harmonisera och 

effektivisera skyddet av personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion samt 

att öka den enskildas kontroll över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningens innehåll 

och struktur följer till stor del innehållet och strukturen i Dataskyddsdirektivet. Emellertid 

innehåller förordningen även en del nya bestämmelser om exempelvis utökad 

informationsskyldighet, administrativa sanktionsavgifter och inrättande av en europeisk 

dataskyddsstyrelse (benämnd EDPB, European Data Protection Board).114 Dataskyddstyrelsen 

kommer ersätta den ovan nämnda Artikel 29-gruppen.115 Styrelsen kommer bestå av chefen 

för en tillsynsmyndighet för respektive medlemsstat och den europeiska datatillsynsmannen 

eller deras respektive företrädare.116 Syftet med inrättande av en dataskyddsstyrelse är att 

underlätta och säkerställa ett samarbete mellan alla medlemsstaters tillsynsmyndigheter, samt 

att garantera en konsekvent tillämpning av Dataskyddsförordningen. Dataskyddstyrelsen 

kommer få en mer central roll än Artikel 29-gruppen, exempelvis är de nationella 

tillsynsmyndigheterna skyldiga att samråda med styrelsen innan de vidtar åtgärder som kan 

komma att få konsekvenser även för andra medlemsstater.117 

 

Dataskyddsförordningen antogs av Europaparlamentet och rådet den 27 april år 2016. 

Förordningen trädde kort därefter i kraft den 25 maj år 2016 och ska börja tillämpas som lag i 

                                                
113 Datainspektionen, Personuppgifter i arbetslivet, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/arbetslivet/, (hämtad 2017-03-23) 
114 Dir 2016:15. Dataskyddsförordningen, s 4. 
115 SOU 2016:15 s. 143. Se även avsnitt 3.2. 
116 Se art. 68.3 allmän dataskyddsförordning. 
117 SOU 2016:15 s. 143. 
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Sverige den 25 maj 2018.118 Införandet av Dataskyddsförordningen innebär att PUL upphävs. 

PUF och Datainspektionens föreskrifter, vilka gäller i anslutning till dessa regelverk kommer 

därmed också att upphöra att gälla.  Dataskyddsförordningen kommer efter ikraftträdandet i 

framtiden utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom hela EU.119 I likhet 

med Dataskyddsdirektivet undantas från förordningens tillämpningsområde all form av 

behandling som faller utanför unionsrätten. Förordningen är inte heller tillämplig i de fall som 

medlemsstaterna genomför aktiviteter som omfattas av den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, på behandling av rent privata ändamål eller i de fall som behandlingen 

utförs för att exempelvis upptäcka brott. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som lag 

i medlemsländerna, till skillnad från Dataskyddsdirektivet som har antagits och 

implementerats på olika vis i medlemsländerna.120 Dataskyddsförordningen förutsätter till viss 

del att varje medlemsstat inför vissa kompletterande bestämmelser. Det har därför tillsatts en 

utredning vars syfte är att ta fram dessa bestämmelser. Utredningen ska även omfatta ett 

förslag på hur upphävandet av den nuvarande PUL ska gå till samt förslag på bestämmelser 

som ska utgöra komplement till Dataskyddsförordningen.121 Det kommer bland annat behövas 

kompletterande bestämmelser vad gäller sådan personuppgiftsbehandling som sker hos 

myndigheter. I utredningen kommer kommittén således behöva ta hänsyn till i vilken 

omfattning de svenska reglerna som idag gäller för myndigheter ska behållas, alternativt i 

vilken mån de behöver anpassas till bestämmelserna i förordningen. Uppdraget ska redovisas 

senast den 12 maj.122 

5.2.1 Introduktion till bestämmelserna i Dataskyddsförordningen 

I det här avsnittet görs inledningsvis en kort redogörelse för de allmänna bestämmelserna i 

Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningens territoriella tillämpningsområde 

föreskrivs i art. 3. Enligt art. 3.1 är förordningen tillämplig på behandling av personuppgifter 

som sker inom ramen för den verksamhet som bedrivs av personuppgiftsbiträdet eller den 

personuppgiftsansvarige, oberoende om behandlingen utförs i unionen eller inte. 

Förordningen ska även tillämpas på behandling av personuppgifter som avser en registrerad 

som befinner sig inom unionen och som utförs av ett personuppgiftsbiträde eller en 

personuppgiftsansvarig som inte är etablerad i unionen i de fall som behandlingen har en 

                                                
118 Art. 99 allmän dataskyddsförordning. 
119 Dir 2016:15 s 6. 
120 Dir 2016:15 s 4. 
121 Dir 2016:15 s 1 och 6. 
122 Datainspektionen, Allmänna frågor om EU:s dataskyddsreform, http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-
fragor/#A1c, (hämtad 2017-01-28). 
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särskild anknytning.123 Med särskild anknytning aves exempelvis utbjudande av tjänster eller 

varor till registrerade individer inom unionen. 124  Förordningen är även tillämplig på 

personuppgiftsbehandling som utförs av en personuppgiftsansvarig som inte är etablerad inom 

unionen, men i ett land där en medlemsstats nationella rätt gäller enligt folkrätten.125 Artikeln 

innebär ett förtydligande samt en utvidgning av det territoriella tillämpningsområdet vilket 

innebär att det är tydligt att även molnbaserade datatjänster också omfattas av 

Dataskyddsförordningen.126 

 

Vad som definieras som personuppgifter är: ”…varje upplysning som avser en identifierad 

eller identifierbar fysisk person…” i art. 4 p.1 i Dataskyddsförordningen. Enligt 

Dataskyddsförordningen art. 4 p.1 är den registrerade definierad som: ”…en identifierad eller 

identifierbar fysisk person...”.  I art. 5 i Dataskyddsförordningen regleras vad som ska beaktas 

vid behandling av personuppgifter. I likhet med bestämmelserna i Dataskyddsdirektivet 

uppställs krav på att uppgifterna ska behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. I förordningen 

har det däremot även tillkommit ett krav på öppenhet vid behandling av personuppgifter.127 

När personuppgifter samlas in för personuppgiftsbehandling ska de även samlas in för 

”…särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål…”. De insamlade 

personuppgifterna får inte senare behandlas på något vis som är oförenligt med något av dessa 

ändamål (ändamålsbegränsning).128 Uppgifterna ska även vara relevanta, adekvata och inte 

för omfattande i förhållande till ändamålet med behandlingen (uppgiftsminering) eller 

behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet i en form som gör de 

möjligt att identifiera den registrerade (lagringsminimering).129 För att behandlingen ska vara 

laglig måste någon av de omständigheter som föreskrivs i art. 6.1 i Dataskyddsförordningen 

föreligga. En grund för laglighet är exempelvis att den registrerade har lämnat sitt samtycke 

till behandlingen. Vad som utgör giltigt samtycke i förordningen överensstämmer med kraven 

i Dataskyddsdirektivet och i PUL, det vill säga det ska vara fråga om en ”…frivillig, specifik, 

informerad och otvetydig viljeyttring…”.130 Förordningen innehåller däremot tydligare krav 

på att i de fall som behandlingen utförs med stöd av samtycke, ska den som behandlar 

                                                
123 Art. 3.2 (a) och allmän dataskyddsförordning. Se avsnitt 5.3.1, 5.41 och 5.4.2. 
124 Art. 3.2 (a) och allmän dataskyddsförordning. 
125 Art. 3.3 allmän dataskyddsförordning 
126 Europeiska unionens officiella tidning, europeiska datatillsynsmannens, Sammanfattning av den europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens 
meddelande ”Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa” (2013/C 253/03). 
127 Se art. 5.1 (a) allmän dataskyddsförordning. Jfr. art.1 (a) dataskyddsdirektivet. 
128 Se art. 5.1 (b) allmän dataskyddsförordning.  
129 Se art. 5.1 (c) och (e) allmän dataskyddsförordning. 
130 Se art. 4.11 allmän dataskyddsförordningen. Jfr. 3 § PUL och art.2 (h) dataskyddsdirektivet. 
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personuppgifterna kunna visa att samtycke har lämnats. 131   Särskilda kategorier av 

personuppgifter är den nya benämningen för känsliga personuppgifter i 

Dataskyddsförordningen. Vad som utgör särskilda kategorier av personuppgifter stämmer 

däremot överens med regleringen i PUL och i Dataskyddsdirektivet. I förordningen har det 

även tillkommit ett förbud om att behandla biometriska uppgifter för att identifiera en fysisk 

person. 132  Av art. 9.2 framgår de undantagsfall då behandling av personuppgifter trots 

förbudet i vissa fall kan godkännas. Ett av dessa undantag är i de fall den registrerade 

uttryckligen har lämnat sitt samtycke till behandlingen av uppgifterna för ett eller flera 

specifika ändamål.133 

5.3 Parterna vid hantering av personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal 

5.3.1 Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet 

Frågan om hur rollfördelningen och ansvarsfördelningen mellan olika parter ser ut är viktig 

att beakta när personuppgifter hanteras i molntjänster. Två av de viktigaste parterna är 

personuppgiftsbiträdet, vilken vanligtvis är molntjänstleverantören och den 

personuppgiftsansvarige, vilken vanligtvis är kunden som köper molntjänsten. 134 

Personuppgiftsansvarig är oftast själva bolaget som juridisk person eller den myndighet som 

behandlar personuppgifterna i sin verksamhet, det är således inte i dessa fall chefen eller en 

anställd på arbetsplatsen som är personuppgiftsansvarig. I vissa fall kan däremot en fysisk 

person vara personuppgiftsansvarig exempelvis i form av en egen företagare. I kommuner är 

det oftast både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna som är 

personuppgiftsansvarige för var och en i verksamheten.135  

 

Definitionen för vem eller vad som utgör en personuppgiftsansvarig eller ett 

personuppgiftsbiträde regleras i 3 § PUL, som bygger på en implementering av art. 2 i 

Dataskyddsdirektivet, där den personuppgiftsansvarige istället benämns som registeransvarig 

och personuppgiftsbiträdet som registerförare.136 Definitionen för vem eller vad som utgör en 

personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde regleras i art. 4 i 

Dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige definieras enligt art. 4.8 i 

Dataskyddsförordningen som: ”…en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

                                                
131 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsansvariga, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-
personuppgiftsansvariga, (2017-02-19). 
132 Art. 9.1 allmän dataskyddsförordning. 
133 Se art. 9.2 (a) allmän dataskyddsförordning. 
134 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 111. Se avsnitt 5.4.1 och 5.4.2. 
135 Datainspektionen, Personuppgiftsansvarig, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/personuppgiftsansvarig, (hämtad 2017-02-
10) 
136 Se art. 2 (d) och (e) dataskyddsdirektivet. 
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institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 

och medlen för behandlingen av personuppgifter…”. Personuppgiftsbiträdet definieras i art. 

4.9 i Dataskyddsförordningen som: ”…en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning.” Regleringarna överensstämmer med definitionen i PUL 

och i Dataskyddsdirektivet.  

5.3.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 

Ur ett molntjänst-perspektiv är regeln i 30 § PUL viktig att beakta. Av 30 § 1 st. framgår att 

personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från 

den personuppgiftsansvarige. Regleringen motsvarar bestämmelsen i art. 16 i 

Dataskyddsdirektivet. I paragrafens andra stycke föreskrivs att det ska upprättas ett skriftligt 

personuppgiftbiträdesavtal i vilket det bland annat ska framgå att personuppgiftsbiträdet 

endast får behandla personuppgifter enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige.137 

Om anlitandet av en molntjänstleverantör innebär en överföring av personuppgifter till tredje 

land, bör det framgå av personuppgiftsbiträdesavtalet, huruvida överföringen är tillåten. Av 

personuppgiftsbiträdesavtalet ska det även framgå hur överföringen skyddas genom 

exempelvis modellklausuler, Binding Corporate Rules eller genom Privacy Shield-

överenskommelsen.138 Syftet med kravet på upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal är att 

det ska ge garantier för exempelvis säkerhet och sekretess, för att på så vis även säkerställa att 

den enskilde inte påverkas negativt av att den personuppgiftsansvarige väljer att anlita en 

molntjänstleverantör för personuppgiftsbehandlingen. 139  Kravet på upprättande av 

personuppgiftsbiträdeavtal återfinns i art 28.3 i Dataskyddsförordnigen, regleringen stämmer 

överens med regleringen i PUL och i Dataskyddsdirektivet. I de fall som en kunds anlitande 

av en molntjänstleverantör innebär att flera leverantörer engageras måste kunden se till att 

denne ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med varje enskild leverantör. Om en organisation, 

en kommun eller en myndighet anlitar en molntjänstleverantör är det även viktigt att det inte 

föreligger några tvivel om att det är kunden till molntjänsten som bestämmer medlen och 

ändamålen för själva behandlingen av molntjänsten.140  

5.3.3 Dataskyddsombudet (Data Protection Officer) - det nya personuppgiftsombudet 

Den fysiska person som efter förordnande av den av personuppgiftsansvarige har som uppgift 

                                                
137 Se 30 § 2 st. PUL.  Bestämmelsen har implementerats genom art. 17.3 och art. 17.4 i Dataskyddsdirektivet.  
138 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, 2013, s 117. För en mer omfattande redogörelse av överföring av personuppgifter 
till tredje land se avsnitt 6. 
139 Datainspektionens tillsyn av Utbildningsnämnden Ale Kommun, diarienummer 1475:2013, 2014-04-25, s 5. 
140 Datainspektionen, Molntjänster, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/molntjanster/, (hämtad 2017-02-21). 
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att självständigt se till att personuppgifterna behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt kallas 

för personuppgiftsombud. 141 Personuppgiftsombudets uppgifter regleras i 38–40 §§ PUL. 

Personuppgiftsombudet ansvarar för exempelvis att se till att den personuppgiftsansvarige 

behandlar personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt samt i enlighet med god sed.142Per-

sonuppgiftsombudet är även skyldig att anmäla till tillsynsmyndigheten om denne har 

anledning att misstänka att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som 

gäller vid behandling av personuppgifter. 143 I Dataskyddsdirektivet benämns 

personuppgiftsombud istället för uppgiftsskyddsombud. Uppgiftsskyddsombudet finns 

omnämnt i två artiklar i Dataskyddsdirektivet i art. 18.2 och art. 20.2. Av art 18.2 framgår 

bland annat att i de fall som den registeransvarige utser ett uppgiftsskyddsombud ska denne 

på ett oberoende sätt säkerställa den interna tillämpningen av de nationella bestämmelser som 

antagits genom Dataskyddsdirektivet.  

 

Dataskyddsförordningen har en annan terminologi. Personuppgiftsombudet benämns 

dataskyddsombud. Förordningen innehåller bland annat särskilda krav på organisationer som 

avser att behandla personuppgifter som kan medföra stora integritetsrisker för individen. De 

organisationer som avser att utföra en särskilt riskfylld behandling av personuppgifter ska 

innan behandlingen påbörjas genomföra en noggrann analys av vilka eventuella konsekvenser 

en sådan riskfylld behandling kan få för den enskilda individen. Om det av en sådan analys 

framgår att risken är hög, är organisationen skyldig att samråda med tillsynsmyndigheten 

innan behandlingen påbörjas. Organisationen är även skyldig att utse ett dataskyddsombud i 

ett sådant fall. Dataskyddsförordningen föreskriver även att vissa former av organisationer 

måste utse ett dataskyddsombud. Exempelvis föreligger det ett krav på att kommuner och 

myndigheter ska utse ett dataskyddsombud. 144  Dataskyddsförordningens bestämmelser 

föreskriver även ett utökat ansvar för dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet är bland annat 

skyldig att informera och ge råd till personuppgiftsbiträdet, den personuppgiftsansvarige och 

de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter i 

Dataskyddsförordningen. 145  Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnaden av 

förordningen. I övervakningsarbetet ingår även att övervaka den strategi som den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdets har för att skydda personuppgifter som 

                                                
141 Se 3 § PUL. 
142 Se 38 § 1 st. PUL. 
143 38 § 1 och 2 st. PUL. 
144 Datainspektionen, Dataskyddsombud, http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus dataskyddsreform/dataskyddsombud/, (hämtad 2017-03-15). 
145 Art. 39.1 (a) allmän dataskyddsförordning. 
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lagras inom ramen för verksamheten.146 Enligt art. 39.1 (d) ska även dataskyddsombudet 

samarbeta med den nationella tillsynsmyndigheten.  

5.4 Ansvarsfördelningen vid hantering av personuppgifter 

5.4.1 Den personuppgiftsansvariges ansvar  

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter framgår av ett flertal bestämmelser i PUL och i 

Dataskyddsdirektivet, exempelvis regleras den personuppgiftsansvariges skyldigheter i den 

ovan nämnda 9 § PUL. 147  Den personuppgiftsansvarige har även ett informationsansvar 

gentemot den registrerade som regleras i 23–27 § § PUL. I art. 24 i Dataskyddsförordningen 

regleras den personuppgiftsansvariges allmänna skyldigheter. I artikeln föreskrivs att den 

personuppgiftsansvarige bland annat ansvarar för att genomföra lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandling av personuppgifter 

genomförs i enlighet med förordningen.148 Enligt art. 30 i Dataskyddsförordningen är den 

personuppgiftsansvarige även skyldig att föra register för den behandling som utförs under 

dennes ansvar. I Dataskyddsförordningen förtydligas och utökas den 

personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter vilket i sin tur även innebär att den 

registrerades rättigheter förstärks. 149  Bland annat utökas omfattningen av den 

personuppgiftsansvariges informationsskyldighet i Dataskyddsförordningen, en närmare 

redogörelse för den utökade informationsskyldigheten samt andra nya rättigheter för 

registrerade följer av avsnitt 5.6.150  

 

En av de mest uppmärksammade nya bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är 

bestämmelsen om att tillsynsmyndigheten kommer ha möjlighet att döma ut en administrativ 

sanktionsavgift för personuppgiftsansvariga i de fall som de inte uppfyller sina skyldigheter i 

enlighet med vad som föreskrivs i förordningen. Sanktionsavgiften kan komma att uppgå till 

20 miljoner Euro alternativt 4 procent av en organisations eller ett företags omsättning.151  

Sanktionsavgiften ska bland annat bestämmas utifrån vilken bestämmelse som den 

personuppgiftsansvarige har överträtt och vilka omständigheter som föreligger i det enskilda 

                                                
146 Art. 39.1 (b) allmän dataskyddsförordning. 
147 Se avsnitt. 3.3. 
148 Se art. 24.1. 
149 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsansvariga, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-
personuppgiftsansvariga, (hämtad 2017-02-09). 
150 Dir 2016:15, s 4. 
151 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsansvariga, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-
personuppgiftsansvariga, (hämtad 2017-02-19). 
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fallet.152 Huruvida även offentliga organ och myndigheter omfattas av denna bestämmelsen är 

under utredning. Utredaren ska bedöma i vilken utsträckning det ska vara möjligt att besluta 

om administrativa sanktionsavgifter och om andra sanktioner mot offentliga organ eller 

myndigheter är tillämpliga.153 Oavsett vad utredaren kommer fram till kommer bestämmelsen 

innebära en stor omställning eftersom den personuppgiftsansvarige idag endast kan bli 

skyldig att betala skadestånd till den registrerade om den personuppgiftsuppansvarige 

behandlar hans eller hennes personuppgifter i strid mot PUL, enligt 48 1 st. § PUL.154 Frågor 

om informationssäkerhet och integritetsfrågor är två av de mest diskuterade frågorna som 

uppkommer vid användandet av molntjänster. 155Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för 

att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå 

som är lämplig i förhållande till den risk som föreligger vid behandling av personuppgifter 

enligt art. 32.1 i Dataskyddsförordningen. 156  En bestämmelse med en liknande innebörd 

regleras idag i 31 § 1 st. PUL. Av 31 § 2 st. PUL framgår däremot att när den 

personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, är den personuppgiftsansvarige 

ansvarig för att se till att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som 

måste vidtas samt se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna. Regleringen i 

31 § PUL motsvarar regleringen i 17.1 och 17.2 i Dataskyddsdirektivet.157 Vid användande av 

molntjänster föreligger det i praktiken en risk för att den personuppgiftsansvarige presumerar 

att molntjänstleverantörer ska genomföra en risk-och sårbarhetsanys, för att sedan anpassa 

säkerhetsåtgärderna därefter. 158 Om en behandling av personuppgifter medför risker för 

enskildas fri-och rättigheter är den personuppgiftsansvarige även skyldig att kontakta 

tillsynsmyndigheten, samt genomföra en så kallad konsekvensanalys enligt art. 35 i 

Dataskyddsförordningen innan behandlingen påbörjas. 

 

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att kontakta tillsynsmyndigheten innan en sådan form 

av behandling påbörjas. 159  Vid utveckling av nya tekniska system är det vanligt att 

processerna är komplicerade då det finns många krav som måste respekteras, exempelvis 

skyddet för den personliga integriteten. Det är med anledning av det viktigt att ta hänsyn till 

den personliga integriteten tidigt i processen. För att underlätta för företag att respektera den 

personliga integriteten har det i Dataskyddsförordningen införts en ny bestämmelse om 
                                                
152 Datainspektionen, Administrativa sanktionsavgifter, http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/sanktioner/administrativa-
sanktionsavgifter/, (hämtad 2017-03-17). 
153 Dir 2016:15, s 8. 
154 Se art. 22 och 23 dataskyddsdirektivet. 
155 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället s 251. 
156 Se art. 32.1 allmän dataskyddsförordning. 
157 Öman, S, och Lindblom, H, Personuppgiftslagen en kommentar, s 436. 
158 SOU 2016:41, s 571–772. 
159 Se art. 36 allmän dataskyddsförordning. 
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Privacy by design, på svenska benämnt inbyggt dataskydd. 160 Bestämmelsen utgör ett krav på 

att integritet i framtiden ska utgöra en del av ett system eller en tjänsts design.161 Utifrån 

perspektivet användande av molntjänster innebär det således att kunden som 

personuppgiftsansvarig, är ansvarig för att molntjänstleverantörer följer de krav som uppställs 

i Dataskyddsförordningen vad gäller säkerhet och integritetsskydd.162 Principen om inbyggt 

dataskydd och dataskydd som standard regleras, i art. 25 i Dataskyddsförordningen.  

5.4.2 Personuppgiftsbiträdets ansvar  

Enligt bestämmelser i PUL ska personuppgiftsbiträdet behandla personuppgifter i enlighet 

med instruktioner från den personuppgiftsansvarige. Instruktionerna till 

personuppgiftsbiträdet ska framgå av personuppgiftsbiträdesavtalet. 163 I 

Dataskyddsförordningen får personuppgiftsbiträdet i jämförelse med regleringen i 

Dataskyddsdirektivet och PUL ett mer utökat och självständigt ansvar. Det utökade ansvaret 

påverkar däremot inte den personuppgiftsansvariges ansvar att se till att den registrerades 

personuppgifter inte kränks. I vissa fall omfattas personuppgiftsbiträdets skyldigheter till och 

med den personuppgiftsansvariges skyldigheter. 164   Ett urval av några av de största 

förändringarna vad gäller personuppgiftsbiträdets skyldigheter presenteras nedan. Enligt 

bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är personuppgiftsbiträdet skyldigt att föra register 

över den behandling av personuppgifter som utförs för den personuppgiftsansvariges 

räkning.165  I de fall som personuppgiftsbiträdet anlitar ett underbiträde föreligger det enligt 

förordningens regler ett krav på upprättande av ett skriftligt tillstånd från den 

personuppgiftsansvarige.166 Det måste även tecknas ett avtal som föreskriver att underbiträdet 

omfattas av samma skyldigheter som personuppgiftsbiträdet har gentemot den 

personuppgiftsansvarige. I de fall som underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter gentemot 

den personuppgiftsansvarige är det däremot personuppgiftsbiträdet som har det fulla ansvaret 

gentemot den personuppgiftsansvariga.167   

 

Personuppgiftsbiträdet är även skyldig att utse ett dataskyddsombud i de fall som 

personuppgifterna som hanteras är särskilt integritetskänsliga.168 I förordningen föreskrivs 

                                                
160 Datainspektionen, Inbyggd integritet, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/inbyggd-integritet-privacy-by-design/, (hämtad 
2017-03-17). 
161 Magnusson, C, (red.), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, s 449. 
162 Datainspektionen, Inbyggd integritet, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/inbyggd-integritet-privacy-by-design/, (hämtad 
2017-03-17). 
163 Se 30 § PUL. 
164 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsbiträden, http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-for-
personuppgiftsbitraden/, (hämtad 2017-02-20). 
165 Se art. 30.2 allmän dataskyddsförordning. 
166 Se art. 28.2 allmän dataskyddsförordning. 
167 Se art. 28.4 allmän dataskyddsförordning. 
168 Se art. 37.1 allmän datasskyddsförordning. 
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även ett uttryckligt krav på att personuppgiftsbiträdet ska samarbeta med den nationella 

tillsynsmyndigheten.169 Personuppgiftsbiträdet ska även stödja den personuppgiftsansvarige i 

dess arbete att fullgöra sina skyldigheter som uppställs i förordningen. Enligt förordningens 

bestämmelser är personuppgiftsbiträdet även skyldigt att utan onödigt dröjsmål underrätta den 

personuppgiftsansvarige om personuppgiftsbiträdet blir utsatt för dataintrång eller på annat 

sätt förlorar kontrollen över uppgifter som denne behandlar, en så kallad 

personuppgiftsincident. Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen föreskriver även ett utökat 

ansvar för personuppgiftsbiträdet vad gäller dennes ansvar för att vidta lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån för behandlingen är tillräcklig. 

Personuppgiftsbiträdet kan även enligt förordningens bestämmelser på samma vis som den 

personuppgiftsansvarige åläggas att betala en administrativ sanktionsavgift om denne inte 

uppfyller sina skyldigheter som föreskrivs i förordningen.170  

5.5 Införandet av uppförandekoder och certifieringsmekanismer 

I Dataskyddsförordningen har det även införts två bestämmelser som syftar till att underlätta 

för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att följa bestämmelserna i 

förordningen. Art. 40 föreskriver att tillsynsmyndigheterna, medlemsstaterna, styrelsen och 

kommissionen ska uppmuntra till utarbetande av så kallade uppförandekoder. Dessa 

uppförandekoder ska bidra till att förordningen tillämpas på ett korrekt sätt. Utarbetandet av 

uppförandekoder syftar även till att underlätta för företag som ingår i samma sektorer att följa 

förordningens bestämmelser. I uppförandekoderna kan det exempelvis specificeras vilka 

åtgärder som ska vidtas vid överföring av personuppgifter till tredje länder eller 

internationella organisationer. 171  Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheten, styrelsen och 

kommissionen ska även uppmuntra till införandet av så kallade certifieringsmekanismer, sigill 

och märkningar för dataskydd.172 Certifieringen ska vara frivillig samt även tillgänglig via ett 

så kallat öppet förfarande.173 Syftet med bestämmelserna är att personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden på ett enkelt vis ska kunna visa gentemot kunder eller registrerade att 

behandlingen av personuppgifter är förenlig med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. 

5.6 Utökade rättigheter för den registrerade i Dataskyddsförordningen  

Den registrerade är i ett molntjänstperspektiv en anställd eller någon annan form av enskild 

fysisk person vars personuppgifter behandlas i molntjänsten. Datasskyddsförordningen 
                                                
169 Se art. 31 allmän dataskyddsförordning. 
170 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsbiträden, http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/forberedelser/forberedelser-for-
personuppgiftsbitraden, (hämtad 2017-02-20). Se även avsnitt 5.4.1. 
171 Se art. 40.2 (j) allmän dataskyddsförordning. 
172 Se art. 42.1 allmän dataskyddsförordning. 
173 Se art. 42.3 allmän dataskyddsförordning. 
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innehåller ett flertal nya rättigheter för den registrerade, exempelvis har den registrerade rätt 

att begränsa eller göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller 

henne.174 En av de mest uppmärksammade nya rättigheterna för den registrerade är rätten till 

dataportabilitet som regleras i art. 20 i Dataskyddsförordningen. Bestämmelsen innebär att 

den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som denne har tillhandahållit den 

personuppgiftsansvarige eller få sina uppgifter flyttade från en personuppgiftsansvarig till en 

annan. Bestämmelsen gäller om behandlingen sker automatiserat eller i de fall som 

behandlingen grundar sig på ett samtycke eller ett avtal. Personuppgifterna ska lämnas i 

”…ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format…” 175  Ytterligare en ny 

rättighet som har fått stor uppmärksamhet, är bestämmelsen om rätten till radering (”rätten att 

bli bortglömd”), som regleras i art. 17 i Dataskyddsförordningen. Bestämmelsen 

överensstämmer till viss del med bestämmelsen i 28 § PUL. I förordningen har bestämmelsen 

däremot fått en tydligare formulering samt en utökad innebörd. I stora drag innebär den nya 

regleringen att den registrerade har rätt att när som helst begära att få sina personuppgifter 

raderade i de fall det inte längre föreligger en rättslig grund för behandlingen. Som 

komplement till bestämmelsen om rätten att bli bortglömd finns även bestämmelsen i art. 16 

som föreskriver att den registrerade ha rätt att närsomhelst få felaktiga personuppgifter 

rättade. Den registrerade ska även har rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen 

av personuppgifterna komplettera ofullständiga personuppgifter.176  

 

Dataskyddsförordningen innehåller som tidigare nämnt ett utökat krav gällande den 

information som ska lämnas till den registrerade. Informationsskyldigheten framgår av art. 

12–14 i Dataskyddsförordningen. Av art. 12.1 framgår att den personuppgiftsansvarige är 

skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att lämna all information som framgår av art. 13–14 till 

den registrerade samt all kommunikation i art. 15–22 och 34, det vill säga exempelvis rätten 

till dataportabilitet. I de fall som uppgifterna har samlats in från den registrerade, innebär den 

utökade informationsskyldigheten exempelvis att den personuppgiftsansvarige ska informera 

den registrerade om den rättsliga grunden för behandlingen. Den registrerade har även rätt att 

bli informerad om hur länge uppgifterna ska behandlas samt om dennes möjligheter att lämna 

in klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten.177 För de fall då personuppgifterna inte 

har erhållits från den registrerade ska informationen istället lämnas i enlighet med 

                                                
174 Se art. 18 och art. 21 allmän dataskyddsförordning. 
175 Se art. 20 allmän dataskyddsförordning. 
176 Se art. 16 allmän dataskyddsförordning. 
177 Se art. 13 allmän dataskyddsförordning. 
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bestämmelserna i art. 14 i Dataskyddsförordningen. I bestämmelsen anges att den 

personuppgiftsansvarige utöver vad som anges i art. 13 i Dataskyddsförordningen bland annat 

ska lämna informationen inom en rimlig period från det att personuppgifterna har erhållits av 

den personuppgiftsansvarige.178 Informationen som lämnas ska vara kortfattad, lättbegriplig 

och utformad med ett enkelt och tydligt språk.179  

5.7 Risker relaterade till användande av molntjänster 

I maj år 2014 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag var 

att analysera och kartlägga vilken form av företeelser i samhället både inom offentlig och 

privat sektor, som kan påverka den personliga integriteten. I delbetänkandet180 presenterar 

integritetskommittén bland annat vilka risker som föreligger vid användande av 

molntjänster.181 Som tidigare nämnts finns det flera olika leveransmodeller för molntjänster. 

Av utredningen framgår att risken som användaren av molntjänsten och den registrerade 

utsätter sig för skiljer sig beroende på val av leveransmodell. Publika molntjänster är 

vanligtvis kostnadsfria till skillnad från privata molntjänster som förutsätter att användaren 

betalar för tjänsten. I de fall som molntjänster är kostnadsfria kan uppgifterna i sig utgöra ett 

värde för molntjänstleverantören. Leverantören kan exempelvis använda uppgifterna för att ta 

fram ytterligare information om användaren, som denne i sin tur kan använda i 

annonsunderlag alternativt som hjälpmedel för att utveckla nya tjänster.182 Personuppgifter 

har således i vissa fall ett kommersiellt värde. Ytterligare en risk med molntjänster som är 

kostnadsfria är att det inte sker någon riktig upphandling av själva molntjänsten vilket även 

innebär att det i vissa fall inte föreligger någon kontakt mellan den personuppgiftsansvariges 

IT-avdelning och molntjänstleverantören innan tjänsten börjar användas.  

 

Många molntjänstleverantörer utgör stora globala organisationer vilket, skapar problem när 

exempelvis mindre bolag eller kommuner anlitar dessa leverantörer. Det kan i vissa fall vara 

svårt för exempelvis en mindre kommun att förmå en global molntjänstleverantör att anpassa 

sina villkor.183 I praktiken är det således inte ovanligt att molntjänstleverantören har ett större 

inflytande över själva hanteringen av personuppgifterna än vad den personuppgiftsansvarige 

har. Det här skapar problem eftersom det är den personuppgiftsansvariga som bär det legala 

                                                
178 Se art. 14.3 (a) allmän dataskyddsförordning. 
179 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsansvariga, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-
personuppgiftsansvariga, (hämtad 2017-02-19) 
180 SOU 2016:41. 
181 Regeringskansliet, Kartläggning identifierar allvarliga risker för den personliga integriteten, 2016-06-07, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/kartlaggning-identifierar-allvarliga-risker-for-den-personliga-integriteten/, (hämtad 2017-02-01). 
182 SOU 2016:41, s 111. 
183 SOU 2016:41, s 112. 
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ansvaret för hanteringen av uppgifterna. Det är i dessa fall inte ovanligt att den 

personuppgiftsansvarige hamnar i underläge i förhållande till leverantören, både i fråga om 

kompetens för att bedöma hur tjänsten fungerar samt gällande vilka krav som bör ställas på 

tjänsterna. 184   Det är vanligt att molntjänster är utformade som färdiga lösningar, vilket 

innebär att en potentiell kund till en sådan molntjänst endast har två olika valmöjligheter, 

nämligen att inte använda sig av en sådan molntjänst eller att acceptera standardavtalen.  Det 

här ger molntjänstleverantörer en möjlighet att hantera personuppgifterna för egna ändamål 

trots att det strider mot bestämmelserna om upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal i 

PUL.185  

 

Faktorer som är av särskild betydelse för myndigheter att beakta är att myndigheter i vissa fall 

behandlar personuppgifter som kan vara särskilt integritetskänsliga, och som även i vissa fall 

omfattas av sekretess. Många mindre myndigheter saknar däremot kompetens gällande 

möjligheten att välja rätt form av molntjänst som fungerar både säkerhetsmässigt och juridiskt 

för den aktuella verksamheten.186 I ett yttrande187 från artikel 29-gruppen behandlas också 

risker som föreligger vid användande av molntjänster. Enligt yttranden omfattas de flesta 

riskerna som föreligger vid användande av molntjänster av två olika huvudgrupper av risker: 

bristande kontroll över uppgifterna samt otillräcklig information om behandlingen, även 

benämnt som ”ingen insyn”. Att den personuppgiftsansvarige förlorar kontroll över 

personuppgifter som lagras i molntjänster kan innebära att denne inte kan genomföra de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att kunna exempelvis garantera integritet, 

sekretess och insyn. Otillräcklig information om behandlingen innebär exempelvis att den 

personuppgiftsansvarige saknar information om vart och av vem personuppgifterna 

behandlas. Det här innebär en risk både för den personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet. Avsaknaden av information kan innebära att dessa parter inte är 

medvetna om vilka potentiella risker som föreligger vid personuppgiftshantering i 

molntjänster, vilket innebär att de inte kan vidta lämpliga åtgärder.188 Även om det finns 

många risker med användande av molntjänster finns det också många fördelar med 

molntjänster, exempelvis kan en organisation använda sig av en molntjänstleverantör för att 

effektivisera sin verksamhet. Även ur integritetsskyddsperspektiv genererar molntjänster vissa 

                                                
184 SOU 2016:41, s 113. 
185 SOU 2016:41, s 112. 
186 SOU 2016:41, s 81. 
187 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing) WP 196. 
188 Artikel 29-arbetsgruppen, Yttrande 5/2012 om datormoln (cloud computing) WP 196, s 5–6. 
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fördelar, exempelvis kan säkerheten hos molntjänstleverantörer vara bättre än i den 

personuppgiftsansvariges egna IT-miljö.189  

5.8 Datainspektionen granskar användandet av molntjänster 

Företags och kommuners användande av molntjänster har uppmärksammats i flera olika 

beslut i tillsynsärenden från Datainspektionen. Bland annat genomförde Datainspektionen år 

2011 ett projekt där totalt tre inspektioner genomfördes. Syftet med projektet var att 

undersöka hur efterlevnaden av bestämmelserna i PUL ser ut vid hantering av personuppgifter 

i molntjänster, samt att bidra till informationsspridning gällande de krav som uppställs vid 

hantering av personuppgifter. 190 I projektet granskades Salems kommuns kommunstyrelses 

användande av Google Apps tjänster i form av e-post, kalender och chattfunktion.191 Det 

genomfördes även en granskning av Enköpings kommunstyrelses användning av molntjänsten 

Dropbox192 och en granskning av företaget Brevo AB:s anlitande av molntjänstleverantören 

Microsoft samt dess användande av molntjänsten Windows azure, för lagring av 

personuppgifter av både avsändare och mottagare i projektet.193  

 

I samtliga beslut identifierade Datainspektionen brister gällande efterlevnaden av 

bestämmelserna i PUL. Av granskningarna framgick bland annat att de som anlitar 

molntjänstleverantörer har för dålig kunskap om hur uppgifterna behandlas och för stor tillit 

till molntjänstleverantörerna som hanterar personuppgifter. Det förelåg även brister vad gäller 

upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtalen. Datainspektionen upptäckte bland annat att det 

fanns avtal där det var oklart vilka underleverantörer som var inblandande i 

personuppgiftshanteringen, avtal där det inte framgick vad som skulle ske med 

personuppgifterna när avtalet mellan kunden och leverantören upphörde att gälla, avtal som 

inte tydligt reglerade huruvida det var svensk lag som skulle tillämpas och avtal där det inte 

framgick att personuppgifterna endast får användas för de ändamål som köparen har bestämt. 

Det fanns även avtal där kundens möjligheter till att följa upp att leverantören levde upp till 

avtalsvillkoren inte framgick.194  

 

                                                
189 SOU 2016:41, s 113. 
190 Datainspektionens beslut i ärendet: Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Salems kommunstyrelse, 2011-09-28, diarienummer: 263–2011, s 2. 
191 Datainspektionens beslut i ärendet: Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Salems kommunstyrelse, 2011-09-28, diarienummer: 263–2011. 
192 Datainspektionens beslut i ärendet: Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Enköpingskommunstyrelse användning av molntjänsten Dropbox, 2011-
09-28, diarienummer: 256–2011. 
193 Datainspektionens beslut i ärendet: Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Brevo AB, 2011-09-28, diarienummer: 574–2011. 
194 Datainspektionen, Risker med otydliga avtal för molntjänster, http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2011/risker-med-otydliga-avtal-for-molntjanster/, 
(hämtad 2017-02-10). 
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År 2014 genomförde Datainspektionen en granskning Utbildningsnämndens i Ale kommuns 

behandling av personuppgifter i Microsofts molntjänst Office 365. Syftet med granskningen 

var i första hand att kontrollera om nämndens personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören 

uppfyllde kraven i PUL. I ärendet konstaterade Datainspektionen att kommunens avtal med 

leverantören, det vill säga personuppgiftsbiträdesavtalet, inte gav kommunen tillräcklig 

information avseende i vilka länder underleverantörerna var etablerade och därmed 

behandlade personuppgifter i. Datainspektionen förutsatte i beslutet att utbildningsnämnden 

skulle vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att nämnden fick tillgång till informationen 

om i vilka länder de anlitade underleverantörer är lokaliserade.195 Datainspektionen har även 

granskat Grundskolenämnden i Malmö Stads behandling av personuppgifter i molntjänsten 

Google Apps For Education. I beslutet konstaterade Datainspektionen att 

personuppgiftsbiträdesavtalet inte uppfyller kraven gällande de instruktioner om ändamålen 

med behandlingen av personuppgifter som ska lämnas till molntjänstleverantören. I ärendet 

förelade Datainspektionen nämnden att avsluta behandlingen av personuppgifterna eller ta 

fram tydligt avgränsade villkor i personuppgiftsbiträdesavtalet gällande för vilka villkor 

leverantören fick behandla personuppgifterna. Datainspektionen förutsatte även att nämnden 

skulle få omedelbar tillgång till information gällande samtliga underleverantörers geografiska 

placeringar samt information om vilken form av uppdrag de utförde för den 

personuppgiftsansvariges räkning.196 

 

  

                                                
195 Datainspektionens beslut i ärendet: Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Behandling av personuppgifter i molntjänsten Office 365, 2014-04-25, 
diarienummer: 1475–2013, s 1. 
196 Datainspektionens beslut i ärendet: Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Behandling av personuppgifter i molntjänsten Google Apps for Education, 
2014-06-10, diarienummer 358–2014, s 1. 



 35 

6. Överföring av personuppgifter till annan medlemsstat eller till ett tredje land  

6.1 Introduktion  

Molntjänster tillhandahålls i många fall från datacenter i ett annat land än det land där 

molntjänstleverantören har sitt huvudsakliga verksamhetsområde. I vissa fall kan själva 

huvudleveransen av tjänsten komma från ett datacenter inom EU, medan exempelvis 

aktiviteter som supportarbetet sker i ett land utanför EU. När en supporttekniker i ett tredje 

land får upp personuppgifter på sin skärm från exempelvis Sverige innebär det att dessa 

uppgifter har överförts till ett tredje land. En molntjänstleverantör kan även ha sina servrar 

både i länder inom unionen och i länder utanför EU och EES. Detta kan innebära att 

personuppgifter överförs mellan gränserna i EU, EES och tredje länder. Med beaktande av 

detta är det således grundläggande att ha en förståelse för regleringen rörande överföring av 

personuppgifter till en annan medlemsstat såväl som till ett tredje land. Det är viktigt att 

individens integritet skyddas vid behandling av personuppgifter.  Så länge som 

personuppgifterna behandlas inom EU och EES anses det föreligga ett tillräckligt starkt 

skydd. Skyddet för personuppgifter i länder utanför EU/ESS gränser är således att betrakta 

som svagare.197 

6.2 Överföring av personuppgifter från en medlemsstat till en annan 

Dataskyddsförordningen syftar bland annat till att behandlingen av personuppgifter ska vara 

likvärdig inom alla medlemsstaterna för att på så vis undanröja hindren för ett fritt flöde av 

personuppgifter inom EU. 198 Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i samtliga 

medlemsstater som har antagit förordningen, vilket innebär att skyddsnivån för 

personuppgiftsbehandling i framtiden kommer vara den samma i samtliga medlemsstater.199 

Om exempelvis en organisation inom EU och EES bedriver sin verksamhet inom flera 

medlemsstater, kan det innebära att organisationen kontinuerligt överför personuppgifter 

mellan dessa medlemsstater. I dessa fall behöver organisationen endast svara inför 

dataskyddsmyndigheten i en av dessa olika medlemsstater. Med anledning av det här är det 

viktigt att exempelvis företag gör en bedömning av vilken dataskyddsmyndighet som ska 

utföra tillsynen av personuppgiftsbehandlingen, vilket avgörs utifrån vilket land som ett 

företags beslut om personuppgiftsbehandling fattas i, alternativt utifrån vilket land som 

organisationen har sin centrala förvaltning i. 200  

                                                
197 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 127–128. 
198 Skäl 10 allmän dataskyddsförordning. 
199 Dir 2016:15 s 4. 
200 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsansvariga, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-
personuppgiftsansvariga, (2017-02-19). 
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6.3 Överföring av personuppgifter till tredje land 

6.3.1 Allmänna principer om överföringar till tredje land  

I de fall som personuppgifterna överförs till ett land utanför EU och EES, utgör det en 

överföring av personuppgifter till ett tredje land.201 I art. 25 och art. 26 i Dataskyddsdirektivet 

regleras överföring av personuppgifter till tredje land, dessa bestämmelser har införts i svensk 

lag genom 33–35 § PUL. Dataskyddsdirektivets bestämmelser föreskriver att överföringar av 

personuppgifter som är under behandling eller som är avsedda att behandlas efter överföring 

till tredje land endast får ske om det tredje landet som ska ta emot överföringen, uppfyller 

kraven om en adekvat skyddsnivå.202  Vad som utgör adekvat skyddsnivå, regleras vidare i 

art. 25.2 i Dataskyddsdirektivet. Vid bedömningen av om ett land uppfyller kraven för 

adekvat skyddsnivå ska det vid överföringen särskilt beaktas vad ändamålen med 

behandlingen är, hur länge behandlingen ska pågå, vilka regler som finns för behandling av 

personuppgifter i det tredje landet som uppgifterna förs över till samt vilken form av uppgifter 

det är som ska behandlas.203   

 

I art. 44 i Dataskyddsförordningen stadgas de grundläggande principerna som i framtiden 

efter införandet av Dataskyddsförordningen ska tillämpas vid överföring av personuppgifter 

till tredje land.  I artikeln föreskrivs att den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet måste se till att villkoren i förordningens bestämmelser om överföring 

av personuppgifter till tredje land följs vid överföring av personuppgifter till tredje land. 

Vidare föreskrivs även att bestämmelsen också ska tillämpas i de fall uppgifterna förs vidare 

från det tredje landet till ett annat tredje land. I art. 45.1 i förordningen föreskrivs att 

personuppgifter får överföras till ett tredje land eller en internationell organisation om 

kommissionen har beslutat att det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå. Vid 

kommissionens bedömning av om huruvida adekvat skyddsnivå föreligger eller inte ska 

särskilt beaktas vad som föreskrivs i art. 45.2 i Dataskyddsförordningen. 

6.3.2 Undantagsreglerna  

För att det ska vara möjligt att föra över personuppgifter till ett tredje land som inte uppfyller 

kraven på adekvat skyddsnivå har det i direktivet, såväl som i förordningen även införts 

undantagsregler som i vissa fall gör det möjligt att föra över personuppgifter till tredje land. 

Det första undantaget regleras i art. 25.6 i Dataskyddsdirektivet, av artikeln framgår att 

                                                
201 33 § PUL. 
202 Art. 25.1 dataskyddsdirektivet. 
203 Art. 25.2 dataskyddsdirektivet. 
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kommissionen kan konstatera att ett tredje land på grund av internationella förpliktelser eller 

genom sin interna lagstiftning säkerställer en adekvat skyddsnivå. Med stöd av art. 25.6 i 

direktivet får kommissionen således anta ett beslut som säkerställer kravet på adekvat 

skyddsnivå, ett exempel på en sådan överenskommelse är det så kallade Safe Harbor-beslutet. 

I art. 26 i Dataskyddsdirektivet regleras undantagen från art. 25 i direktivet. I artikeln 

föreskrivs att medlemsstaterna får föreskriva att överföring av personuppgifter till ett tredje 

land som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå är tillåten om något av de fall som räknas 

upp i artikeln föreligger. En överföring till ett tredje land kan även tillåten i de fall som den 

registrerade otvetydigt har samtyckt till överföringen enligt art. 26.1 (a). I den mån det inte 

inskränker tillämpningen av art. 26.1, framgår det av art. 26.2 att en överföring av 

personuppgifter från en medlemsstat från ett tredje land som inte uppställer krav på adekvat 

skyddsnivå kan även vara tillåten i de fall som den registeransvarige ställer tillräckliga 

garantier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri-och rättigheter skyddas 

samt för utövandet av dessa garantier. Enligt art. 26.2 kan även sådana garantier framgå av 

lämpliga avtalsklausuler.  

 

Överföring av personuppgifter kan även vara tillåten på grund av kommissionens beslut om 

vissa standardavtalsklausuler vilka säkerställer kraven på en adekvat skyddsnivå. 204 

Motsvarigheten till art. 25.6 Dataskyddsdirektivet finns i art. 45.3 Dataskyddsförordningen, 

där det föreskrivs att kommissionen får efter att ha gjort en bedömning av om det föreligger 

adekvat skyddsnivå, besluta genom en genomförandetakt att exempelvis ett tredje land 

säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med art. 45.2.  I art. 46 i 

Dataskyddsförordningen finns ytterligare undantagsbestämmelser vilka möjliggör tillåten 

överföring av personuppgifter till tredje land. I artikeln föreskrivs att överföring av 

personuppgifter kan vara tillåten i de fall som överföringen omfattas av lämpliga 

skyddsåtgärder. Bestämmelsen gäller endast i det fall som det inte finns ett beslut som tillåter 

överföringen i överenstämmelse med art. 45.3. 205  Med lämpliga skyddsåtgärder avses 

exempelvis avtalsklausuler i form av modellklausuler eller bindande företagsbestämmelser i 

enlighet med art. 47 i förordningen. 206  I art. 49 i Dataskyddsförordningen regleras de 

undantagsfall för när överföring av personuppgifter till tredje land i vissa särskilda fall är 

tillåten i de fall som det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt art. 43.5 eller 
                                                
204 Se art. 26.4 dataskyddsdirektivet. Se Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land 
enligt direktiv 95/46/EG (2001/497/EG), Kommissionens beslut av den 27 december 20014 om ändring av beslut 2001/497/EG om standardavtalsklausuler för 
överföring av personuppgifter till tredje land, (2004/915/EG), Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av 
personuppgifter till registerförare i  tredje land i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, (2010/87/EU). 
205 Art. 46.1 allmän dataskyddsförordning. 
206 Art. 46.2 (b) och 46.3 allmän dataskyddsförordning. 
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lämpliga skyddsåtgärder inte har vidtagits enligt art. 46 i förordningen. Genom denna 

bestämmelse kan en överföring av personuppgifter till ett tredje land vara tillåten i de fall som 

den registrerade uttryckligen har samtyckt till att uppgifterna överförs.207 Vid användandet av 

molntjänster blir kravet på samtycke tydligt genom att den registrerade loggar in på en 

molntjänst i ett tredje land, vilket innebär en överföring av personuppgifter till tredje land. 

Själva inloggningen borde här betraktas som att den registrerade har samtyckt till 

överföringen till det tredje landet. Den personuppgiftsansvarige har bevisbördan för att 

samtycke har inhämtats från den registrerade.208  

6.3.2.1 Binding Corporate Rules 

Det finns även regelverk som gör det möjligt för företagskoncerner som har bolag och 

verksamhet både inom unionen och utanför unionen att på ett enhetligt sätt kunna styra över 

sin egen personuppgiftsbehandling. Regelverksformen kallas för Binding Corporate Rules och 

utgör företagsinterna och koncerninterna regler som syftar till att ge skydd för internationella 

överföringar av personuppgifter. Denna form av regelverk gör det möjligt för 

företagskoncerner som har bolag både i och utanför unionen, att på ett enhetligt sätt styra över 

sin egen personuppgiftsbehandling. BCR:s grundar sig i art. 26.2 i Dataskyddsdirektivet, som 

tillåter överföring av personuppgifter till ett tredje land i de fall som det tredje landet ställer 

upp tillräckliga garantier för att den enskildas rättigheter skyddas.209  Fördelarna med att 

använda sig av BCR:s är att en koncerns olika bolag fritt kan föra över personuppgifter 

mellan bolagen som ingår i en koncern. Användandet av BCR:s gör det även möjligt för 

företag i länder som saknar adekvat skyddsnivå att ta emot och behandla personuppgifter utan 

hinder för förbudet om överföring av personuppgifter till tredje land. Artikel 29-gruppen har 

tagit fram ett flertal dokument som ska vara vägledande för vad denna form av företagsinterna 

regler ska innehålla. Den har även tagit fram ett standardiserat ansökningsformulär som är till 

för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden avseende godkännande av BCR. EU-

ländernas dataskyddsmyndigheter har också skapat en rutin som är till för att bedöma och 

lägga fram förslag till denna form av regler eftersom överföringar av personuppgifter oftast 

sker från flera olika EU-länder och EES-länder. 210  Samarbetet mellan de olika 

dataskyddsmyndigheterna begränsas dock av det faktum att en utländsk dataskyddsmyndighet 

inte kan fatta beslut som tillåter ett svenskt bolag inom koncernen att föra över 

personuppgifter till Sverige. Ett svenskt bolag som ingår i en koncern i ett annat land måste 

                                                
207 Art. 49.1 (a) allmän dataskyddsförordning. 
208 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 129. 
209 Se art. 26.2 dataskyddsdirektivet. 
210 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 132. 
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således alltid avseende överföring av personuppgifter till tredje land få ett godkännande från 

den svenska dataskyddsmyndigheten.211  

6.3.2.2 Modellklausuler  

EU-kommissionen har utvecklat ett system som gör det möjligt att föra över personuppgifter 

från ett EU-land till tredje land som inte uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå. Enligt art. 

26.4 i Dataskyddsdirektivet får kommissionen besluta att vissa standardavtalsklausuler 

erbjuder tillräckliga garantier för att säkerställa en adekvat skyddsnivå. Samtliga 

medlemsstater ska även vidta nödvändiga åtgärder för att följa kommissionens beslut. 

Avtalsklausulerna innehåller skyldigheter för personuppgiftsansvariga såväl som för 

personuppgiftsbiträden som de måste följa för att få föra över eller ta emot personuppgifter 

från ett tredje land. EU-kommissionen har godkänt tre olika alternativa former av 

avtalsklausuler, två rör överföring till andra personuppgiftsansvariga i ett tredje land och den 

tredje rör överföring av uppgifter till andra personuppgiftsbiträden i ett tredje land. Dessa 

beslut är tagna i enlighet med Dataskyddsdirektivet. 212  Det finns även en särskild 

bestämmelse i personuppgiftsförordningen som uttryckligen tillåter överföring av 

personuppgifter till tredje land med stöd av någon av dessa olika avtalsklausuler, för att en 

sådan överföring ska vara giltig krävs inte heller något tillstånd från den svenska 

Datainspektionen.213  

6.3.2.3 Safe Harbor-överenskommelsen  

Enligt huvudregeln är det inte tillåtet att föra över personuppgifter till USA eftersom USA 

inte uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå. Med stöd av art. 25.6 i Dataskyddsdirektivet får 

kommissionen anta ett beslut om att tredje land säkerställer kravet på adekvat skyddsnivå. Ett 

exempel på ett sådant beslut är den så kallade Safe Harbor-överenskommelsen som infördes 

genom EU-kommissionens beslut 2000/520 från den 26 juli 2000.214 Beslutet uppkom med 

anledning av att kommissionen i samband med antagande av Dataskyddsdirektivet 

konstaterade att USA inte uppfyllde kraven på adekvat skyddsnivå. Safe Harbor-beslutet 

antogs av kommissionen den 25 juli 2000. I beslutet erkänns principer om integritetsskydd de, 

så kallade Safe Harbor Privacy Principles samt de frågor och svar som de Förenta staternas 

handelsministerium har utfärdat, som tillsammans säkerställer en adekvat skyddsnivå vid 

                                                
211 Datainspektionen, Vad är Binding Corporate Rules, http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-binding-corporate-rules/, 
(hämtad 2017-01-02). 
212 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 131. Se även Kommissionens beslut (2001/497/EG), Kommissionens beslut 
(2005/915/EG) och Kommissionens beslut (2010/87/EU). 
213 Edvardsson, T och Frydlinger, D, Molntjänster: juridik, affär och säkerhet, s 131. 
214 Kommissionens beslut 2000/520. 
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överföring av personuppgifter till USA.215 Safe Harbor Privacy Principles utgör bestämmelser 

om integritetsskydd, vilka föreskriver både ett materiellt skydd av personuppgifter som 

exempelvis principer om dataskydd och ett processuellt skydd i form av rättigheter för den 

registrerade. Regelverket utgick från att företag som hade ett behov av att ta emot 

personuppgifter från EU anslöt sig till regelverket. Anslutningsprocessen enligt regelverket 

utgick från att företag gick igenom en så kallad självcertifieringsprocess. Självcertifieringen 

skulle i sin tur lämnas in till de Förenta Staternas handelsministerium. 216 Företagen var också 

tvungna underställa sig en tillsynsmyndighet som skulle se till att företagen agerade i enlighet 

med reglerna.217  

 

Enligt en rapport från kommissionen hade ett betydande antal företag inte på ett korrekt sätt 

införlivat Safe Harbor-regelverkets bestämmelser i sina policies gällande databehandling. Det 

här visade sig exempelvis genom att enskilda personer inte alltid fick tydlig information 

gällande de ändamål som personuppgifterna behandlandes för.218 Regelverket har även varit 

föremål för diskussion med anledning av Edward Snowden-avslöjandena. En stor del av de 

företag som deltog i Prism-programmet, vilket ger amerikanska myndigheter tillgång till 

uppgifter som lagras och behandlas i USA, var anslutna till Safe Harbor-överenskommelsen. 

Det här innebar i sin tur att den amerikanska underrättelsetjänsten fick möjlighet att samla in 

personuppgifter som hade förts över från EU.219 Snowden-avslöjandena var även något som 

Schrems hänvisade till i sin anmälan till den irländske dataskyddsmyndigheten med anledning 

om att förbjuda Facebook Irland från att överföra personuppgifter till USA. EU-domstolen 

kom efter att den irländska nationella domstolen hade inhämtat förhandsavgörande att 

ogiltighetsförklara Safe Harbor-beslutet, den 6 oktober 2015.220 

6.3.2.4 Privacy Shield-överenskommelsen  

Europeiska kommissionen och Förenta Staternas regering kom den 2 februari år 2016 fram till 

en överenskommelse angående transatlantiska överföringar av personuppgifter för 

kommersiella ändamål, benämnd Privacy Shield-överenskommelsen. Kommissionen lade 

fram utkastet till beslut den 29 februari år 2016. Kommissionen slutförde 

antagandeförfarandet av det nya beslutet den 12 juni år 2016 efter att ha inhämtat yttranden 

från Artikel 29-gruppen samt efter Europaparlamentets resolution. Överenskommelsen 

                                                
215 COM (2013) 847 final, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, om hur principerna om integritetsskydd (safe harbor) fungerar när 
de gäller EU:s medborgare som är etablerade i EU. 2013-11-27, s 2. 
216 Kommissionens meddelande COM (2013) 847 final, s 3. 
217 Kommissionens beslut 2000/520, skäl 5. 
218 Kommissionens meddelande COM (2013) 847 final, s 8. 
219 Kommissionens meddelande COM (2013) 847 final, s 17. 
220 Se avsnitt 2.3. 
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återspeglar bland annat de krav som finns i det nu ogiltighetsförklarade Safe Harbor-beslutet, 

som presenterats ovan.221   Endast de mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield-

överenskommelsen uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå. För att dessa mottagare ska 

betraktas som anslutna måste de anmäla sig till det amerikanska handelsministeriet.222 De 

företag som väljer att ansluta sig till Privacy Shield-regelverket blir från och med den 1 

augusti år 2016 listade på en officiell lista på det amerikanska handelsdepartementets 

hemsida. De företag som väljer att certifiera sig är ansvariga för att följa Privacy Shield-

regelverket under amerikansk lag vilket innebär att de kan bli föremål för utredning samt 

sanktioner av den amerikanska staten. Regelverket består i grova drag av sju huvudprinciper 

och sexton tilläggs-principer. 223  Privacy Shield-överenskommelsen skiljer sig från Safe 

Harbor-överenskommelsen genom att det nya regelverket även omfattar offentliga 

myndigheters tillgång till personuppgifter när det gäller nationell säkerhet. Det nya 

regelverket består i stora drag av tydliga skyldigheter för de anslutna företagen, tydliga 

gränser inklusive skyddsåtgärder för den amerikanska regeringens behandling av 

personuppgifter, bestämmelser som ska bidra till ett skydd för EU:s medborgares personliga 

integritet samt bestämmelser om den enskildes rätt till prövning vid felaktig behandling. 

Regelverket ställer även krav på att kommissionen genomför en årlig gemensam översyn av 

regelverket.224  

 

Artikel 29-gruppen har analyserat det förslag som EU-kommissionen lade fram. 

Arbetsgruppens slutsats av den genomförda analysen var att regelverket är en förbättring i 

förhållande till Safe Harbor-överenskommelsen, men att den inte ger ett tillräckligt skydd för 

medborgarna. EU-kommissionen, uppmanades att hitta en lösning för de brister som 

arbetsgruppen ansåg förelåg. EU-kommissionen är emellertid inte skyldig att ta hänsyn till 

arbetsgruppens synpunkter. 225   Det har även tidigare ifrågasatts om Privacy Shield-

överenskommelsen kommer att stå sig vid en eventuell prövning i EU-domstolen. Maximilian 

Schrems som låg bakom prövningen av Safe Harbor-överenskommelsen i det ovan refererade 

målet 226  har på förhand, innan beslutets ikraftträdande, begärt att få Privacy Shield-

överenskommelsen prövad av EU-domstolen. Enligt en artikel i Dagens Juridik har även 

                                                
221 Europeiska kommissionen. Pressmeddelande: Europeiska kommissionen inför regler om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna: starkare skydd för 
transatlantiska dataflöden. Bryssel den 12 juli 2016. Se även Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250. 
222 Datainspektionen, Privacy Shield och Safe Harbor, http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/internationell-verksamhet/safe-
harbor-domen-far-stora-konsekvenser/, (hämtad 2017-01-10). 
223 Frydlinger, David och Rhebinde, Paulina, Dagens Juridik, De nya reglerna om överföring av personuppgifter till USA-gäller tills EU-domstolen har sagt sitt, 
(publicerad 2016-07-25). 
224COM (2016) 117 final, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, Transdataflöden: Återställande av förtroende genom starka 
skyddsåtgärder, s 9–10.  
225 Engdahl, Dagens juridik, Privacy Shield-rapporten är här-var fortsatt försiktig med överföring av personuppgifter till USA (publicerad 2016-04-15). 
226 Mål C-362/14 Schrems mot Dataportection commissioner. 
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andra parter ställt sig tveksamma till att USA kommer att följa de krav som de tagit på sig 

samt ifrågasatt om de krav som ställts på USA är tillräckliga.227 Den 16 september 2016, 

väckte den irländska organisationen Digital Rights Irland talan mot det nya regelverket. I sin 

talan ifrågasätter organisationen EU-kommissionens beslut om antagandet av Privacy Shield-

överenskommelsen. Organisationen menar bland annat att regelverket inte uppfyller 

tillräckliga bestämmelser avseende sekretess. Digital Rights Irland har till stöd för sin talan 

anfört tio grunder, där de bland annat menar att beslutet strider mot den nu gällande art. 25.6 i 

Dataskyddsdirektivet mot bakgrund av art. 7, 8 och 47 i EU-stadgan samt avgörandet i det 

ovan nämnda Schrems-målet. 228  Regelverket har ännu inte prövats i EU-domstolen, ett 

underkännande av regelverket kommer få stora konsekvenser eftersom ett hundratal företag 

redan har anslutit sig till förordningen däribland exempelvis Facebook, Google och 

Microsoft.229 En ny order från president Donald Trump kan också komma att få en stor 

påverkan på Privacy Shield-överenskommelsen. Ordern handlar om att amerikanska 

myndigheter inte ska få ha integritetsvillkor som kan komma att omfatta andra än 

amerikanska medborgare eller personer som har rätt att befinna sig i USA under en längre 

period. Den nya ordern innebär således att USA:s dataskyddslagstiftning, Privacy Act, inte 

ska gälla för någon annan än amerikanska medborgare. Donald Trump har inte specifikt 

kommenterat Privacy Shield-överenskommelsen, innebörden av ordern skapar dock en oro för 

Privacy Shield-överenskommelsen. EU-kommissionen har däremot uttalat att Privacy Shield-

överenskommelsen inte har varit eller är beroende av de amerikanska dataskyddslagarna. 230 

6.4 Molntjänster – överföring av personuppgifter till tredje land  

Vid användandet av molntjänster föreligger en risk för att molntjänstleverantören flyttar data, 

inte bara mellan olika underleverantörer utan också från ett land till ett annat, vilket kan 

innebära att olika regelverk blir tillämpliga för hanteringen av personuppgifterna. I vissa fall 

kan det även vara svårt för leverantören att svara på var uppgifterna bearbetas och lagras 

fysiskt och därmed även geografiskt, detta med anledning av att leverantörens utrustning rent 

fysiskt är placerad över nationsgränser. 231  Risken för det här ökar så fort 

molntjänstleverantören är etablerad i ett land utanför EU och EES även om uppgifterna 

hanteras rent fysiskt i servrar inom EU och EES,232 vilket exempelvis framgår av det ovan 

                                                
227 Frydlinger, David och Rhebinde, Paulina, Dagens Juridik, De nya reglerna om överföring av personuppgifter till USA-gäller tills EU-domstolen har sagt sitt, 
(publicerad 2016-07-25). 
228 Mål T-670/16 Digital Rights mot kommissionen. 
229 TechLaw, Privacy Shield utmanas framför EU-domstolen, 2016-10-26, https://techlaw.se/blog/post/privacy-shield-utmanas-framfor-eu-domstolen, (hämtad 
2017-01-15). 
230 Sophia Nilsson, Ny order från Donald Trump väcker oro om dataflöden mellan USA och EU, ComputerSweden, 2017-02-27, 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.674613/order-trump-dataflode-europa, (hämtad 2017-01-28). 
231 Forsman, Malin, Internetpublicering och sociala medier – En juridisk vägledning, uppl.5., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s 137. 
232 SOU 2016:41 s 111. 
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nämnda Schrems-målet.233  Privacy Shield-överenskommelsen kommer ha stor inverkan på 

användandet av molntjänster. Personuppgiftsansvariga inom EU som använder sig av 

molntjänster som förutsätter en kontakt med personuppgiftsbiträden i USA kommer behöva 

erbjuda EU-medborgare möjligheten att på ett enkelt sätt kunna ta kontakt med de certifierade 

företagen för att exempelvis framföra klagomål. Företag som använder sig av en 

molntjänstleverantör i USA måste vid ingående av personuppgiftsbiträdesavtal med 

amerikanska företag exempelvis se till att det finns krav på självcertifiering. Det bör även 

finnas bestämmelser om vad följderna blir om det aktuella företaget skulle förlora sin 

certifiering.234 Företag som använder sig av molntjänster som innebär att personuppgifter 

överförs till USA bör således undersöka huruvida den aktuella molntjänstleverantören finns 

med på det amerikanska handelsministeriets lista.235  

  

                                                
233 Mål C-362/14 Schrems mot Dataportection commissioner. Se avsnitt 2.3.1. 
234 Frydlinger, David och Rhebinde, Paulina, Dagens Juridik, De nya reglerna om överföring av personuppgifter till USA-gäller tills EU-domstolen har sagt sitt, 
(publicerad 2016-07-25). 
235 TechLaw, Var försiktig vid behandling av personuppgifter i molntjänster, 2016-08-30, https://techlaw.se/blog/post/var-forsiktig-vid-behandling-av-
personuppgifter-i-molntjanster, (hämtad 2017-03-15). 
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7. Analys 

7.1 Ger Dataskyddsförordningen ett förstärkt skydd för den registrerade när 

personuppgifter hanteras i molntjänster?  

Den enskildes personliga integritet och hantering av den enskildes personuppgifter skyddas 

genom ett flertal internationella såväl som nationella regelverk. Det grundläggandet syftet 

med PUL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av 

personuppgifter.  PUL har sin grund i Dataskyddsdirektivet, vars grundläggande syfte är att 

skapa en gemensam hög nivå för integritetsskydd för att därigenom möjliggöra ett fritt flöde 

av personuppgifter mellan medlemsländerna.236 Det är i dag över 20 år sedan direktivet trädde 

i kraft. Under dessa år har människors syn på den personliga integriteten förändrats. 

Tillvägagångsättet att lagra och hantera personuppgifter har också förändrats. 

Dataskyddsdirektivet är således föråldrat. Införandet av Dataskyddsförordningen är med 

hänsyn till det nödvändig, eftersom det finns ett behov av ett starkare skydd för den enskildes 

personliga integritet samt ett starkare skydd för den registrerade vid personuppgiftshantering.  

 

Syftet med Dataskyddsförordningen är att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet 

för personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion samt att öka den enskildes 

kontroll över sina personuppgifter. 237  Det är tydligt att det föreligger en intressekonflikt 

mellan förordningens olika intressen. Syftet med förordningen är å ena sidan att effektivisera 

skyddet för den enskildes rättigheter, å andra sidan är förordningens syfte att förbättra den 

inre marknadens funktion genom att främja ett fritt flöde av personuppgifter inom EU och 

EES. Ett fritt flöde av personuppgifter är positivt utifrån ett kommersiellt perspektiv eftersom 

Dataskyddsförordningen kommer göra det enklare och mer förutsägbart för företag att handla 

med varandra inom unionen. Att personuppgifter obehindrat kan överföras mellan företag 

som är etablerade i olika medlemsländer, innebär däremot en risk då personuppgifter i en allt 

större omfattning kan komma att hanteras av exempelvis företag i länder som den registrerade 

saknar kännedom om. Det ökar även risken för att den registrerades personuppgifter kan 

komma att hanteras för något annat ändamål än det ursprungliga ändamålet vilket kan ge 

upphov till intrång i den enskildes personliga integritet. Som ovan nämnts kan 

molntjänstleverantörer exempelvis använda insamlade personuppgifter för att utveckla nya 

tjänster eller för att ta fram annonsunderlag, vilket i vissa fall inte utgör det ursprungliga 

                                                
236 Se avsnitt 3.1.  
237 Se avsnitt 5.2. 
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ändamålet med insamlingen av personuppgifterna. 238  Med anledning av det kan det 

konstateras att det föreligger en konflikt mellan skyddet för den registrerades personuppgifter 

och ett företags intressen av att vilja utvinna största möjliga nytta av de personuppgifter som 

har samlats in. Med beaktande av det här finns det anledning att ifrågasätta om 

Dataskyddsförordningen verkligen ger ett förstärkt skydd för den registrerade.  

 

Vad som talar för att Dataskyddsförordningen ger ett förstärkt skydd för den registrerade är 

att förordningen innehåller ett flertal nya rättigheter för registrerade. Den registrerade har 

exempelvis rätt att göra invändningar eller begränsa behandling av personuppgifter avseende 

honom eller henne. Förordningen föreskriver även ett utökat informationskrav för den 

personuppgiftsansvarige vid personuppgiftsbehandling. Det utökade informationskravet ger 

den registrerade en utökad rätt att exempelvis bli informerad gällande ändamålen med 

behandlingen.239 Bestämmelsen kommer förhoppningsvis leda till att den registrerade får en 

ökad insyn i personuppgiftsbehandlingen, då denne på ett enkelt och lättillgängligt sätt 

kommer kunna ta del av sina rättigheter. Den registrerades utökade insyn kan bidra till att 

risken för att den registrerades personuppgifter hanteras för något annat ändamål än 

ursprungsändamålet blir lägre med anledning av att denne har rätt att bli informerad gällande 

ändamålen med behandlingen. Den personuppgiftsansvarige är även ansvarig för att vidta 

åtgärder gällande all kommunikation avseende exempelvis rätten till dataportabilitet och 

rätten till radering (rätten att bli bortglömd).240  I ett molntjänst-perspektiv innebär rätten att 

bli bortglömd att registrerade har rätt begära att få sina personuppgifter som lagras hos en 

molntjänstleverantör raderade.  

 

Rätten till dataportabilitet är begränsad till att endast avse personuppgifter som den 

registrerade själv har lämnat till den personuppgiftsansvarige. 241  Bestämmelsen kommer 

således framförallt få effekt på sociala medier som exempelvis Facebook, som bygger på att 

den registrerade själv lämnar en stor del av de personuppgifter som lagras hos Facebook. Den 

registrerades rätt till dataportabilitet kommer också få en positiv påverkan på konkurrensen 

eftersom den öppnar upp för fler aktörer på marknaden då bestämmelsen gör det möjligt för 

den registrerade att på ett enkelt sätt flytta sina personuppgifter från en aktör till en annan.  
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Dataskyddsförordningen innehåller även en ny bestämmelse om att den nationella 

tillsynsmyndigheten kommer kunna döma ut en administrativ sanktionsavgift för 

personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige, i de fall som de inte lever upp till 

bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, vid personuppgiftsbehandling. Ur ett 

molntjänstperspektiv kan således en molntjänstleverantör bli skyldig att erlägga 

sanktionsavgift om denne bryter mot bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Att de 

nationella tillsynsmyndigheterna kommer kunna döma ut en sanktionsavgift i de fall som 

företag eller organisationer inte följer förordningens bestämmelser signalerar även vikten av 

att personuppgiftskyddet utgör en grundläggande rättighet. Bestämmelsen bidrar till ett 

förstärkt skydd för den registrerade eftersom företag och organisationer kommer att arbeta 

mer frekvent med att personuppgiftshanteringen ska ske i enlighet med gällande 

dataskyddsregler. Sanktionsavgiften ska bland annat bestämmas utifrån vilken bestämmelse 

som den personuppgiftsansvarige har överträtt och vilka omständigheter som föreligger i det 

enskilda fallet.242 Företag och organisationer kommer med anledning av det i förlängningen 

tjäna på att se till att de i möjligaste mån lever upp till bestämmelserna i förordningen. Min 

bedömning är däremot att det föreligger en risk för att företag bryter mot bestämmelser i 

förordningen om det aktuella företaget bedömer att personuppgifterna som hanteras i sig har 

ett högre värde för företaget än själva sanktionsavgiften som det tvingas att betala på grund av 

överträdelsen. Det är däremot tveksamt om företag i praktiken aktivt skulle bryta mot 

bestämmelserna i förordningen då det kan ge upphov till dålig publicitet för det aktuella 

företaget. 

 

Den nya principen om privacy by design kommer förhoppningsvis underlätta för företag att 

respektera den registrerades personliga integritet vid personuppgiftsbehandling. Om 

exempelvis ett företag noga beaktar integritetsfrågorna vid införandet av ett nytt tekniskt 

system ökar sannolikheten för att personuppgiftshanteringen sker i överenstämmelse med 

gällande dataskyddsregler. Det här minskar i sin tur risken för att onödiga kostnader uppstår 

till följd av att den aktuella personuppgiftshanteringen strider mot 

Dataskyddsförordningen. 243 Principen bidrar till ett förstärkt skydd för den registrerades 

rättigheter, med anledning av att principen bygger på att företag aktivt respekterar den 

enskildes personliga integritet vid införandet av nya tekniska system. Utifrån perspektivet 

användande av molntjänster kommer det vara nödvändigt att molntjänstleverantörer också ser 
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till att de lever upp till bestämmelserna om privacy by design. I vilken omfattning företag, 

organisationer, myndigheter och kommuner kommer ha möjlighet att leva upp till 

bestämmelsen är en ekonomisk fråga men också en fråga om hur utvecklat ett företags IT-

system är i dagens läge.  

 

I förordningen finns det även bestämmelser som syftar till att uppmuntra exempelvis företag 

att införa så kallade certifieringsmekanismer.244 Användandet av certifieringsmekanismer kan 

generera en konkurrensfördel för certifierade företag, då certifiering i sig utgör ett 

signalement för att det aktuella företaget följer gällande dataskyddsregler. Om exempelvis ett 

företag som använder sig av en molntjänst använder sig av certifieringsmekanismer kan 

certifieringen i sig innebära att den registrerade får ett ökat förtroende för att det aktuella 

företagets personuppgiftshantering sker i överenstämmelse med Dataskyddsförordningen. 

Min bedömning är däremot att det finns en risk för att exempelvis registrerade eller företag 

som använder sig av molntjänster i förlängningen inte kommer ha samma förtroende för 

företag som inte använder sig av certifieringsmekanismer som för de företag som använder 

sig av certifieringsmekanismer.    

 

7.2 Vilka juridiska risker föreligger vid personuppgiftshantering i molntjänster? 

Anlitandet av en molntjänstleverantör är förenat med ett flertal olika risker. En risk är att den 

som anlitar en molntjänstleverantör för hantering av personuppgifterna, förlorar den faktiska 

kontrollen över uppgifterna. Att den personuppgiftsansvarige förlorar kontroll över 

personuppgifter som lagras i molntjänster kan innebära att denne inte kan genomföra de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att kunna exempelvis garantera integritet, 

sekretess och insyn. En kunds val av molntjänst-modell handlar däremot just om vilken grad 

av kontroll över tjänsten som kunden är intresserad av.245 Graden av kontroll över tjänsten 

kan således ses som graden av risk som kunden utsätter sig för. En framtida kund till en 

molntjänst, skulle således potentiellt kunna justera risken utifrån sitt val av molntjänst-modell. 

I Integritetskommitténs utredning behandlas de risker som föreligger vid användande av 

publika molntjänster och privata molntjänster.246 Av utredningen framgår det att användande 

av publika molntjänster är förenat med större risker i jämförelse med användandet av privata 

molntjänster. Det kan däremot ifrågasättas varför utredaren inte väljer att undersöka vilka 

specifika risker som finns med varje enskild form av molntjänst-modell. På ett sätt kan det 
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däremot ses som att kommittén indirekt visar på riskerna som föreligger vid användandet av 

molntjänst-modeller, eftersom det är vanligt att IaaS-tjänster och PaaS-tjänster utgör privata 

molntjänster, exempelvis Mircrosoft Azure, samtidigt som det finns ett flertal molntjänster 

som är publika som exempelvis Facebook.247   

 

Ytterligare en risk med användande av molntjänster är att den personuppgiftsansvarige har 

otillräcklig information om av vem och vart behandlingen utförs. Osäkerheten gällande vart 

personuppgifter behandlas ger upphov till en osäkerhet gällande vilket lands lag som är 

tillämplig vid användande av molntjänster. Efter att ha studerat bestämmelserna i PUL står det 

klart att utrustningens placering och dess användningsområde i vissa fall är avgörande för om 

PUL är tillämplig eller inte. Bestämmelsens utformning idag gör det möjligt för företag att 

undkomma bestämmelserna i PUL, genom att flytta personuppgifter till servrar eller företag 

som är placerade i ett annat medlemsland eller ett tredje land, trots att personuppgifterna rör 

svenska medborgare.248 Vid personuppgiftshantering i molntjänster finns det således en risk 

att organisationer undkommer att tillämpa bestämmelserna i PUL. Förordningen föreskriver 

ett utökat territoriellt tillämpningsområde vilket, är positivt utifrån ett molntjänst-perspektiv 

eftersom det förenklar och förtydligar villkoren för molntjänstanvändaren. Den lucka i 

regleringen i PUL som för närvarande föreligger kommer förhoppningsvis att försvinna, 

eftersom förordningens bestämmelser ser till att flera parter omfattas av förordningen. 

7.3 Vad innebär det utökade ansvaret för personuppgiftsansvariga, 

personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud i Dataskyddsförordningen vid företags, 

organisationers, myndigheters och kommuners användande av molntjänster? 

När ett företag, en kommun eller en myndighet anlitar en molntjänstleverantör, är det den 

personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att bestämmelserna i PUL följs. Den 

personuppgiftsansvariga är även huvudansvarig för de personuppgifter som behandlas i den 

aktuella molntjänsten, trots att den personuppgiftsansvarige förlorar den faktiska kontrollen 

över uppgifterna som hanteras i molntjänsten. 249 Efter att ha studerat PUL och 

Dataskyddsförordningen kan det konstateras att båda regelverken utgår från att det är den 

personuppgiftsansvarige som är den starkaste parten. Det här framgår bland annat av 

bestämmelsen om att personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifter enligt instruktioner 

från den personuppgiftsansvarige. När ett företag, en organisation, en myndighet eller en 
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kommun anlitar en molntjänstleverantör är det vanligt att leverantören har ett större inflytande 

över hanteringen av personuppgifterna än vad den personuppgiftsansvarige har. Det här 

skapar problem då det är den personuppgiftsansvarige som bär det legala ansvaret för 

hanteringen av personuppgifterna. Molntjänstleverantörer utgör ofta stora globala 

organisationer, vilket betyder att det många gånger är svårt för en kommunstyrelse i en liten 

kommun eller ett mindre företag att förmå molntjänstleverantörer att anpassa sina villkor efter 

de krav som uppställs i PUL. I ett sådant läge är det inte ovanligt att den 

personuppgiftsansvarige hamnar i underläge i förhållande till molntjänstleverantören. När den 

personuppgiftsansvarige befinner sig i ett sådant underläge kan det i vissa fall bli svårt för den 

personuppgiftsansvarige att leva upp till bestämmelserna i PUL.  

 

Att vissa molntjänstleverantörer använder sig av standardavtal gör det svårt för de som anlitar 

molntjänstleverantörer att fullt ut följa bestämmelserna om upprättande av 

personuppgiftsbiträdesavtal vilket framgår av Datainspektionens praxis. 250  I de fall som 

molntjänstleverantörer använder sig av standardavtal föreligger det även en risk för att dessa 

avtal innehåller information som avviker från den personuppgiftsansvariges instruktioner. 

Som ovan nämnt utgår både PUL och Dataskyddsförordningen från att det är den 

personuppgiftsansvarige som är den starkaste parten. Det kan däremot konstateras att så inte 

är fallet vid användandet av molntjänster då det är vanligt att den personuppgiftsansvarige 

hamnar i underläge i förhållande till leverantören. Min bedömning är således att varken PUL 

eller Dataskyddsförordningen är fullt ut anpassade till det specifika förhållande som 

föreligger vid användande av molntjänster.  

 

Datainspektionen genomförde år 2011 ett tillsynsprojekt där inspektionen granskade två 

kommuner och ett företags användande av molntjänster. I besluten till samtliga genomförda 

granskningar framgår det att det förelåg brister gällande upprättandet av 

personuppgiftsbiträdesavtalen. Molntjänstleverantörerna/molntjänsterna som varit föremål för 

granskning är Google Apps tjänster, Dropbox, Microsofts molntjänster Windows azure, 

Office 365 samt Google Apps For Education. 251  Med anledning av att dessa 

molntjänster/molntjänstleverantörer utgör stora globala välkända molntjänstleverantörer som 

säkerligen fler företag eller kommuner använder sig av kan det antas att dessa brister även 

förekommer  när andra företag eller kommuner anlitar dessa molntjänstleverantörer eller 
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andra leverantörer som påminner om dessa. En av bristerna som uppmärksammades i 

Datainspektionens granskningar från år 2011 och 2014 var att det fanns 

personuppgiftsbiträdesavtal, i vilka det var oklart vilka underleverantörer som var 

inblandade. 252  Integritetskommittén har i sin utredning uttryckt att förlusten av insyn av 

kontroll av personuppgifterna innebär att det föreligger en risk för att uppgifterna hanteras hos 

underleverantörer som den personuppgiftsansvarige inte känner till.253 Denna form av brist 

kommer förhoppningsvis inte förekomma i samma omfattning efter införandet av 

Dataskyddsförordningen. Förordningen innehåller nämligen bestämmelser om att 

personuppgiftsbiträdet, måste få ett skriftligt förhandstillstånd från den 

personuppgiftsansvarige när biträdet anlitar underbiträden. 254  Företag, organisationer, 

kommuner eller myndigheter som anlitar molntjänstleverantörer kommer med anledning av 

denna bestämmelse få en ökad insyn gällande vilka underleverantörer molntjänstleverantörer 

anlitar.   

 

Andra brister som upptäcktes i Datainspektionens granskningar från 2011 och 2014, var att 

det fanns avtal där det inte framgick vad som skulle ske med personuppgifterna när avtalet 

mellan kunden och leverantören upphörde att gälla samt avtal där kundens möjligheter till att 

följa upp att leverantören levde upp till avtalsvillkoren inte framgick. Det fanns även avtal där 

det inte framgick att personuppgifterna endast får användas för de ändamål som köparen har 

bestämt.255 Dataskyddsförordningen innehåller tydligare bestämmelser om att personuppgifter 

inte senare får behandlas för något annat ändamål än ursprungsändamålet samt att 

personuppgifter inte får behandlas för en längre period än vad som är nödvändigt för 

ändamålet.256 Dessa bestämmelser kommer förhoppningsvis leda till att dessa brister inte 

förekommer i samma omfattning som tidigare vid anlitande av molntjänstleverantörer.   

 

Dataskyddsförordningen föreskriver ett utökat ansvar för personuppgiftsbiträdet och den 

personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet har exempelvis enligt förordningen ett eget 

ansvar att se till att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 

säkerhetsnivån är tillräcklig vid personuppgiftsbehandling. När den personuppgiftsansvarige 

anlitar ett personuppgiftsbiträde ansvarar denne för att biträdet har möjlighet att genomföra 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Det är många gånger svårt för den 
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personuppgiftsansvarige att förmå en molntjänstleverantör att följa sina skyldigheter vilket 

framgår av praxis från Datainspektionen. 257  Det finns därmed en risk för att den 

personuppgiftsansvarige inte har möjlighet att undersöka biträdets möjligheter att vidta 

nämnda åtgärder. Ytterligare en risk är att den personuppgiftsansvarige förlitar sig på att 

biträdet uppfyller sina skyldigheter enligt förordningen och därmed inte undersöker biträdets 

förmåga att vidta nämnda åtgärder. Att personuppgiftsbiträdet kan bli skyldig att erlägga en 

sanktionsavgift om denne bryter mot bestämmelserna i Dataskyddsförordningen kommer 

förhoppningsvis utgöra ett incitament för personuppgiftsbiträden att följa förordningens 

bestämmelser.258  

 

Den personuppgiftsansvarige har enligt bestämmelserna i PUL ett större ansvar än 

personuppgiftsbiträdet. Som ovan nämnts har även den personuppgiftsansvarige ett utökat 

ansvar enligt förordningen. Efter att ha studerat det båda parternas utökade skyldigheter i 

förordningen kan det konstateras att den personuppgiftsansvarige även i förordningen har ett 

mer omfattande ansvar i jämförelse med biträdets ansvar.259 Det huvudsakliga problemet i 

förordningen gällande bestämmelserna om personuppgiftsbiträden och 

personuppgiftsansvariga är således kategoriseringen av parter där den 

personuppgiftsansvarige har ett större ansvar än biträdet. Min bedömning är att den 

personuppgiftsansvariges ansvar i förordningen är för omfattande i förhållande till dennes 

möjligheter att kunna utöva dessa skyldigheter vid anlitande av molntjänstleverantörer. 

Förordningens bestämmelser avseende dessa parters ansvar är således inte fullt ut anpassade 

till de specifika förhållande som föreligger vid användande av molntjänster. 

 

I förordningen finns det även nya bestämmelser vars syfte är att uppmuntra företag som ingår 

i samma sektorer till att utarbeta så kallade uppförandekoder. 260  Det kommer säkerligen 

finnas ett behov av att utarbeta uppförandekoder för molntjänstleverantörer inom 

molntjänstbranschen. Som ovan nämnts innebär hantering av personuppgifter i molntjänster 

ofta att uppgifter överförs till ett tredje land. 261 Med anledning av det kan det vara lämpligt 

att exempelvis specificera tillämpningen av bestämmelserna i förordningen gällande tredje 

landsöverföringar i en uppförandekod inom molntjänstbranschen. 262  Att exempelvis ett 

företag kan visa gentemot sina kunder att det följer en uppförandekod, vilket signalerar att 
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deras verksamhet är i överenstämmelse med förordningen, kan även ge en konkurrensmässig 

fördel.  I och med införandet av Dataskyddsförordningen ska det inrättas en europeisk 

dataskyddstyrelse. Syftet med inrättandet av dataskyddsstyrelsen är att underlätta och 

säkerställa ett samarbete mellan alla medlemsstaters tillsynsmyndigheter, samt att garantera 

en konsekvent tillämpning av Dataskyddsförordningen.263 Det kommer således föreligga en 

mer konsekvent tillämpning av dataskyddsreglerna än vad det gör idag vilket är positivt vid 

användning av molntjänster som ofta innebär att personuppgifter överförs över gränserna. 

Den nya dataskyddstyrelsen kan förhoppningsvis även påverka molntjänstleverantörer att 

upprätta personuppgiftsbiträdesavtal som stämmer närmare överens med de nya 

bestämmelserna i förordningen.  

 

Dataskyddsförordningen föreskriver även ett utökat ansvar för dataskyddsombud. 

Myndigheter och kommuner hanterar i regel personuppgifter som kan vara särskilt 

integritetskänsliga, och som även i vissa fall omfattas av sekretess. 264 Det är med anledning 

av det här positivt att Dataskyddsförordningen ställer krav på att det måste utses ett 

Dataskyddsombud i kommuner och myndigheter. Dataskyddsombudet i en organisation som 

anlitar en molntjänstleverantör ansvarar för att övervaka organisationens efterlevnad av 

förordningens bestämmelser. Dataskyddsombudet i den organisation som anlitar en 

molntjänstleverantör ansvarar även för att ge råd till den personuppgiftsansvarige avseende 

den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt förordningen. Den senaste bestämmelsen 

kommer förhoppningsvis underlätta för den personuppgiftsansvarige i dennes arbete med att 

följa bestämmelserna i förordningen.265 

7.4 Vad får upphävandet av Safe Harbor-överenskommelsen och införandet av Privacy 

Shield-överenskommelsen för konsekvenser för överföring av personuppgifter till USA 

som tredje land? 

Personuppgiftshantering i molntjänster innebär i vissa fall att uppgifterna överförs till ett 

tredje land. Utifrån att ha studerat bestämmelserna i PUL och i direktivet gällande tredje 

landsöverföringar och jämfört dessa bestämmelser med regleringen i Dataskyddsförordningen 

gällande tredje landsöverföringar, står det klart att det inte har skett någon större förändring 

gällande innebörden av bestämmelserna.266 Det här är överraskande med anledning av att 

personuppgifter i en allt större omfattning överförs till tredje länder. I takt med en ökad 
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omfattning av tredje landsöverföringar ökar även riskerna för integritetsintrång, vilket bland 

annat visas i det ovan refererade Schrems-målet. Det faktum att EU-domstolen 

ogiltighetsförklarade Safe Harbor-beslutet i Schrems-målet, visar att rätten till skydd för den 

personliga integriteten är en mänsklig rättighet. 267  Från och med augusti 2016 tillämpas 

istället det så kallade Privacy Shield–regelverket. Det nya regelverket har däremot redan blivit 

utsatt för kritik från flera håll. Bland annat har Artikel 29-gruppen riktat kritik mot 

regelverket. Regelverket kommer också eventuellt prövas i EU-domstolen.268 Med beaktande 

av den kritik som riktats mot Privacy Shield-regelverket föreligger således en risk för att 

Privacy Shield-regelverket kan komma att ogiltighetsförklaras i framtiden. Med beaktande av 

det här kan det konstateras att rättsläget vad gäller överföringar av personuppgifter till USA 

som tredje land således är osäkert.  

 

Införandet av Privacy Shield-överenskommelsen är positiv ur ett kommersiellt perspektiv, då 

det inte finns några hinder för organisationer i EU/EES-länder att föra över personuppgifter 

till organisationer i USA. Huruvida Privacy Shield-regelverket försäkrar en tillräckligt hög 

skyddsnivå kan däremot ifrågasättas bland annat med beaktade av den kritik som tidigare 

riktats mot regelverket. En fördel med Privacy Shield-överenskommelsen i jämförelse med 

Safe Harbor-överenskommelsen är att även myndigheter kan ansluta sig till 

överenskommelsen, till skillnad från Safe Harbor-överenskommelsen som endast företag 

kunde ansluta sig till. I takt med digitaliseringen och globaliseringen kommer företags, 

organisationers, kommuners och myndigheters behov av att behandla personuppgifter över 

landsgränser att öka. Det här kan på sikt leda till att EU kommer ställa högre krav på att ett 

land som USA ska anpassa sin lagstiftning till EU-rätten. Det är därvid en fördel att de nya 

dataskyddsreglerna utgör en förordning, eftersom en förordning i sig väger tyngre i jämförelse 

med ett direktiv som har implementerats på olika vis i unionens medlemsstater. Huruvida det 

är sannolikt att USA i praktiken anpassar sin lagstiftning till EU-rätten, kan däremot 

ifrågasättas. Inte minst med beaktande av den nya ordern från president Donald Trump som 

handlar om att amerikanska myndigheter inte ska få ha integritetsvillkor som kan komma att 

omfatta andra än amerikanska medborgare. EU-kommissionen har däremot uttalat att Privacy 

Shield-överenskommelsen inte har varit eller är beroende av de amerikanska 

dataskyddslagarna.269 Med anledning av det här är det således för tidigt att slå fast vilka 

eventuella konsekvenser den nya ordern kommer att få. 

                                                
267 Se avsnitt 2.3.1. 
268 Se avsnitt 6.3.2.4. 
269 Se avsnitt 6.3.2.4. 
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8. Slutsats 

Det har ovan konstaterats att Dataskyddsförordningen innehåller ett flertal nya rättigheter för 

den registrerade vilka även är aktuella när den registrerades personuppgifter lagras hos en 

molntjänstleverantör på uppdrag av en personuppgiftsansvarig. 270  Min slutsats är att den 

registrerades nya rättigheter i förordningen i kombination med bestämmelsen om att den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet kan bli skyldiga att erlägga en 

sanktionsavgift om de bryter mot bestämmelserna i förordningen innebär att förordningen ger 

ett förstärkt skydd för den registrerade vid hantering av personuppgifter i molntjänster. Vid 

personuppgiftshantering i molntjänster uppstår ett flertal juridiska risker, de största riskerna 

som har identifierats är: risken för att den personuppgiftsansvarige förlorar den faktiska 

kontrollen över personuppgifterna och risken för att denne inte har tillräcklig information om 

var och av vem personuppgifterna behandlas.271 Det har även konstaterats att anlitandet av en 

publik molntjänstleverantör innebär en större risk än anlitandet av en privat 

molntjänstleverantör. Min slutsats är att förordningens utökade territoriella 

tillämpningsområde innebär att förordningen är bättre anpassad till molntjänstanvändande, 

eftersom bestämmelsen ser till att flera parter omfattas av förordningen.272 Det har även 

konstaterats att den personuppgiftsansvariges ansvar i förordningen är för omfattande i 

förhållande till dennes möjligheter att kunna utöva dessa skyldigheter vid anlitande av 

molntjänstleverantörer. Bestämmelser avseende dessa parters ansvar är därmed inte fullt ut 

anpassade till de specifika förhållanden som föreligger vid användande av molntjänster.273 

 

Bestämmelserna om upprättande av uppförandekoder och införandet av 

certifieringsmekanismer kommer emellertid göra det enklare för personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden att visa för registrerade att de följer Dataskyddsförordningen. 

Inrättandet av den nya dataskyddstyrelsen samt införandet av ett krav på att det vid särskilt 

riskfylld behandling ska anlitas ett dataskyddsombud kommer underlätta för 

personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga vid användande av molntjänster. Med 

anledning av den kritik som riktats mot Privacy Shield-överenskommelsen samt med 

beaktande av att överenskommelsen kan bli föremål för prövning i EU-domstolen är min 

slutsats att rättsläget för överföringar av personuppgifter till USA med stöd av Privacy Shield-

överenskommelsen för närvarande är osäkert.274 

                                                
270 Se avsnitt 7.1. 
271 Se avsnitt 7.1 och 7.2. 
272 Se avsnitt 7.1. 
273 Se avsnitt 7.3. 
274 Se avsnitt 7.4. 
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