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Inledning



Detta har hänt….

Outsourcing – en 
vägledning om sekretess 
och persondataskydd –

eSam, 2015

Göteborgs stad 2017 –
pausar utrullning av O365

SKL rättsutredning 
Setterwalls advokatbyrå 

om O365

CLOUD Act, 2018
Rättsligt uttalande om 

röjande och molntjänster 
– eSam, oktober 2018

Förstudierapport 
Webbaserat kontorsstöd –
Kammarkollegiet, februari 

2019

SKL WS för jurister

SKL:s styrelse 
Ställningstagande om 

molntjänster

DOJ White Paper – The 
purpose and impact of the 

CLOUD Act

European Data Protection 
Supervisor och European 
Data Protection Board  -
Legal assessment of the 
impact of the US CLOUD 

Act on data protection

Statlig utredning

SKL vägledningar
Nytt White Paper 

American Chamber of 
Commerce

Rättslig bedömning 
Göteborgs stad

Försäkringskassan Vitbok

Göteborgs stad JO-
anmäls



Juridik Ekonomi

Verksam

hetsnytta

Trovärdig

het

Invånar

nytta

Leverans
Legacy

Alternativ

?
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enbart på de 

rättsliga 

utmaningarna?
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nytta



Vad händer nu….

Safe Harbor 
(2000-2015)

Schrems II 
domen     

(juli 2020)

Privacy
Shield

(2016-2020)

SCC II    
(dec 2020)



“A revised mechanism allowing companies to transfer 

Europeans’ data around the world may be ready before 

Christmas”

“My colleagues Vera Jourova and Didiers Reynders are 

working very, very hard to look at standard contractual 

clauses, at least for that to step in as an intermediate 

solution. They are very ambitious and hope that it can be in 

place before Christmas”

“Because the situation right now is not sustainable,” she said

Executive Vice President of the European Commission Margrethe Vestager

(digital chief)



Fallet



Bakgrund

Österrikiska aktivisten Maximillian Schrems genom 

domstolsprocess bestridit Facebooks överföring av hans 

personuppgifter från Irland till USA. 

 Även visselblåsaren Edward Snowden avslöjande om 

signalspaning och övervakning som görs av NSA och andra 

amerikanska myndigheter ligger till grund



Huvudfrågorna som bedömdes i 
Schrems II

Giltigheten av Privacy Shields och kommissionens 

standardavtalsbestämmelser 

 Art. 45 GDPR, som handlar om överföringar till länder med adekvat 

skyddsnivå. Kommissionen rätt att fatta beslut som godkännande 

av Privacy Shield för att fastställa att sådan nivå föreligger

 Art 46, överföringar som omfattas av särskilda skyddsåtgärder. En 

sådan kan vara standardiserade dataskyddsbestämmelser som 

antas av kommissionen 



Domen



EU-domstolen slår i domen fast 

Privacy Shield står i strid mot EU-rätten och ogiltigförklaras

Innebär att personuppgifter inte lagligt kan överföras till USA med 

stöd av att mottagaren självcertifierat sig enligt Privacy Shield

ramverket

Standardavtalsklausuler fortsatt gällande men ej med automatik

Måste finnas en skyddsnivå som ger en ”väsentlig likvärdig 

skyddsnivå” för registrerade som finns inom EU 



Varför ogiltigförklarades Privacy
Shield?

 Amerikansk lagstiftning uppfyller inte kraven på adekvat skyddsnivå

Ger ett för svagt skydd för enskildas integritet,

 genom att amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter 

rätt till tillgång till data inkl. PU om detta krävs till följd av nationell 

säkerhet, allmänintresset och rättsefterlevnaden

 Säkerställer inte enskildas rätt till att effektiva rättsmedel garanteras

 Stor risk att rättighetsskyddet för enskilda enligt EU-rätten kränks



Fortsätta använda 
Standardavtalsklausulerna ?

Domstolen bekräftar giltigheten av standardavtalsklausulerna 

(Standard Contractual Clauses, SCC) för överföring till tredjeland

Men den som för över uppgifterna med stöd av SCC måste bedöma 

om skyddet som dessa ska garantera också kan upprätthållas i 

praktiken dvs. följs eller inte kan följas

 Egen bedömning i det enskilda fallet om de skyddsåtgärder som 

vidtagits medför skydd för personuppgifter i mottagarlandet som 

lever upp till GDPR:s krav

 Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas



Finns alternativ till överföring till 
tredje land

 I vissa särskilda fall kan det vara tillåtet även om landet saknar en 

adekvat skyddsnivå och trots att inte lämpliga skyddsåtgärder 

vidtagits. Krävs noga riskanalys

 Art. 49 undantag i särskilda situationer gäller men ska tolkas 

restriktivt (EDPD)

 Samtycke - måste vara uttryckligt, specifikt , informerat

Nödvändigt för att uppfylla avtal, utföra uppgift av allmänt intresse 

m,m,



Konsekvenser av domen

 Förhandlingar pågår mellan EU och USA om hur personuppgifter 

ska kunna behandlas i USA med tillräcklig skyddsnivå enligt GDPR 

- dröjer pga presidentval

 Alla som idag låter personuppgifter behandlas i USA med stöd av 

Privacy Shield måste säkra en annan laglig grund

 Användning av standardavtalsbestämmelserna oklar - kräver 

bedömning av omständigheterna kring överföring och vilka 

ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas. Den skyddsnivå som 

SCCs är avsedda att garantera måste kunna upprätthållas   



Tillsynsmyndigheternas skyldighet 
fastslås i domen

 Art. 58

Datainspektionen skyldiga att förbjuda eller avbryta en överföring 

av personuppgifter till ett tredjeland om det mot bakgrund av 

samtliga omständigheter  i samband med överföringen anser att de 

standardiserade dataskyddsbestämmelserna inte iakttas eller inte 

kan iakttas i tredjelandet



Vad är på gång

Datainspektionen

Deltagande i framtagande av 

gemensam vägledning inom 

EU

 Ingen planerad 

tillsynsinsats i år men måste 

agera på klagomål som 

kommer in

 Information ges via 

upplysningstjänst, webb-info 

och kontakter med PUA

EDPD

 Task Force 1 – slutet okt 2020

Översyn och uppdateringar 

vägledningar 

Modernisering av bl.a. SCC

 Task Force II – NOYB

 FAQ 24 juli



Personuppgiftsansvarig (dataexportören) 
ansvarsskyldighet

 För att göra överföring till tredjeland måste regelverket följas 

oavsett om dessa är otydliga

Noga följa utvecklingen och analysera vad personuppgiftsansvarig 

ska göra 

Dokumentera sina ställningstagande



Diskussion om 
konsekvenser





Riskbedömning 
-Var finns informationen?



Microsoft Diagnostikdata / Telemetri

https://docs.microsoft.com/sv-se/windows/privacy/diagnostic-data-viewer-overview

Diagnostikdata / Telemetri

GDPR 3:e landsöverföring?

Beror på diagnostikinformationen…



Microsoft Office 365 och Azure AD

• Office 365

• Sway (Presentations program)

• Workplace Analytics

• Azure Active Directory

• Azure MFA*

• Password-based SSO

• Azure AD B2C/B2B

• Azure AD DS

• Office 365

• Exchange online

• OneDrive för företag

• SharePoint Online

• Microsoft Teams

• Office Online & Mobile

• Azure Active Directory

• Merparten, men beror på…

*) Exempelvis app-push-meddelanden stannar i EU.

Inställningar | Organisationens inställningar | Organisations profil | Dataplats.



MS Azure multifaktor autentisering (MFA)

Källa: https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-data-storage-eu

• Lagras i vissa scenarios i:

• Virginia

• Washington

• Wyoming

• Avser personuppgifter på anställda 

och eventuella elever 

• Ex i kommunala skolor

• Exempel på insamlade personuppgifter 

• Användarnamn

• Förnamn och efternamn

• E-postadress

• Telefonnummer

• IP-adress

GDPR 3:e landsöverföring



3:e landsöverföring enligt GDPR

• Vidtag lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtals-

klausuler (Standard Contractual Clauses, SCC) eller bindande 

företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR)

• SCC kan provtryckas med stöd av KLASSA

• BCR är inte vägen fram för en kommun eller en region

GDPR 3:e landsöverföring



Risker med ett röjande enligt OSL

• Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (Dir. 2019:64) 

• "It-driftsutredningen”

• Rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive 

eventuella författningsförslag, ska redovisas senast den 15 januari 2021.

• Skyddsåtgärder som Microsoft Information Protection (MIP) i detta exempel

• Notera begränsningar i implementation och användning

CLOUDact OSL röjande



Summerat

GDPR 3:e landsöverföring

CLOUDact OSL röjande

• Utbilda personalen

• Var ska vilken information lagras?

• Behåll informationen i EU/EES

• Kryptera skyddsvärd information

• Gallra informationen

• Arkivera där så krävs

• Stryp diagnostikdata till ett minimum

• Förhindra åtkomst

• Kryptering

• Autentisering

• Minimera överföringen till 3:e land

• Även krypterade personuppgifter inräknas

• Customer Lockbox löser inte problemet

• Tillse att SCC möter kraven på skyddsåtgärder

• För de (få) personuppgifter som når 3:e land

Diagnostikdata / Telemetri

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/privacy/configure-windows-diagnostic-data-in-your-organization



Ytterligare skyddsåtgärder



KLASSAv4

§

• Informationshanteringsplan

• Lagrings/bearbetningsmatris

• Systematiskt informationssäkerhetsarbete

• Utbilda medarbetare och chefer

• Klassa information

• Gör en riskanalys

• Följ upp kraven mot avtalat

• Dokumentera risker, åtgärder och beslut 

• Ta fram en exitstrategi



Kort om KLASSAv4



Information centralt i KLASSAv4

Informationstillgång

Beskrivning av en informationstillgång 

och dess verksamhetskrav, regulatoriska 

krav och klassificering samt relationer till 

andra informationstillgångar och 

organisationer.

Riskanalys

Funktioner för att göra riskanalys av en 

informationstillgång eller organisation

Handlingsplan

Med utgångspunkt från klassningen 

självskattas ÄR-kraven (=KLASSAv3) och en 

handlingsplan tas fram.

Upphandling

Med utgångspunkt från klassningen 

presenteras SKA-kraven och ett 

upphandlingsunderlag tas fram.



Organisationen en del i KLASSAv4

Organisation

Beskrivning av en organisation och 

relationer till andra organisationer eller 

organisationsdelar samt relationer till 

informationstillgångar

Riskanalys

Funktioner för att göra riskanalys av en 

informationstillgång eller organisation

Självskattning

Självskattning av organisationens mognad det 

systematiska informationssäkerhetsarbetet

Rapportfunktion

Rapportfunktion för uppföljning av det 

strukturerade informationssäkerhetsarbetet



Förfinade krav i KLASSAv4

 ÄR-krav

 Samtliga ISO/IEC 27001 normativa 

krav inkluderas

 Alla ÄR-krav förtydligas & förenklas

 Nya ÄR-krav för att mäta 

organisationens mognadsgrad.

 SKA-krav

 Grupperas (lev, produkt, avtal)

 Alla SKA-krav förbättras

Översyn och komplettering av lagrum

 Alla krav som ÄR- & SKA-krav

 Nytt lagrum Arkivlag

 Spårbarhet mellan ISO-krav och lagrum

 Tillägg av egna ”hur” för att beskriva 

hur kraven kan mötas



Tidplan

Mars April Maj Juni Juli August

i

Sept Okt Nov Dec

Omarbetning och utökning av Kravkatalogerna

Definition av ny funktioner, 

framtagande av användningsfall

Granskning (Expertgruppen)  av Kravkatalogerna

Granskning (Referensgruppen) av användningsfall

Uteckling av 

Wireframe
Utveckling av KLASSAv4

Uppdaterat och nytt innehåll (Riskformulering, Mognadsgrad, Stödmaterial)

Granskning (Expertgruppen) av innehåll



Provskjuta SCC med 
stöd av KLASSA



Provskjuta SCC med stöd av KLASSA

Kontroll-

katalog

Skydds-

åtgärder 

(krav /

förmågor)

KLASSA

Mönster
Konfidentialitet: Betydande

Riktighet: Allvarlig

Tillgänglighet: Måttlig KLASSA 

krav
SCC



Exempel MS Säkerhetsåtgärder (tillägg A)

Domän Praxis KLASSA krav (K=Betydande)

Åtkomstkontroll
Åtkomstpolicy. Microsoft för register över säkerhetsrättigheter för personer 

som har åtkomst till Kunddata.

Beviljande av åtkomst

- Microsoft för och uppdaterar ett register över personal som är behöriga att få 

åtkomst till Microsofts system som innehåller Kunddata.

- Microsoft inaktiverar behörighetsuppgifter som inte har använts under en 

period på minst sex månader.

- Microsoft identifierar den personal som får bevilja, ändra eller avbryta 

behörig åtkomst till data och resurser. 

- Microsoft ser till att i de fall där fler än en person har åtkomst till system som 

innehåller Kunddata har dessa personer separata ID-nummer/inloggningar.

Minsta behörighet

- Teknisk supportpersonal har endast behörighet att bereda sig åtkomst till 

kunddata vid behov. 

- Microsoft begränsar åtkomst till Kunddata till endast de personer som 

behöver sådan åtkomst för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Integritet och sekretess

- Microsoft anvisar sin personal att inaktivera administrativa sessioner när de 

lämnar lokaler som Microsoft kontrollerar eller i situationer då datorer lämnas 

utan uppsikt.

- Microsoft lagrar lösenord på ett sätt som gör dem obegripliga medan de 

gäller.

A.9.1 Verksamhetskrav för styrning av åtkomst

Behörigheter i systemet baseras på ett dokumenterat regelverk där legala krav och 

verksamhetskrav har beaktats. Regelverkets efterlevnad följs upp regelbundet eller i enlighet 

med legala krav.

A.9.1 Verksamhetskrav för styrning av åtkomst

Säkerhetsåtgärder begränsar tillgång till det nätverk, eller den nätverkstjänst, som systemet 

använder.

A.9.2 Hantering av användaråtkomst

Det finns en dokumenterad och formell process för hur användaridentiteter hanteras. De 

digitala identiteterna är personliga och unika över tid

A.9.2 Hantering av användaråtkomst

När behörigheter tilldelas, ändras eller fråntas bedöms dessa aktiviteter utifrån användarens 

tilltänkta roll i systemet och med utgångspunkt i "minsta möjliga behörighet".

A.9.2 Hantering av användaråtkomst

Det finns en dokumenterad och formell process för hur inloggningsuppgifter och eventuell 

annan utrustning som används vid autentisering tillhandahålls till användare.

A.9.2 Hantering av användaråtkomst

Behörigheter till systemet inaktiveras, justeras eller raderas vid avslutande eller ändring av 

roll, avslut av avtal eller i överenskommelse med externa parter.

A.9.3 Användaransvar

Användare informeras om sitt ansvar att skydda inloggningsuppgifter (lösenord, PIN-kod etc.) 

och att använda unika lösenord.



Metodiken ”baklänges”

Kontroll-

katalog

Skydds-

åtgärder 

(krav /

förmågor)

KLASSA

Mönster

Skydds-
åtgärder

HR-säkerhet

Åtkomst

Konfidentialitet: Betydande

Riktighet: Måttlig

Tillgänglighet: Allvarlig

SCC



Tjänstens förmåga

Säkerhets-

skydd

GDPR, OSL

Öppen, Publik

Synnerligen allvarlig skada

Allvarlig skada

Betydande skada

Måttlig skada

Försumbar skada

GDPR, OSL, PDL, NIS

OSL

Ex känsliga personuppgifter

Ex personuppgifter



Krypto som skyddsåtgärd



Krypto som skyddsåtgärd

 Exempel på olika områden där krypton tillämpas:

 Autentisering

 Pseudonymisering

 Underskrifter

 Krypterad förbindelse (TLS)

 Mejl

 Filer (information)



Nycklarna är A&O

 Livscykelhantering - från vaggan till graven

 Glöm inte att alla nycklar har ett bäst-före-datum

 De kan ruttna oväntat – kräver handlingsplan

 Kvalitén är svår att kravställa

 Det är ännu svårare att följa upp kvalitén

 Exempelvis kvalité på slumptal

 Ägandeskapet och skyddet är helt avgörande



Exemplet MS Information Protection (MIP)

 Pågående generationsskifte från Azure Information Protection (AIP) till MIP

 AIP ska vara avvecklad 31 mars 2021

Double Key Encryption (DKE) ersätter Hold Your Own Key (HYOK) 

 DKE innebär tvåhandsfattning, dvs Microsoft och Kund i förening krävs för åtkomst

 DKE (och tidigare HYOK) innebär begränsningar i molntillämpningarna

 Applikationer som stöds i nuläget är Word, Excel, and PowerPoint.

 DKE kräver Microsoft 365 E5 eller Office 365 E5 licens

Källa: https://docs.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/compliance/double-key-encryption



Exemplet MS Information Protection (MIP)

 Bring Your Own Key (BYOK) finns kvar

 Exporterar ditt nyckelmaterial till en kryptografisk hårdvarumodul (HSM) hos Microsoft

 Microsoft har tillgång till att använda nyckelmaterialet

 Inga begränsningar i molntillämpningarna

 Både DKE och BYOK förutsätter lokala förmågor

 HSM som tjänst eller fysik HSM

 Administrativa rutiner

 Nyckelceremoni

 Livscykelhantering
Källa: https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/information-protection/byok-price-restrictions



Avslutande diskussion



Vägval?

Allvarlig 
för 

Sveriges 
säkerhet

Allvarlig 
negativ 

påverkan

Betydande 
negativ påverkan

Måttlig negativ 
påverkan

Försumbar negativ påverkan 
vid förlust av konfidentialitet

Välj molntjänster 

som passar för 

verksamheten.

Public cloud

möjligt att 

använda.

Analysera vilken 

molnlösning som kan 

vara lämplig för 

informationen. 

Vidta säkerhetsåtgärder. 

Skapa hybridlösningar 

för verksamhetens 

behov.



"Det är alltid genom att söka det omöjliga som människan har 

uppnått och insett det möjliga, och de som snällt begränsat sig till vad 

som föreföll dem möjligt har aldrig kommit ett enda steg framåt"

Michail Bakunin


