
Molntjänster i kommuner 
och regioner



Program

- Inledning (Lotta)

-Metodstöd för konfidentialitetsbedömning (Lotta)

- Informationssäkerhetsaspekter (Thomas)

- Legala aspekter CLOUD Act, GDPR, OSL (Ebba)

- Sammanfattning, avrundning (Lotta, Thomas, Ebba) 



Oljemålning av Marcus Larsson

Mörka moln

Vad händer när 
myndigheten inte får 

sekretessbedömninge
n på sitt bord?

Blir det ett röjande 
genom att andra 
stater kan begära 

uppgifter direkt från 
leverantören?

Kan man ha 
tillräcklig 

kontroll över 
informationen i 
molntjänsten?

Uppfylls GDPR i 
förhållande till 
Cloud Act och 

liknande 
regelverk?

Känsliga 
uppgifter i 

molntjänst?

Digital 
suveränitet?

Egen IT-miljö 
är det ett bra 
alternativ?

Alternativ 
saknas på 
marknaden

Kan vi uppfylla 
kraven på 

digitalisering utan 
delade tjänster?

Försvåras 
informationsutbyte 
om vi tolkar olika i 
offentlig sektor?

Investering och 
omställning kräver 

långsiktiga 
förutsättningar



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
?

Kan vi fokusera 
enbart på de 

rättsliga 
utmaningarna?

Invånar
nytta



DELADE MENINGAR 
LEDER TILL BESLUTSOFÖRMÅGA

HÅLLER MED HÅLLER INTE MED

JURISTER

JURISTERCIO:er

CIO:er

eSams
uttalande



Metodstöd för 
konfidentialitetsbedömning



Vägval?

Analysera vilken 
molnlösning som kan 
vara lämplig för 
informationen. 
Vidta säkerhetsåtgärder. 
Skapa hybridlösningar 
för verksamhetens 
behov.

Välj molntjänster 
som passar för 
verksamheten.
Public cloud
möjligt att 
använda.



RättslägetAnalysera DataskyddAnalysera Informations
klassificeringAnalysera

Säkerhets
krav

Analysera

Undersök Undersök Undersök Undersök

RiskanalysBesluta AvtalBesluta DokumenteraBesluta

Systematiskt informationssäkerhetsarbete (Dataskydd)

Tjänsten Kraven Villkoren Information







Informationssäkerhetsaspekter



Strukturerad informationssäkerhet

Ledningen

Styrelsen

Kontroll-
katalog

Skydds-
åtgärder 

(krav)

Riktlinjer

Policy

Säkerhets-
arkitektur

Klassning

Riskanalys

Informations-
tillgång

Mönster

Incident



Rätt värdering ger ett grundskydd

Ledningen

Styrelsen

Kontroll-
katalog

Skydds-
åtgärder 

(krav)

Riktlinjer

Policy

Säkerhets-
arkitektur

Klassning

Riskanalys

Informations-
tillgång

Mönster

Incident

Konfidentialitet: Betydande
Riktighet: Allvarlig
Tillgänglighet: Måttlig

!



Konsekvensnivåer (MSB/SIS/SKR)

- Synnerligen allvarlig skada

- ex skada för Sveriges säkerhet som inte enbart är ringa
- Allvarlig skada

- ex massiv informationsförlust, verksamhetsförlust, oöverskådliga konsekvenser, eller fara för liv 
och hälsa 

- Betydande skada

- ex tillgänglighetsstörningar, brott mot regelverk, rättsliga krav och avtal, eller förlust av  skapat 
förtroende

- Måttlig skada 

- ex minskad förmåga att genomföra verksamhetens uppgifter, men effektiviteten är påvisbart 
reducerad

- Försumbar skada



Informationens värde och lagrum

Säkerhets-
skydd

GDPR, OSL, PDL

Öppen, Publik

Synnerligen allvarlig skada

Allvarlig skada

Betydande skada

Måttlig skada

Försumbar skada

H/R                          Begränsat hemlig

H/C                          Konfidentiell

H/S                          Hemlig
H/TS Kvalificerat hemlig

Sveriges säkerhet



Omvärldskrav påverkar skyddsåtgärder

Klassning

Riskanalys

Informations-
tillgång

Kontroll-
katalog

Skydds-
åtgärder 

(krav)

Säkerhets-
arkitektur

Mönster

Incident

MSB 629
Ramverk

KSF 3.1
ELN 0700
FIPS 140-2

Regulatoriska 
krav

GDPR
Säkerhetsskydd



Vardagligt säkerhetsarbete

Klassning

Riskanalys

Informations-
tillgång

Kontroll-
katalog

Skydds-
åtgärder 
(krav /

förmågor)

Säkerhets-
arkitektur

Mönster

!
ÄR

SKA

Konfidentialitet: Betydande
Riktighet: Allvarlig

Tillgänglighet: Måttlig

Sannolikhet: Sällan
Konsekvens: Betydande

Incident Konsekvens: Måttlig

Förändras
sällan

Förändras
ofta

Sker
oväntat



Metodiken baklänges

Kontroll-
katalog

Skydds-
åtgärder 
(krav /

förmågor)

Säkerhets-
arkitektur

Mönster
Skydds-
åtgärder

Autentisering

Kryptering

Konfidentialitet: Betydande
Riktighet: Måttlig

Tillgänglighet: Allvarlig

!
ÄR



Tjänstens förmåga

Säkerhets-
skydd

GDPR, OSL, PDL

Öppen, Publik

Exempelvis känsliga personuppgifter

Exempelvis inte känsliga personuppgifter

Synnerligen allvarlig skada

Allvarlig skada

Betydande skada

Måttlig skada

Försumbar skada



Kontrollkatalogen

- Innehåller krav på tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

- Inspireras ofta av ISO/IEC 27001 (A) eller SP800-53

- Typexemplet – Autentisering

- Riktighet eller Konfidentialitet = 
- Synnerligen allvarlig ställer krav på LoA4
- Allvarlig ställer krav på LoA3
- Betydande ställer krav på LoA2
- Måttlig ställer krav på LoA1

- Varje kontroll formuleras normalt som:

- SKA-krav – Riktat mot leverantör i ex upphandling
- ÄR-krav – Riktad mot befintlig verksamhet

- En framgång är att konkretiserad hur 



Autentisering / Tillitsnivåer

- LoA1 – Ingen tillit till identiteten

- Ett självregistrerat konto som oftast är 
lösenordsskyddat.

- Ex Google, Facebook, Instagram, Apple mfl.

- LoA2 – Viss tillit till identiteten

- Tillhörighet som kan vara ex eller en postadress. 
- Tidigare lösenordsskyddat med höga krav på 

lösenordet men DIGGs tillitsramverk från sept
2019 ställer krav på 2-faktorsprincip.

- Typiskt ett tilldelat AD-konto i en organisation där 
innehavaren sällan är ursprungslegitimerad.

- LoA3 – Hög tillit till identiteten

- Ursprungsidentifiering med legitimationskrav. 
- Oftast en PIN-kodsskyddad bärare. 
- Ex Freja eID+, SITHS, Telia, BankID.

- LoA4 – Mycket hög tillit till identiteten

- Ursprungsidentifiering med legitimationskrav vid 
personligt besök. 

- PIN-kodsskyddad bärare. 
- ID-växling otillåten.
- Ex Skatteverkets ID-kort (Svenska Pass), 

Totalförsvarets aktiva kort (TAK)



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 avgörande



Fillagring i ”molntjänst”

- Endast nyckelinnehavaren kan behandla informationen

- Behandling är inte möjlig hos leverantör

Krypterad

Leverantör

Krypterad



”Traditionell molntjänst”

- Behandling måste ske hos leverantör
- Förbindelse krypteras självklart (tänk https)

- Normalt innehas inget eget nyckelmaterial

Krypterad

Okrypterad

Leverantör



”Molntjänst” med delad nyckel

- Behandling måste ske hos leverantör

-Nyckel kan delas vilket gör behandling möjlig
- Informationen kan krypteras vid ex lagring

Krypterad

Okrypterad

Leverantör

Krypterad



”Molntjänst” med egen nyckel

- Begränsar vad som kan åstadkommas i en tjänst

-Olika implementationer ger olika begränsningar
- Närmare analys av funktionaliteten är nödvändig

Krypterad

Leverantör

Krypterad



Risker, riskreducering, tydlighet



Verksamhets- & informationssäkerhetsmål
Målformulering

Risk-formulering

Åtgärdsmål

Åtgärder

Krav & kontroll-
kataloger

Imple-
mentation

Tillgångar Effekt



Klassiskt tydlighetsdiagram

Tillgångar

Risk-formulering

Åtgärdsmål

Åtgärder

Krav & kontroll-
kataloger

Imple-
mentation

Effekt

Målformulering



Risk som grund för målformulering

”Risk för bristande rutiner för 
hantering av lösenord”

”Risk för förlorad konfidentialitet”

”Risk för omorganisation av Security-Operation-Center”

”Risk för angrepp med hjälp av eller via sociala 
metoder”

”Risk för fel i stödjande infra-
strukturkomponenter””Risk för 

skadlig kod”

”Risk för man-in-the-
middle-attack”

”Risk för att fildelning överrider 
behörighetskontrollen”

”Risk för felaktig patchnivå” 

”Risk för förändringar i informationsklassificering”

”Risk för dålig 
publicitet”

”Risk för höga bötesbelopp”

”Risk för snabba tekniska förändringar”



Risk som grund för målformulering

”Risk för bristande rutiner för 
hantering av lösenord”

”Risk för förlorad konfidentialitet”

”Risk för omorganisation av Security-Operation-Center”

”Risk för angrepp med hjälp av eller via sociala 
metoder”

”Risk för fel i stödjande infra-
strukturkomponenter””Risk för 

skadlig kod”

”Risk för man-in-the-
middle-attack”

”Risk för att fildelning överrider 
behörighetskontrollen”

”Risk för felaktig patchnivå” 

”Risk för förändringar i informationsklassificering”

”Risk för dålig 
publicitet”

”Risk för höga bötesbelopp”

”Risk för snabba tekniska förändringar”

HOT

SÅRBARHETER

KONSEKVENSER

ALLMÄN ORO



Tydliga risker utifrån eget kontext…

RISK

Riskhändelse
(Hot)

Riskorsak
(Sårbarhet)

Konsekvens

[Riskhändelse] pga [Riskorsak] 
orsakar att [Konsekvens]

Riskhändelse:
”Obehörig åtkomst till mobila enheter”

Riskorsak:
”Svag behörighetskontroll”
”Ovarsam hantering av mobila enheter”

Konsekvens:
”Skyddsvärd information röjs”

Risk :
[Obehörig åtkomst till mobila enheter] pga
[svag behörighetskontroll eller 
ovarsamhantering av mobila enheter] orsakar 
att [skyddsvärd information röjs]



…möjliggör tydliga mål

-Gå från risk till åtgärdsmål -> ”Invertera riskformuleringen” 
- eg riskhändelse + konsekvens

Risk:
[Obehörig åtkomst till mobila enheter] 
pga [svag behörighetskontroll och 
ovarsamhantering av mobila enheter] 
orsakar att [skyddsvärd information röjs]

Mål:
Endast behöriga ska ha åtkomst till 
mobila enheter genom stark 
behörighetskontroll och 
varsamhantering av mobila enheter så 
att skyddsvärd information inte röjs.



Målbilden är rätt säkerhet – över tid

- För hög säkerhet 
- ger onödigt höga kostnader

- För låg säkerhet 
- ger onödigt höga risker

- Ett strukturerat säkerhetsarbete
- ger rätt säkerhet över tid

- Inte längre några ”specialare”
- vid sidan om det ”vanliga”



Legala aspekter 
CLOUD Act, OSL och GDPR 



Vad beror beslutsoförmåga på?

Delade meningar kring frågan om röjande



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



Händelser som illustrerar otydligt rättsläge

CLOUD Act
2018

Rättsligt 
uttalande eSam

2018

Statlig utredning 
tillsätts

(Dir. 2019:64) 

JO-anmälan 
Göteborgs stad

2020



Rättsliga krav på informationshantering

OSL
GDPR

CLOUD Act

Säkerhetsskyddslag

ArkivL

NIS-lagen
LOU

PdL



Vad är CLOUD Act?

Clarifying 
Lawful 
Overseas 
Use of 
Data

§
USA begära 
data av 
leverantörer

Andra stater 
begära data 
av leverantörer

Internationell 
rättslig hjälp

Snabbare 
bevisinhämtning vid 
brottsutredningar!



Fall som illustrerar behov av CLOUD Act
United States of America v. Microsoft Corporation

• Amerikansk brottsutredning

• Amerikansk polis begär ut e-post lagrad på Irland…
• … av en amerikansk molntjänstleverantör!

• Nekas av MS, saken prövas i amerikansk domstol

• Ända upp till Högsta domstolen (’SCOTUS’)

• Innan avgörande introduceras CLOUD Act

= informationen begärdes ut med ny order under CLOUD Act



Rekvisit för tillämpning av CLOUD Act

§
USA begära data 
av leverantörer

• Distansbaserade datatjänster
• Amerikansk jurisdiktion
• Polisutredning 
• ’Warrant’ eller ’Court order’
• ’Probable cause’ resp.’Reasonable

grounds’ 
• Specifik, relevant information

• ’Possession, custody or control’
• Oavsett var informationen finns lagrad

• ’Executive agreements’
• Vända sig direkt till leverantör under 

amerikansk jurisdiktion
• ’Serious crimes’
• Specificerad
• Rättsligt granskad begäran
• Ej amerikanska medborgare eller 

subjekt
• Ej åt USA eller annan stat

Andra stater 
begära data 
av leverantörer



Oklar tillämpning av CLOUD Act

• Många tolkningsfrågor kvarstår och behöver utredas:

• Om ni anlitar en molntjänstleverantör…

… som står under amerikansk jurisdiktion…

… som har eller kan få åtkomst, innehav eller kontroll över informationen…

… så är den exponerad mot amerikansk rättsordning…

… oavsett var i världen den lagras eller behandlas.



Leverantörens verktyg för att stoppa utlämnande
- ’Quash or modify’ om

• personen som uppgifterna rör inte är en ”U.S. Person” och inte heller bor i USA, 
• det finns en risk för att tjänsteleverantören genom att följa aktuell begäran skulle bryta mot en 

annan stats lagstiftning och 
• den staten har ingått ett ’executive agreement’ med USA. 

- Notifiera kunden om begäran

• beror på aktuell brottsutredning

• om inte ’Gag-order’ föreligger Varken Sverige 
eller EU har 
sådant avtal



Varför har CLOUD Act skapat problem i Sverige? 

Kringgår internationell 
rättslig hjälp = ingen 
sekretessprövning!



Tillämpliga lagrum OSL (2009:40)

• Förbud att röja uppgift för ’obehörig’

Leverantör

Hur läka bristen?
• Avtalsmässig tystnadsplikt?
• Personal göras behörig?

8 kap. 1§



• Förbud att röja uppgift för utländsk myndighet
• Undantag för internationell rättslig hjälp

8 kap. 3§

Tillämpliga lagrum OSL (2009:40)

Utländsk myndighet



• Sekretessbrytande bestämmelse
• Nödvändigt för att utlämnande myndighet ska kunna 

fullgöra sin verksamhet.
• Restriktiv tillämpning men…
• JO 2019 ”… behov av ytterligare vägledning”

10 kap. 2§

Potentiellt tillämpligt lagrum OSL (2009:40)



Rådande tolkning av OSL

Inte nödvändigtvis ett röjande
• Högsta domstolens dom 1991 

om röjandebegreppet
• Arbetsdomstolens dom kring 

Transportstyrelsens GD

• Omständigheterna kring tillgängliggörandet 
är sådana att man måste räkna med att 
den obehöriga tar del av informationen. 

• Öppnar upp för en bedömning!

?



eSams tolkning av OSL
Oktober 2018
Uppgifterna är röjda

• Inte längre är osannolikt att uppgifterna kan komma att 

lämnas till utomstående.

• Tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör. 

• Tjänsteleverantör är bunden av annat lands regler som 

innebär skyldighet att överlämna information utan laglig 

grund enligt svensk rätt



Personuppgifter i molntjänster

• Personuppgiftsbiträdesavtal (instruktioner, säkerhet, underbiträden, uppföljning)

• Konsekvensbedömning

• Koppla in dataskyddsombudet

• Innebär leverantörs behandling en tredjelandsöverföring? Tillåtet enligt GDPR?

Att tänka på inför utkontraktering



Vilken inverkan har CLOUD Act på GDPR?

• Skapar ett osäkert rättsläge för tjänsteleverantörer
• Behandling kräver laglig grund (Artikel 6)

• Tredjelandsöverföring kräver tillstånd (Kapitel V)



EDPB & EDPS om CLOUD Act och GDPR

’Currently, (…) the lawfulness of such processing
cannot be ascertained (…)’ 

• Legal assessment of the impact of the US CLOUD Act on data protection
• https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-edps-joint-response-libe-

committee-impact-us-cloud-act_en
• Förhandlingar pågår mellan EU och USA 

• https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-
cross-border-access-electronic-evidence_en

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-edps-joint-response-libe-committee-impact-us-cloud-act_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_en


JO-anmälan Göteborgs stad 2020

JO-anmälan 
Göteborgs stad

2020

• Anmälan inkom januari 2020
• Göteborgs stad anmäldes för brott mot OSL och GDPR

• JO avskrev anmälan mars 2020 med hänvisning till pågående 
statlig utredning för klargörande av rättsläge



Vägen framåt – OSL, GDPR & molntjänster

Statlig utredning (Dir. 2019:64) 

Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen 
Ska utreda rättsliga förutsättningar för utkontraktering till privata leverantörer

• hantering av sekretesskyddade uppgifter och risk för röjande

• hur säkerställa att regelverket om dataskydd följs
* Denna del ska redovisas 31/8 2020*

• SKR deltar i referensgruppen

• Läs mer om utredning: 
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sklvalkomnarutredningommolntjanster.29611.html

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sklvalkomnarutredningommolntjanster.29611.html


Påverka & 
samverka

Analysera 
konsekvenser

Bidra till 
utredningens 
resultat

Vägledningar & 

utbildningar
Europeiska 

Dataskydds
styrelsen

Utreda 
skyddsåtgärder

Digital 
suveränitet?!

Avtalsdialog

KLASSA v4

Mot ljusare tider


