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1 OM CLOUD SWEDEN 

 

Cloud Sweden är den naturliga, oberoende kontaktpunkten kring kompetensfrågor i molnet. Som sådan ska vi 

främja utvecklingen för en säker resa mot molnet. Vi vill sätta Sverige i ledningen för utvecklingen och sprider 

vår kompetens vidare i Europa och världen. 

 

Cloud Sweden arbetar för att ta fram kriterierna för en bra molntjänst. Vi gör det utifrån ett teknik-, juridik-, 

avtals-, verksamhets- och säkerhetsperspektiv där slutkundens/-användarens intresse alltid ligger i fokus. 

 

Vi använder oss av NIST:s definition av molntjänster och vi samverkar med leverantörer för att öka den 

generella förståelsen för kundens behov. 

 

Vi arbetar över alla kanaler för att skapa och tillgängliggöra kvalitativ information. Cloud Sweden är öppet för 

alla att engagera sig i och allt som vi publicerar tas fram under en Creative Commons Licens 3.0, Erkännande-

dela-lika. Det innebär att vi tillåter andra att – även kommersiellt - använda, sprida, modifiera och bygga vidare 

och skapa nya verk baserade på vårt verk, så länge det anges att vi är upphovsman. Nya verk som härrör ur 

vårt får endast spridas under samma licensvillkor som det ursprungliga, se 

http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ 

 

Cloud Sweden arbetar för att ta fram kriterierna för en bra molntjänst. Vi gör det utifrån ett teknik-, juridik-, 

avtals-, verksamhets- och säkerhetsperspektiv där slutkundens/-användarens intresse alltid ligger i fokus. 

 

 

2 OM MOLNET OCH ARBETSPROCESSEN 

Molnet fungerar som en abstraktion för något annat. Begreppet ”molnet” har sitt ursprung ifrån tidig 

Internettid då vi ritade och abstraherade nätverket som ett “moln”. I början kretsade begreppet ”molnet” 

kring nätverket och fungerade som en abstraktion av de tekniska protokoll man använde, senare blev ”molnet” 

en abstraktion för de dokument och sidor man hämtade på Internet och idag börjar ”molnet” bli en 

abstraktion för de servrar, applikationer, data och tjänster som finns över Internet. Vi hoppas detta dokument 

kan bidra till att förstå denna abstraktion bättre. 

Detta dokument är framtaget av Cloud Swedens arbetsgrupp Juridikgruppen som har följt det kvalitets-

säkringsarbete och guidelines för dokumentation utgiven av Cloud Sweden.  

Rekommenderat är att en granskningsgrupp bestående av 3-5 personer alltid får utgöra teamet som utför den 

kollegiala granskningen. Personerna skall ha gott renommé, ha väsentlig kunskap om området och det bör 

finnas en blandning av olika perspektiv i form av publik och privat sektor, akademi och gärna om möjligt olika 

organisationsstorlek. 

Kvalitetssäkringsgruppen utser, för varje dokument som skall granskas, en granskningsgrupp som när 

granskningen är klar rapporterar tillbaka varvid kvalitetssäkringsgruppen tar beslut om dokumentet är godkänt 

kräver mer arbete eller inte uppfyller kriterierna.  

 

2.1 MOLNET: EN 5X3X4 MODELL 

http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/
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Det finns flera olika sätt att definiera molnet och det är viktigt för Cloud Sweden att ha en koherent 

beskrivning av vad molnet kan leverera för tjänster, hur dessa tjänster levereras samt vad som karaktäriserar 

en molntjänst. För att beskriva detta så använder vi en 5x3x4 modell vilket innebär att vi använder fem olika 

karaktäristika, tre olika leveransmodeller samt fyra olika installationsmodeller. 

Fem kännetecken på molnet 

1. Självbetjäning; användaren kan beställa, sätta upp och börja använda tjänster och resurser utan 

mänsklig inblandning frånleverantören.  

2. Nätdistribuerad; tjänsterna leverars via internet. 

3. Betalning per resursanvändare; användaren betalar för den kapacitet som utnyttjas.  

4. Dynamisk kapacitet; kapaciteten i den använda molntjänsten kan dynamiskt ökas eller minskas, oftast 

automatiskt.  

5. Gemensam resurspool; molnleverantörer levererar flera kunder på samma infrastruktur. 

Tre leveranssätt av molnet 

1. Software as a Service (SaaS); Leverans av färdiga eller konfigurerbara applikationer över Internet 

2. Platform as a Service (PaaS); Applikationsplattformar i molnet för användare att installera sina egna 

applikationer i.  

3. Infrastructure as a Service (IaaS); IT-infrastrukturella tjänster i nätet som lagring, nätverk etc.. 

Fyra Installationssätt 

1. Publikt moln; Molntjänsten ägs och hanteras av en tredje part som säljer resurser till flera kunder på 

samma infrastruktur 

2. Privat moln; Molntjänsten levereras på en infrastruktur dedikerad åt endast en användare och 

hanteras av användaren själv eller av tredje part. 

3. Bransch moln; Molntjänster levereras åt kunder med gemensam kravbild och ägs/hanteras av en eller 

flera av kunderna i samarbete elternativt av en tredje part. 

4. Hybrid moln; En sammansättning av två eller flera molntyper som möjliggör kopplingar mellan olika 

tjänster och molntyper. 
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3 KVALITETSSÄKRINGENS GENOMGÅNGNA CHECKLISTA  

 

Checklista för dokumentation utgiven av Cloud Sweden Check 

1. Har du definierat målgrupp för dokumentet? (Teknik, 

Juridik/Säkerhet, etc.)  
 

2. Ger dokumentet ett väsentligt och relevant bidrag till Cloud Sweden, 

och passar det in i helheten?  


3. Är dokumentets innehåll rimligt och användbart? 


4. Är språket precist och förenligt med 5x3x2 modellen? 
 

5. Är alla förkortningar förklarade? 
 

6. Är författarna av dokumentet namngivna? 
 

7. Är det klargjort vem författarna representerar? 
 

8. Är dokumentationen teknikneutral och leverantörsoberoende? 
 

9. Är svårighetsnivån dokumenterad? 
 

10. Har dokumentet en bra röd tråd, rätt nivå på texten (ej omotiverad 

blandning av olika nivåer och perspektiv) så att det är lätt att läsa och 

förstå? Används appendix eller bilagor för fördjupningar? 



11. Är källorna granskade?  
 

12. Är källorna lämpliga och trovärdiga? 


13. Har gruppen bakom den kollegiala utvärderingen lämnat ett material? 
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4 MOLNET I OFFENTLIGA SEKTORN 

4.1 INLEDNING 

Detta dokument redogör för vissa frågor som är väsentliga för offentlig sektors upphandling av molntjänster. 

Dokumentet ska närmast ses som ett komplement till Cloud Swedens rapport ”Rättsliga frågor vid flytten till 

molnet – en checklista”. 

4.2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Den som använder molntjänster måste vara observant på det ansvar som följer av personuppgiftslagens 

(1998:204) bestämmelser. Ansvaret gäller oavsett om användning sker inom eller utom offentlig sektor. För 

allmän information och överväganden om personuppgifter i molntjänster hänvisas till avsnittet om 

personuppgifter i skriften från Cloud Sweden ”Rättsliga frågor vid flytten till molnet – en checklista”, 

Datainspektionens skrift ”Molntjänster och personuppgiftslagen” samt artikel 29-gruppens yttrande om 

molntjänster (Article 29 Data Protection Working Party ”Opinion 05/12 on Cloud Computing”). 

Inom den offentliga sektorn kommer en ökad användning av molntjänster att ställa större krav på hur och på 

vilket sätt verksamhetens personuppgifter ska hanteras.  

Om personuppgifter behandlas i molntjänsten måste verksamheten beakta personuppgiftslagens 

bestämmelser, bl.a. vad avser när behandling av personuppgifter är tillåten, att lagens säkerhetskrav är 

uppfyllda och att det finns ett skriftligt avtal som reglerar molntjänstleverantörens behandling av 

personuppgifterna. Ett exempel på ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal finns i kammarkollegiets 

ramavtalsupphandling som nämns under punkt 4.2 nedan. Härtill kommer särskilda rättsliga krav och 

överväganden som måste vidtas om personuppgifter i en molntjänst innebär att uppgifterna kan komma att 

överföras till eller lagras i tredje land, d.v.s. utanför EES-området. Förutom personuppgiftslagen bör även 

annan lagstiftning, såsom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), beaktas innan personuppgifter 

behandlas i en molntjänst (se närmare punkt 4.6 nedan). Beroende på verksamhet kan även andra regelverk 

om behandling av personuppgifter bli tillämpliga, t.ex. patientdatalagen (2008:355), polisdatalagen (2010:361) 

och lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454). Det finns även stora centrala 

myndighetsregister som regleras av särskilda registerförfattningar, t.ex. SPAR som regleras i lagen (1998:527) 

om det statliga personadressregistret och socialförsäkringsdatabasen som regleras i 114 kap. 

socialförsäkringsbalken (2010:110). När det i sådana andra lagar regleras hur personuppgifter får behandlas av 

myndigheterna så gäller dessa regler före reglerna i personuppgiftslagen. 

Det finns inga specifika bestämmelser i personuppgiftslagen när det gäller personuppgifter och molntjänster 

inom den offentliga sektorn. Datainspektionen är emellertid av uppfattningen att särskilda överväganden ska 

ske inom den offentliga sektorn för vissa typer av verksamheter som behandlar personuppgifter. 

Datainspektionen har uttalat att det kan medföra stora integritetsrisker om den planerade användningen av 

molntjänsten innebär att personuppgifter i stor mängd och av känsligare karaktär behandlas. Verksamheten 

måste i sådant fall höja sina säkerhetskrav och säkerställa att dessa uppfylls av molntjänstleverantören. För att 

verksamheten i fråga ska kunna bedöma vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas, behöver det genomföras 

en ingående risk- och sårbarhetsanalys av den tänkta behandlingen. Datainspektionen har i allmänna råd 

uttalat att det finns flera etablerade metoder för risk- och sårbarhetsanalyser men att sådana metoder ofta är 

generella och inte tillräckligt specifika. Det är därför viktigt att verksamheten i fråga identifierar de specifika 

risker och sårbarheter som kan uppstå i samband med behandling av personuppgifter i en molntjänst, särskilt 

om det är fråga om en stor mängd uppgifter av känslig karaktär.  

Det ska påpekas att det för offentlig sektor – med hänsyn till organisatorisk uppdelning inom t.ex. kommuner 

och landsting – kan vara svårt att bestämma vem eller vilka som är personuppgiftsansvariga för behandlingen 

av personuppgifterna i molntjänsten. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att kraven i 
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personuppgiftslagen efterlevs. Detta medför att varje verksamhet måste förvissa sig om omfattningen av de 

personuppgifter för vilken verksamheten ansvarar. Vem som är personuppgiftsansvarig är av särskild betydelse 

eftersom personuppgiftslagen föreskriver straff- och skadeståndsansvar vid överträdelser av lagen.  

4.3 OFFENTLIG UPPHANDLING  

Offentlig sektors upphandling av molntjänster omfattas typiskt sett av reglerna lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU). Denna lagstiftning bygger i huvudsak på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig 

upphandling.  

I vart fall i det korta perspektivet kan det antas att det största intresset för molntjänster avser 

kontorsstödsprogram, ordbehandlingsprogram och liknande och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet 

har under senare delen av 2012 upphandlat ”kontorsstöd som molntjänst”. Tilldelningsbeslut meddelades i 

januari 2013.   

I upphandlingen ställdes krav på såväl molntjänsternas funktionalitet, som på återförsäljares och 

molntjänstleverantörers säkerhetsrutiner i olika hänseenden, varvid fyra leverantörer uppfyllde kraven och 

erhöll ramavtal. 

Mer information om upphandlingen, leverantörerna och avropsberättigade finns på: www.avropa.se/Hitta-

ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/Programvaror-och-licenser/Kontorsstod-som-molntjanst/. 

4.4 FÖRSÄLJNING AV OFFENTLIG INFORMATION 

En stor andel av den digitala information som säljs kommersiellt härrör från den offentliga sektorn, såsom 

information om personer, bolag och fastigheter från Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet (eng. Public 

Sector Information, "PSI"). Det s.k. PSI-direktivet 2003/98/EG, infört i svensk rätt genom lagen (2010:566) om 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, syftar till att främja utvecklingen av en 

digital informationsmarknad, och uppställer vissa minimikrav för utlämnande såsom krav på icke-

diskriminerande villkor. Lagen uppställer dock inte i sig krav på att information ska lämnas ut utan reglerar 

endast villkoren för detta. Villkoren för utlämnande regleras vidare i speciallagstiftning på området, såsom 

lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret och lagen (2000:224) om fastighetsregister. 

Vid ökad användning av molntjänster kommer sådan offentlig information att lagras och på andra sätt och 

behandlas av molntjänstleverantörer. Detta uppställer särskilda krav på säkerhet och skydd för enskildas 

integritet, vilket behandlas i andra avsnitt i denna [checklista]. Eftersom myndigheten inte längre har full fysisk 

kontroll över informationen när den finns hos en extern part, behöver myndigheten vidare i sina avtal med 

tredje man om tillhandahållande av den offentliga informationen på kommersiell basis ta höjd för detta. 

Uppkommer fel eller brister i molntjänsten som innebär att uppdaterad information inte kan tillhandahållas 

tredje man på avtalsenligt sätt, bör således myndigheten se till att friskriva sig från sådana omständigheter 

som är hänförliga till molntjänstleverantören eller annan tredje part.  

4.5 SÄKERHETSASPEKTER INOM VISSA SÄRSKILDA VERKSAMHETER 

Personuppgiftslagen innehåller allmänna bestämmelser om säkerhet, se avsnitt 4.2. När någon inom offentlig 

sektor avser att använda en molntjänst finns, i tillägg till vad som gäller för den privata sektorn, ytterligare 

aspekter att tänka på när det gäller informationssäkerhet. Vilka regler som gäller för att informationssäkerhet 

ska uppnås är beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av information som behandlas och 

vilken myndighet som bedriver verksamheten. Det handlar framför allt om uppgifter om militära förhållanden, 

andra uppgifter som har betydelse för totalförsvaret och rikets nationella oberoende samt angrepp i form av 

terrorism, grov internationell brottslighet och spridning av massförstörelsevapen. Vidare kan forskning och 

utveckling inom civila områden samt information avseende samhällsviktiga system såsom vatten och 
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energiförsörjning omfattas av skyddet i nedan nämnda regelverk. Om en myndighets verksamhet inte omfattas 

av vad som nämns ovan kommer den sannolikt inte heller att begränsas av de särskilda regler som nämns 

nedan. 

Möjligheten att använda molntjänster inom offentlig verksamhet begränsas främst av regler i 

säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och Försvarsmaktens föreskrifter 

om säkerhetsskydd (FFS 2003:7) samt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd 

(RPSFS 2010:03). Vidare kan nämnas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga 

myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) och Verket för förvaltningsutvecklings föreskrift om 

statliga myndigheters arbete med säkert elektroniskt informationsutbyte (VERVAFS 2007:2) som innehåller 

hänvisningar till SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005.  

Regelverken innehåller diverse begränsande regler avseende främst uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet (hemliga uppgifter). Om ett register, 

som kan innehålla uppgifter vars utlämnande kan skada rikets säkerhet, ska inrättas för automatisk 

databehandling, ska Försvarsmakten eller Rikspolisstyrelsen ge sitt godkännande innan systemet tas i drift. 

Vidare ska det säkerställas att det finns fullgod informationssäkerhet om hemliga uppgifter sänds i ett datanät 

utanför myndighetens kontroll. Dessutom får hemliga uppgifter krypteras endast med kryptosystem som 

godkänts av Försvarsmakten. Det ställs också krav på att hemliga uppgifter ska kunna inventeras i varierande 

omfattning beroende på uppgifternas innehåll. Utöver dessa krav finns bestämmelser om behörighetskontroll, 

loggning och skydd mot röjande signaler, obehörig avlyssning, intrång, skadlig kod och krav på 

säkerhetskopiering. 

Dessa krav torde i praktiken innebära att användning av molntjänster som möjliggör åtkomst till vissa typer av 

uppgifter är otillåten, åtminstone om det är ”Public Cloud" och uppgifterna omfattas av ovan angivna 

bestämmelser. Sannolikt finns det dock möjlighet att använda "Private Cloud", innebärande att endast 

behöriga personer inom myndigheten har åtkomst till vad som delas genom molntjänsten, under förutsättning 

att tillämpliga bestämmelser beaktas. 

4.6 HANDLINGSOFFENTLIGHETEN 

Innan information inom offentlig sektor överförs till en molntjänst bör reglerna om handlingsoffentlighet i 

2 kap. tryckfrihetsförordningen beaktas. Där föreskrivs att en handling är allmän om den förvaras hos en 

myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

En elektronisk handling anses förvarad hos en myndighet så snart den är tillgänglig för myndigheten med 

tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas 

eller på annat sätt uppfattas. En handling i en molntjänst som myndigheten har tillgång till anses därför 

förvarad hos myndigheten. Är handlingen även inkommen till eller upprättad hos myndigheten är den alltså 

allmän. 

En allmän handling som får lämnas ut (dvs. som sekretess inte gäller för) ska kunna visas upp på begäran av de 

som önskar ta del av handlingen. Var och en har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av 

handlingen till den del den får lämnas ut. En myndighet som för över information till en molntjänst bör således 

överväga vilka möjligheter som bör finnas för att exportera informationen. Utlämnandet får ske i elektronisk 

form om det inte finns bestämmelser i personuppgiftslagen eller en s.k. registerförfattning hindrar det. Det 

finns emellertid ingen allmän skyldighet för en myndighet att lämna ut en allmän handling i elektronisk form. 

Det kan därför övervägas om sådant utlämnande är lämpligt, t.ex. från ett integritetsskydds- och 

säkerhetsperspektiv. 

Det bör också övervägas om användningen av en molntjänst medför att handlingar blir allmänna vid en 

tidigare tidpunkt än de annars hade blivit. Om flera myndigheter, eller flera självständiga organ inom en 
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myndighet, har tillgång till samma handling, finns en risk att handlingen anses expedierad (och upprättad) av 

den myndighet som lagt upp dokumentet och inkommen hos den andra myndigheten.   

4.7 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN 

Vid användning av molntjänster inom den offentliga sektorn bör även regler om sekretess i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) beaktas. En inledande bedömning som bör göras är i vilken utsträckning det är 

lämpligt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en molntjänstleverantör och hur det i så fall säkerställs att 

sådana uppgifter skyddas. Det bör i avtalet med molntjänstleverantören anges att uppgifterna inte får lämnas 

ut till tredje man eller användas av leverantören för andra ändamål än att leverera tjänsten. Leverantören bör 

även vara skyldig att se till att tillgång till kundens information begränsas till de personer inom organisationen 

som behöver informationen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (se vidare Rättsliga frågor vid flytten till 

molnet – en checklista, version 1.0, avsnitt IV, punkt C). 

Det bör även säkerställas att sekretessbelagda uppgifter hanteras med erforderlig säkerhet i molntjänsten. 

Datainspektionen har uttalat att stark autentisering ska användas vid överföring av sekretessbelagda uppgifter 

i öppet nät samt att uppgifterna ska skyddas genom kryptering. Om uppgifterna i molntjänsten kommer att 

lagras i annat land än Sverige bör även beaktas att det kan finnas en risk – beroende på den nationella 

lagstiftningen – att polis, underrättelsetjänst och andra myndigheter i sådant land kan komma att får tillgång 

till uppgifterna. Det har även uppmärksammats att uppgifter, som lagras av en molntjänstleverantör som 

tillhör en amerikansk koncern, enligt den amerikanska lagstiftningen US Patriot kan komma att lämnas ut till 

amerikanska myndigheter även om uppgifterna lagras utanför USA.  

Till det ovan sagda kommer offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om registrering av allmän 

handling. Registrering ska ske så snart en allmän handling har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. 

För handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter är denna registreringsskyldighet ovillkorlig medan 

andra handlingar inte behöver registreras om de kan hållas ordnade så att det inte utan svårighet kan 

fastställas om de har kommit in till eller upprättats av myndigheten. Det bör därför övervägas hur 

registreringsskyldigheten praktiskt kan uppfyllas för handlingar som upprättas eller inkommer inom ramen för 

en molntjänst. 

I anslutning därtill bör även offentlighets- och sekretesslagens regler om god offentlighetsstruktur beaktas. 

Reglerna innebär att en myndighet måste ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den 

organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.  

4.8 BEVARANDE OCH GALLRING 

Vid användning av molntjänster inom den offentliga sektorn behöver också arkivförfattningarna beaktas. Där 

ges regler om bevarande och gallring som (andra) myndigheter (än kommuner - delvis) är skyldiga att följa, 

oberoende av om handlingar bevaras i myndighetens lokaler eller någon annanstans, t.ex. i en molntjänst.  

Enligt arkivlagen (1990:782) ska allmänna handlingar – myndighetens arkiv – bevaras för att tillgodose rätten 

att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning samt forskningens 

behov. Gallring får ske endast om det finns stöd i författning för åtgärden (andra än kommuner). Arkivlagens 

presumtion är alltså att bevarande ska ske. För statliga myndigheter kan emellertid gallring beslutas av 

Riksarkivet genom föreskrifter eller beslut, som kan vara antingen generella eller myndighetsspecifika. Detta 

innebär att en statlig myndighet, om det inte finns avvikande regler om gallring i någon annan lag eller 

förordning, särskilt registerförfattningar, får gallra allmänna handlingar i en molntjänst endast i enlighet med 

beslut eller föreskrifter från Riksarkivet. Härvid kan nämnas att det i 7 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna 

råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6; ändrad genom RA-FS 1997:6) 

anges att en statlig myndighet ska gallra allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för 
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myndighetens verksamhet. Sådan gallring får dock endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till 

insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning.  

Vissa bestämmelser i arkivlagen ska tillämpas även på kommunala beslutande församlingar. Kommunstyrelsen 

är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrelsen i landstinget, om inte fullmäktige utsett någon annan 

nämnd. Fullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen. 

Arkivbestämmelserna omfattar allt material som är att anse som allmän handling hos en myndighet och 

definitionen av handling (upptagning) är synnerligen vid – även t.ex. loggar, trafikuppgifter och liknande. 

innefattas. För en molntjänst kan det dessutom vara otydligt angivet vad som i vid mening ska anses utgöra 

myndighetens handlingar respektive vad som endast är molntjänsteleverantörens data. Samtidigt är 

definitionen av vad som utgör gallring synnerligen vid; redan förlust av sökmöjligheter, möjliga 

informationssammanställningar eller av möjligheter att fastställa informationens autenticitet anses utgöra 

gallring och kräva gallringsbeslut.  

Ovan nämnda frågor behöver särskilt beaktas av en myndighet som överväger att ansluta sig till en molntjänst. 

Det räcker t.ex. inte att själva texten i vissa handlingar finns kvar och kan återfås om myndigheten vill avveckla 

sitt engagemang i molntjänsten.  

Utmönstras en möjlighet i molntjänsten att söka och sammanställa eller att kontrollera handlingars äkthet 

måste det först beslutas om gallring. De informationsförluster eller andra inskränkningar i möjliga behand-

lingar som detta för med sig är emellertid ofta av begränsad eller rent av marginell karaktär. Här kan särskilda 

regler för handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse bli tillämpliga. För sådant som är av tillfällig eller 

ringa betydelse föreskrivs nämligen att myndigheten själv får besluta om gallring. Myndigheten ska då redovisa 

och fatta ett tillämpningsbeslut om vilka handlingar som omfattas och hur lång gallringsfristen ska vara.    

I sammanhanget bör även redovisningsförfattningarna nämnas. I bokföringslagen föreskrivs att medier för att 

bevara räkenskapsinformation och maskinutrustning och system för att presentera sådan information som 

huvudregel ska finnas i Sverige. För myndigheter gäller emellertid förordningen om myndigheters bokföring 

och lagen om kommunal redovisning, där det hänvisas till arkivförfattningarna, utan något uttryckligt krav på 

bevarande inom Sveriges gränser. I praktiken behöver emellertid aktuella frågor genomlysas med samma 

noggrannhet som för verksamheter som har att tillämpa arkivlagen.  
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