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Checklista inför beslut om molntjänster i 

offentlig sektor 

Checklistan är ett stöd för eSams medlemmar och 

andra organisationer inom offentlig sektor inför ett 

eventuellt beslut om att använda molntjänster.  

Checklistan är framtagen av eSams expertgrupp för 

säkerhet och eSams expertgrupp för juridik. 

eSam rekommenderar att organisationer genomför de olika stegen i checklistan 

innan beslut fattas om och på vilket sätt en molntjänst kan användas för 

avsedda verksamheter och informationsmängder. I praktiken bör 

verksamheten fatta beslut om att gå vidare eller avbryta efter att respektive steg 

är genomfört.  

Läs mer om eSams juridiska bedömning i Rättsligt uttalande om röjande och 

molntjänster från eSam, oktober 2018 på esamverka.se 

Checklista 

Om en organisation står i begrepp att börja använda molntjänster där det 

föreligger risk för röjande av sekretessreglerade uppgifter är det nödvändigt att 

fatta beslut först efter att flera steg och åtgärder är vidtagna.  

 Har ni analyserat verksamhetens behov? (Verksamhetsanalys) 

 Har ni bedömt rutiner och arbetsinsatser för att hålla sekretessreglerade 

uppgifter eller uppgifter med hög säkerhetsklass utanför? 

(Säkerhetsskyddslagen) 

 Har ni analyserat de rättsliga kraven? Finns det rättsliga förutsättningar 

för att kunna nyttja en molntjänst? (Rättslig analys) 
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 Har ni värderat vilken betydelse och vilket värde den information som 

ska behandlas i molntjänsten har för verksamheten? 

(Informationsklassning) 

 Vilka risker finns det för verksamheten att nyttja tilltänkt molntjänst, 

vilka risker finns det kopplat till den informationsbehandling som man 

tänkt göra i molntjänsten (Riskbedömning1) 

 Vilka funktionella och icke-funktionella krav behöver verksamheten 

ställa för molntjänsten samt leverantören av molntjänsten utifrån det 

som framkommit av Verksamhetsanalys, Rättslig analys, 

Informationsklassning, Riskbedömning? 

 Hur ska verksamheten arbeta med uppföljning och leverantörsstyrning 

kopplat till molntjänsten? 

 Har ni gått igenom avtalet och förstått innebörden av avtalsvillkoren, 

exempelvis om villkoren ensidigt kan ändras av leverantören?  

 Finns en strategi för att i framtiden kunna lämna tilltänkt molntjänst 

(exitplan) 

                                                 
1 Med ”riskbedömning” avses de tre stegen riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering i enlighet med 
ISO 31000. En riskhanteringsprocess är ett strukturerat sätt att åtgärder som helt tar bort eller minskar de 
identifierade riskerna. 


