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• Branschorganisation för techföretag

• 1400 medlemmar

• Skapa bästa möjliga marknadsförutsättningar 

för techsektorn i Sverige

• itot.se 

IT&Telekomföretagen



Varför är det så komplicerat? 



Kraftigt ökad användning av datadrivna tjänster och 
ökade internationella dataflöden



Incidenter har synliggjort risker för bla 
dataskydds- och sekretessbrott



Friktion mellan olika regleringar och 
jurisdiktioner



Schrems II-domen försvårar 
dataöverföringar mellan EU och USA

Dataskydd



US CLOUD ACT 
har fått delar 
av offentlig 
sektor att 

tveka 
inför att nyttja 
amerikanska 
leverantörer

Sekretesskydd



Tidslinje 

2012

GDPR 

20202018

NSA-skandalen/GDPR i EP (2013)

IT-skandalen Transportstyrelsen (jun 2017)

IT-driftsutredningen –

rättsliga förutsättningar (sept 2019)

US CLOUD ACT (2018)

Sekretessregler

Dataskydd

EU:s fördrag om grundläggande rättigheter 

(rätten till ett privatliv) Dataskydd/GPDR

Schrems I – Safe Harbour (2015) Schrems II – Privacy Shield/SCC 

(jul 2020)

Privacy Shield

Kommande 

riktlinjer 
Foreign Intelligence Surveillance Act, section 702 (1978)

”När är EU-medborgares integritet skyddad?”

”När är en uppgift röjd?”



• Rättsläget för att använda molntjänster från 
tredje land, samt möjligheten att outsourca 
bedöms av många experter som mycket oklart

• Dataskydd
• Överföringar av personuppgifter: Nuvarande SCC 

bedöms ge otillräckligt integritetsskydd för EU-
medborgare

• Sekretesskydd
• Utkontraktering av IT-drift: enligt IT-

driftsutredningens rättsliga analys är outsourcing av 
IT-drift idag oförenligt med OSL

Nuläge



• Dataskydd
• EU-kommissionen håller på att ta fram nya 

standardavtalsklausuler, hur användbara kommer de att bli?
• Ny överenskommelse mellan EU och USA (likt Privacy Shield?) –

skulle sannolikt kräva ändring i amerikanska lagstiftning

• Sekretess
• Förslag från IT-driftsutredningen presenterat – ger myndigheter 

nya rättsliga förutsättningar att bryta sekretess
• Myndigheten ska själv göra intresseavvägning – får sekretess 

brytas? 
• Hänsyn till OSL, men även annan lagstiftning ska tas vid 

bedömningen (dataskydd, säkerhetsskydd mm)
• Förslag på remiss tom maj 2021 – ny bestämmelse på plats 2022?

Framåt



• Den rättsliga osäkerheten består tillsvidare –
större förutsägbarhet och hållbara regler 
eftersökes

• Både leverantörer och kunder har stort behov av 
vägledning 

• Mer diversifierad marknad – svenska och 
europeiska alternativ? Statliga molntjänster?

Sammanfattningsvis
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