
IT-rättsjuristen
”Möjliggöraren…”
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En förändring av det regulatoriska landskapet medför behov av 

ett omtag i verksamheter/organisationer. Tekniken är inte 

problemet, fokus är förflyttat till vad som är möjligt. Vad medger 

de legala kraven? Finns det öppningar?

Management och ledning behöver nya lösningar för att 

effektivisera och utnyttja ny teknologi och molntjänster, i en allt 

mer reglerad verklighet. Det kräver ett mer riskbaserat 

beslutsfattande av management/ledning.

IT-Rättsjuristen-
Nyckeln till en utmanande verklighet

IT-Rättsjuristen – en väg till Er digitalisering

Atea spelar en avgörande roll i att vända utmaningar till 

möjligheter. En trygg och säker digitalisering. 
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Hur hänger det ihop?
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Offentlig sektor, 
tredjelandsöverföring 
och molntjänster



Kund befinner sig i en molntjänst där 

tredjelandsöverföring finns. Vad bör kunden göra nu?

• Molnstrategi?

• Riskanalys gjorts?

• Vilka uppgifter hanteras i tjänsten?

• Riskmitigering

• Dokumentera

• Systematiskt riskbaserat 

informationssäkerhetsarbete

Case 1
Det är kunden

som ansvarar för 

vilken lösning och vilka 

risker som tas.



Kund vill ansluta till en molntjänst där det förekommer 

tredjelandsöverföringar. Vad bör kunden göra nu?

• Annat alternativ möjligt för kunden?

• Följa rättsutvecklingen

• Fortsätta sitt kontinuerliga och systematiska 

informationssäkerhetsarbete

Case 2
Det är kunden

som ansvarar för 

vilken lösning och vilka 

risker som tas.



• Automatisera funktioner i etablerade  

värdekedjor, verksamheter, processer 

och funktioner. 

• Utveckla nya affärsmodeller, varor, 

tjänster och systemlösningar.

• Transformera värdekedjor och sektorer 

till helt nya utvecklingsspår.

AI - Privat sektor



Juridisk verktygslåda

• Finns ingen AI-lag …..Än ….

• Olika regler blir aktuella beroende 

på utveckling eller användning av AI

Ansvarsfrågor

Immaterial rätt

GDPR och 
andra 

integritetsfrågor

Avtalsrätt

Tillstånd 
märkning och 
testning av AI 

produkter

Regler för 
produktsäkerhet

Etiska krav, 
principer och 

regelverk

Konkurrensrätt, 
skatt och 

specifika regler 
för området

AI Juridik



Kund har behov av att öka sin produktion och avser 

använda AI teknologin som hjälp. Hur ska kunden gå 

tillväga? Vilka frågor behöver kunden ställa sig?

• Vad är det för data som behöver samlas in? 

• Finns det något kunden behöver ta hänsyn till?

• Vem bestämmer vilken data som ska användas?

• Vem äger den insamlade datan? Bevisbördan?

• Vem ansvar om något går fel/algoritmen genererar 

fel resultat?

Case AI



Sensitivity: Internal
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