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Om projektet 

Molnbaserade datortjänster och sociala nätverkssajter är några av de mest omtvistade aspekterna av den 

senaste tidens utveckling. Möjligheterna att använda kraftfulla datorresurser på begäran via internet anses som 

en möjlig drivkraft för ekonomisk tillväxt i Europa. Projektet inbegriper  

 översyn av den senaste tekniska och ekonomiska utvecklingen, 

 identifiering av drivande faktorer och hinder i Europa, 

 identifiering av de viktigaste aktörerna och deras respektive intressen, 

 analys av effekterna för medborgarna, företagen (inklusive själva it-industrin) och offentliga de offentliga 

förvaltningarna, och 

 utvärdering av effekten av många olika tekniska, ekonomiska, kulturella, rättsliga och regleringsmässiga 
frågor och deras inverkan.  

Molnbaserade datortjänster inkluderar ett flertal tekniska lösningar som förändrar datainfrastrukturen för 

företag, offentliga förvaltningar och slutanvändare. Sociala nätverkssajter är ett framträdande fenomen som 

grundas på molnbaserade datortjänster med en bred uppsättning tjänster och tillämpningar huvudsakligen 

inriktade på slutanvändare.  

 

Marknadens och industrins perspektiv 

Medan marknaden för sociala nätverkssajter redan har upplevt en konsolidering befinner sig marknaden för 

molnbaserade datortjänster ännu i ett tidigt skede, men med betydande tillväxttakt. Det är tydligt att de flesta 

av de viktigaste aktörerna fortfarande kommer från USA. Även om eftersläpningen kanske inte är så stor som 

man ibland fruktar förefaller det finnas skillnader mellan Europa och USA i hur pass sofistikerad användningen 

är. Generellt kan det sägas att båda teknikerna ännu är under utveckling och att särskilt marknaden för 

molnbaserade datortjänster är i förändring. Kostnadsbesparingar anses vara den viktigaste positiva effekten för 

företag och offentliga förvaltningar, men de flesta siffror baseras på förväntningar snarare än på faktiska 

erfarenheter. Flexibilitet, rörlighet och innovation som ytterligare positiva effekter kommer att få ökad 

betydelse på medellång och lång sikt. Negativa effekter är riskerna när det gäller säkerhet, beroendet av dessa 

tjänster och tjänsternas tillförlitlighet. Inom it-industrin inverkar molnbaserade datortjänster i nuläget snarare 

på marknadsstrukturen än på industristrukturen, men båda möjliggör nya tjänster och därmed nya 

affärsmodeller. När det gäller konsumenterna är den viktigaste positiva effekten bekvämligheten. Kostnaden är 

mindre relevant. Negativa effekter är främst hotet mot säkerheten och den personliga integriteten. Grundat på 

kostnadsbesparingar och den produktivitetsökning som uppnås, ses skapandet av nya arbetstillfällen och 

ekonomisk tillväxt som de största positiva effekterna för samhället och ekonomin i stort. Färsk forskning visar 

dock att produktivitetsvinster baserade på it inte automatiskt leder till tillväxt och sysselsättning. Detta kräver 

att vissa ramvillkor föreligger. Negativa effekter är förlusten av tekniskt oberoende och eventuellt begränsning 

av medborgerliga friheter. Mot denna bakgrund analyserades utmaningarna ytterligare. Vid sidan av tekniska 

utmaningar såsom standardisering och driftskompatibilitet finns utmaningar i fråga om it-säkerhet.  

 

Utmaningar gällande personlig integritet och säkerhet 

Den senaste tidens omfattande övervakningsåtgärder och ökningen av it-brottslighet har åskådliggjort behovet 

av en mer säker bas för framtida datoranvändning. Molnbaserade datortjänster samt sociala nätverkssajter 

sätter det befintliga dataskyddssystemet på prov. Moderniseringar såsom det nya förslaget till förordning 

behöver fortsätta och levandegöras. Eftersom tillit är en avgörande framgångsfaktor behöver frågorna om 
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tredjeparters tillgång till och lagring av data behandlas. Analysen av avtalsförbindelser visade att viktiga 

aspekter av avtal såsom jurisdiktion, ansvar, servicenivåer eller tillåten användning fortfarande ger upphov till 

frågeställningar. En liknande situation gäller för frågor om it-säkerhet. Slutligen visade analysen behovet av att 

ta itu med utmaningar för konkurrenskraften såsom att kunder blir låsta till en leverantör eller avsaknaden av 

snabbväxande företag samt utmaningar gällande ramvillkor såsom marknadsfragmentering, 

bredbandstäckning eller utbildad personal. 

 

Politiska alternativ 

Projektet visade att det för närvarande finns en unik möjlighet att uppnå flera mål samtidigt när det gäller 

molnbaserade datortjänster och sociala nätverkssajter. Det finns ingen motsättning mellan att garantera EU-

medborgarna säker, integritetsmedveten, rättssäker och rättvis användning av molnbaserade datortjänster och 

sociala nätverkssajter och, å andra sidan, öka de europeiska IKT-industriernas konkurrenskraft. Det är 

dessutom möjligt att utnyttja de molnbaserade datortjänsternas och de sociala nätverkssajternas potential för att 

främja både den europeiska ekonomin och samhället i stort. På denna grundval har det utarbetats en 

samstämmig och konsekvent uppsättning alternativ för europeiska politiska beslutsfattare som ordnas efter 

fyra teman med sammanlagt 16 alternativ: 

 

Tema I: Gör säkerheten till en vara 

I nuläget är det ibland svårt att garantera it-säkerheten. Lösningar kan bli hackade, även om t.ex. en kraftfull 

kryptering har använts, och ibland är de svåranvända för normala användare. Därför är det nödvändigt att 

stödja utvecklingen av mycket säkra it-lösningar som är lätta att använda och som kan anammas av alla företag, 

såväl stora som små, samt av alla medborgare. 

- Alternativ 1: Stödja utvecklingen av öppen och säker programvara och hårdvara samt 

krypteringsmetoder: Man bör utforska utvecklingen av säker öppen programvara och hårdvara, som inte 

har bakdörrar eller potential för nolldagsattacker (zero-day-attacker) etc. samt av krypteringsmetoder, till 

exempel innehållskryptering eller homomorfisk kryptering. För praktisk användbarhet bör den vara 

kompatibel med befintlig programvara och lätt att förstå. Det senare skulle kunna uppnås genom till 

exempel virtualisering. Detta bör inledningsvis stödjas genom medel såsom forskningsfinansiering. 

Dessutom skulle utvecklingen av denna mycket säkra programvara och hårdvara kunna uppmuntras 

genom till exempel (förkommersiell) upphandlingspolitik eller genom att göra den obligatorisk inom vissa 

sektorer. 
- Alternativ 2: Uppmuntra användningen av checklistor och säkerhetscertifiering: För att hantera dagliga 

risker med molnbaserade datortjänster kan användningen av checklistor för att hålla systemen säkra 

uppmuntras, liksom användningen av tillräcklig säkerhetskopiering osv. Användningen av omfattande 

säkerhetspolicyer skulle kunna certifieras. Avsteg från policyn bör åtminstone rapporteras till den 

certifierande institutionen. På medellång sikt skulle certifiering kunna intyga användning av säkra datorer 

eller säker virtualisering. 
- Alternativ 3: Bedöma den ekonomiska gångbarheten för stora hårdvarusäkerhetsmoduler: För att 

möjliggöra konfidentiell databehandling i molnet skulle man kunna uppskatta vad sådan behandling i 

avlägsna åverkanssäkra moduler skulle kosta när den tillämpas i stor skala. Detta anses vara dyrare, men 

den konkreta merkostnaden är okänd. 
– Alternativ 4: Inleda en dialog om struktur och förvaltning för framtidens internet:  En dialog på hög 

nivå bör inledas med organisationer inom internetinfrastrukturen såsom ICANN, IANA, IETF och andra 

om internets framtida infrastruktur och internationaliseringen av dess förvaltning. 
 

Tema II: Göra personlig integritet till en lokaliseringsfördel 

Under lång tid har europeiska dataskyddsnormer setts som en nackdel för digitala företag. Den senaste tidens 

utveckling samt ändrade krav för ny teknik och en ökande digitalisering på alla områden ökar behovet av 

moderna integritetsregler. Genom att modernisera dataskyddssystemet skulle Europa inte bara kunna säkra 

bättre skydd av medborgarna, utan även tjäna som modell för framväxande marknader, vilka kan vara lockade 

av att öka sitt utbyte med Europa. Detta skulle kunna stärka funktionen som ett gott exempel genom att ta itu 

med en rättvis och säker förvaltning och en struktur för ett öppet internet på global nivå. 
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- Alternativ 5: Fortsatt modernisering av dataskyddet: Stödja och om möjligt påskynda det aktuella 

förfarandet för att reformera dataskyddet, särskilt förtydligandet av dataskyddsprinciper för molnbaserade 

datortjänster. Detta inkluderar stöd för valet av en förordning som det rättsliga instrumentet, stärkandet av 

redan befintliga individuella rättigheter i förordningen, de nya rättigheter som ger ytterligare kontroll till 

datasubjektet (t.ex. portabilitet, radering), samt nya skyldigheter för registeransvariga och principen om 

ansvarighet. 
- Alternativ 6: Inrätta principerna ”security by design” (inbyggt säkerhetsskydd) och ”privacy by 

design” (inbyggt integritetsskydd): Mer utförligt undersöka sätt att utveckla och främja arkitektur för 

molnbaserade datortjänster och sociala nätverkssajter som från början utformats med en hög säkerhetsnivå 

samt integritet som grundas på själva utförandet (”privacy by design”)1 snarare än enbart på förtroende 

eller lagstiftning. 
- Alternativ 7: Stöd för inrättandet av en europeisk dataskyddsstyrelse: Stödja tolkningsmekanismer och 

konsekvens på europeisk nivå och inrättandet av en europeisk dataskyddsstyrelse. 
- Alternativ 8: Säkra extraterritoriell tillämpning av europeisk dataskyddslagstiftning:  Lämna Safe- 

Harbour-överenskommelsen och utforska och genomföra alternativ för att säkra extraterritoriell 

tillämpning av europeisk dataskyddslagstiftning i enlighet med det aktuella förslaget till förordning. 
 

Tema III: Skapa en tillförlitlig miljö för digitala företag och liv 

Medborgarnas och företagens digitala tillvaro behöver rättssäkerhet för anammandet av nya idéer. Eftersom 

många framväxande tekniska lösningar inom IKT skapar både nya möjligheter och nya utmaningar finns det ett 

behov av att kontinuerligt se över befintlig lagstiftning och att anpassa den om det är nödvändigt. Bara om 

människor har tillit till rättssäkerheten kommer de att ta till sig och använda ny teknik och utnyttja denna 

tekniks potential för ekonomin och samhället som helhet.  

- Alternativ 9: Föreskriva fastställandet av minimikrav för avtal: Stödja förslag om att fastställa 

minimikrav när det gäller ändrade bestämmelser i avtal, meddelande av sådana förändringar och 

kompensation till de kunder för vilka ändringarna är av väsentlig betydelse. 
- Alternativ 10: Stödja standardiseringen av villkor för tillåten användning och avtal om servicenivå: 

Uppmuntra tydligare standardisering av villkor för tillåten användning och avtal om servicenivå. Detta 

inkluderar stöd för utveckling och användning av standardiserade modellklausuler och förtydligande av 

den relaterade terminologi som används i dessa klausuler för både avtal om servicenivå och villkor för 

tillåten användning. Syftet är att hindra att leverantörer missbrukar sin ställning, särskilt i förhållande till 

konsumenter eller små och medelstora företag. 
- Alternativ 11: Undanröja rättslig osäkerhet: Överväga stöd för förslag som behandlar frågor om rättslig 

osäkerhet. Detta kan innefatta att stödja initiativ för att föreskriva efterlevnad av EU-lagstiftning, 

minimikrav gällande utlämning av uppgifter till ett tredjeland och obligatorisk användning av fördrag om 

ömsesidig rättslig hjälp. 
- Alternativ 12: Stödja utvecklingen av molnspecifika certifieringar: Stödja förslag för utveckling av 

molnspecifik certifiering i EU som är meningsfull, t.ex. när det gäller personlig integritet, med automatisk 

information till dataskyddsmyndigheter i händelse av att andra får tillgång. Främja deras användning 

genom tillämpning i organisationer inom den offentliga sektorn i EU. 
 

Tema IV: Skapa ett inspirerande ekosystem för IKT-industrier 

En avgörande förutsättning för en konkurrenskraftig IKT-industri är ett inspirerande ekosystem. Detta 

åskådliggörs av exempel i andra regioner eller andra industrier. Sådana ekosystem innehåller många 

komponenter. Särskilt viktigt är stöd till innovativa och snabbväxande företag samt tillhandahållande av 

tillräckliga ramvillkor.  

- Alternativ 13: Uppmuntra skapandet av europeiska marknadsaktörer: Stödja skapandet av nya radikala 

förändringar i utvecklingen av teknik och affärsmodeller såsom verkligt säkra plattformar för mobila 

                                           

1 ”Privacy by design” kan innebära att man t.ex. använder pseudonymer för identifieringsuppgifter som grundas på 

egenskaper, (som t.ex. visar att någon har en viss ålder). 
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mottagare eller företag som utnyttjar potentialen hos ekosystem inom molnteknik och sociala 

nätverkssajter. 
- Alternativ 14: Stödja standardisering och driftskompatibilitet: Stödja ansträngningarna i riktning mot 

standardisering och driftskompatibilitet när det gäller lösningar för molnbaserade datortjänster och sociala 

nätverkssajter. Syftet med detta är att användaren ska kunna utnyttja den fulla potentialen hos en levande 

och konkurrenskraftig europeisk marknad. Det syftar också till att förebygga missbruk av 

marknadsställning för att sätta de facto-standarder eller korrumperade standarder på områdena portabilitet 

eller kryptering av data. Möjliga vägar att uppnå detta skulle kunna vara antagandet av standarder eller 

interoperabilitetsramar inom offentliga förvaltningar eller stärkande av rollen för europeiska organ såsom 

Enisa eller Etsi. 
- Alternativ 15: Mer inflytande åt människor i alla samhällsskikt: Mer inflytande åt människor genom att 

stödja lämplig utbildning av tillräckligt många, både användare och utvecklare. Beträffande användarna 

gäller det både teknisk kunskap och kunskap om möjligheter och risker med framväxande tekniska 

lösningar såsom molnbaserade datortjänster och sociala nätverkssajter. Beträffande utvecklarna handlar det 

om stöd för integration av grupper som är mindre representerade inom IKT och relaterade industrier såsom 

kvinnor, äldre eller personer med kortare formell utbildning. 
- Alternativ 16: Ompröva aktuella bredbandsstrategier: Se över framstegen och metoderna för de olika EU-

medlemsstaterna och även på annat håll. Möjliga exempel är Sverige och Japan. Identifiera och anta bästa 

praxis utifrån detta. Detta inbegriper att hantera problemen med finansiering av infrastruktur där man 

säkrar en lämplig balans mellan alla berörda aktörers intressen. Dessutom skulle det vara värdefullt med 

ökad konkurrens mellan fasta, licensbelagda och licensfria kommunikationer. 
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