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Sammanfattning 
 

Digitaliseringen har fortskridit i snabb takt sedan 60-talet och idag får området anses ha 

stor betydelse för både politik och juridik. På grund av utvecklingen är det naturligt att 

förväntningarna på offentlig sektor förändrats. Offentliga verksamheter förväntas idag 

vara ständigt tillgängliga och tillhandahålla flexibla tjänster med hjälp av tekniska 

lösningar. Regeringen har även presenterat mål om att Sverige ska vara ledande i 

världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.  

På grund av den digitala utvecklingen finner sig många aktörer i offentlig sektor 

nödgade att söka hjälp utanför den egna verksamheten. IT-drift är ett exempel på en 

sådan funktion som kan läggas på en extern aktör för att skapa utrymme att fokusera på 

kärnverksamheten och leverera det som efterfrågas. En omorganisering som innebär att 

en intern funktion läggs på en extern aktör, som därefter tillhandahåller funktionen 

gentemot verksamheten, kallas vanligen för outsourcing.  

Vid outsourcing i offentliga verksamheter aktualiseras flera juridiska frågor, särskilt 

avseende vilken information som behandlas i verksamheten och som görs tillgänglig för 

en leverantör. När hanteringen inte längre sker manuellt och när aktören som behandlar 

informationen inte omfattas av offentligrättslig reglering uppstår även särskilda risker 

som behöver hanteras. I uppsatsen redogörs särskilt för den reglering som gäller i 

verksamheter som hanterar säkerhetskänslig information och de risker som förknippas 

med information som har ett högt skyddsvärde.  

Det konstateras att kombinationen av särskilt känslig information och outsourcing ger 

upphov till särskilda intressemotsättningar. I detta läge hamnar offentliga verksamheter 

i en svår situation och lösningar som kan minska informationssäkerhetsriskerna men 

möjliggöra fortsatt digitalisering är därför värda att utvärdera. Lagstadgad tystnadsplikt 

för leverantörer, centraliserade IT-tjänster och kryptering är lösningar som kan hjälpa 

till i denna problematik. Centralisering av IT framstår vara en åtgärd som sannolikt kan 

underlätta för verksamheter som hanterar säkerhetskänslig information.  
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Förkortningar 

A.a. Anfört arbete 

eSam eSamverkansprogrammet
1
 

ESV Ekonomistyrningsverket 

EU Europeiska Unionen 

EUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Europakonventionen  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende 

på̊ behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) 

IT Informationsteknik 

JO Justitieombudsmannen (Riksdagens ombudsmän) 

Ju Justitiedepartementet 

LIS Ledningssystem för informationssäkerhet 

LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

LUFS Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Prop. Regeringens proposition 

PuL Personuppgiftslag (1998:204) 

RiR Riksrevisionen 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SOU Statens offentliga utredningar 

Säpo Säkerhetspolisen 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

  

                                                 

1 En frivillig sammanslutning och fortsättning efter E-delegationen. Medlemmar är bland andra Sveriges Kommuner 

och Landsting, Polisen, Transportstyrelsen, Bolagsverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, se bl.a. 

eSam, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd (2016). 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Ett mål för den svenska regeringen är att bli ”bäst i världen” på att tillvarata 

möjligheterna av digitalisering.
2
 Även i EU finns en drivkraft att främja digitalisering 

men fokus ligger särskilt på frågor om IT-säkerhet.
3
 Digitalisering och IT-säkerhet är 

nära sammanlänkade på grund av att särskilda risker aktualiseras när information inte 

längre hanteras manuellt.
4
  

Den ökade digitaliseringen innebär att offentlig sektor förväntas vara flexibla och 

tillgängliga genom tillhandahållande av moderna IT-lösningar
5
, samtidigt som IT i sig 

inte är en del av kärnverksamheten. För att hantera den ökade digitaliseringen kan det 

vara nödvändigt att söka resurser utom den egna verksamheten, exempelvis genom 

outsourcing av IT.
6
 Fördelarna med outsourcing beskrivs bland annat vara att den 

offentliga sektorn då kan få tillgång till privata leverantörers samlade resurser och att 

utrymme skapas för den egna personalen att fokusera på kärnverksamheten. Förfarandet 

anses dock vara komplicerat och i nuläget är enbart omkring 14 % av myndigheternas 

IT-verksamhet outsourcad.
7
  

Den reglering som omgärdar offentliga verksamheter kan bidra till att outsourcing inte 

ses som oproblematiskt, särskilt när sådan innebär att myndighetens information 

behöver hanteras av en leverantör. Hantering av information digitalt och hos privata 

aktörer aktualiserar särskilda risker och regleringen som kan aktualiseras vid 

outsourcing hittas i olika regelverk, vilket gör att det kan vara svårt att skapa sig en klar 

bild över vad som gäller.
8

 Upphandlingslagstiftning, sekretessreglering och 

integritetsskyddande reglering är exempel på sådan lagstiftning som offentliga 

beställare behöver beakta i sin verksamhet och som kan påverka förfarandet vid 

outsourcing.
9
 Samtliga lagar har olika skyddsändamål och viss lagstiftning ska tillämpas 

genomgående i verksamheten samtidigt som annan lagstiftning enbart aktualiseras i 

särskilda fall.
10

  

                                                 

2 Regeringen. Digitaliseringsstrategi (2017) s. 6. 
3 Se exempelvis EU:s direktiv (2016/1148) om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och 

informationssystem (NIS-direktivet). 
4 Magnusson Sjöberg (2016) s. 57 och 71. 
5 MSB, IT- och informationssäkerhet i Sverige (2015) s. 11. 
6 Arrhed (2016) s. 469-470. 
7 ESV, Digitaliseringen av det offentliga Sverige – Del 2 (2017) s. 21, RiR, IT inom statsförvaltningen (2011) s. 14 

och 27 och Johansson (2017). 
8 Magnusson Sjöberg (2016) s. 90. 
9 Exempelvis lag (2016:1145) om offentlig upphandling, offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och GDPR. 
10 Magnusson Sjöberg (2016) s. 57. 
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I vissa verksamheter är informationen fortsättningsvis av sådant känsligt slag att det 

finns behov av särskild lagstiftning som kontrollerar hanteringen.
11

 För att kunna 

uppfylla målet om ökad digitalisering kan det vara en nödvändighet att låta en 

leverantör hantera informationen som behandlas i verksamheten. Regleringen har dock 

en mer ingripande effekt vid sådana åtgärder när informationen som behandlas är 

särskilt känslig. Vid outsourcing är intressekonflikten mellan riskminimering och 

digitalisering tydlig och det finns utrymme för en diskussion om svårigheter som en 

offentlig beställare i säkerhetskänslig verksamhet står inför i dessa lägen.  

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att problematisera den reglering som gäller för offentliga 

beställare vid outsourcing och belysa den informationssäkerhetsproblematik som kan 

aktualiseras. Vidare är syftet att analysera lösningar som kan förenkla förfarandet för 

myndigheter och minska säkerhetsriskerna vid outsourcing samt undersöka hur sådana 

lösningar förhåller sig till svensk rätt. 

1.3 Problemformuleringar 

För att uppnå angivet syfte behandlas följande frågeställningar i uppsatsen: 

1. På vilket sätt påverkar upphandlingslagstiftning, offentlighets- och sekretesslagen, 

säkerhetsskyddsreglering samt reglering om skydd för personuppgifter möjligheten att 

outsourca IT-drift i säkerhetskänslig verksamhet? 

2. Vilka legala och organisatoriska åtgärder kan vidtas för att riskminimera och 

underlätta outsourcing utifrån lagstiftningen i punkt 1?  

1.4 Metod och material 

I uppsatsen utreds viss reglering som påverkar myndigheter vid outsourcing, som 

inkluderar säkerhetskänslig information, med hjälp av traditionell juridisk metod. 

Metoden kan beskrivas som den praktiskt verksamma juristens arbetssätt och innebär 

tillämpning av den klassiska rättskälleläran.
12

 Rättskälleläran förklarar vilka källor som 

är av betydelse för att fastställa gällande rätt och anses traditionellt vara lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.
13

 

                                                 

11 Exempelvis säkerhetsskyddslagen (1996:627). 
12 Sandgren (2015) s. 40-41. 
13 Sandgren (2015) s. 40, Bernitz m.fl. (2017) s. 30-31 samt Peczenik (1995) s. 35. 
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I uppsatsen appliceras även en rättsanalytisk metod eftersom den, utöver att fastställa 

gällande rätt, även en analyserar denna. Metoden kan innebära behandling av mer 

material än enbart traditionella rättskällor, så kallad ”soft law” eller ”informell rätt”. För 

denna uppsats vidkommande används exempelvis myndighetspublikationer för att skapa 

en nyanserad bild av området.
14

  

Eftersom både upphandlingslagarna och skyddet för personuppgifter bygger på EU-rätt 

används en EU-rättslig metod, inom ramen för den traditionella juridiska metoden, i 

dessa delar. EU-rätten bygger dels på vad som kallas primärrätt, vilket exempelvis är 

fördrag så som EUF-fördraget, dels sekundärrätt, exempelvis sådana rättsakter som 

unionen kan utfärda med stöd av fördragen.
15

 Även allmänna rättsprinciper är viktiga 

vid bedömning av en EU-rättslig frågeställning och i denna uppsats är 

upphandlingsprinciperna av särskild vikt.
16

  

EU-rättslig reglering beskriver i flera avseenden allmänna målsättningar och ofta i vaga 

termer. Den teleologiska metoden används därför som tolkningsmetod. Eftersom 

metoden är ändamålsinriktad och syftar till att utreda det bakomliggande syftet med 

lagstiftningen passar den väl för att belysa EU-rättslig reglering.
17

 För uppsatsens 

vidkommande används metoden även till viss del vid bedömning av svensk rätt 

eftersom frågeställningarna ämnar besvara hur offentliga verksamheter ska förhålla sig 

till lagstiftning vid sidan av regeringens målsättningar. Slutsatserna kan därför anses ha 

en starkare koppling till det bakomliggande syftet med regleringen än ordalydelsen.  

1.5 Avgränsning 

Det är inte möjligt att i denna typ av uppsats uttömmande utreda reglering och 

informationssäkerhetsrisker som aktualiseras vid outsourcing.
18

  En avgränsning har 

därför gjorts gentemot säkerhetskänslig verksamhet och den reglering som gäller för 

offentliga beställare som kan behöva upphandla enligt säkerhetsskyddslagen. Det 

noteras att det inte är tydligt vilka myndigheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen, 

ett problem som exempelvis lyfts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i ett 

remissyttrande och som även diskuteras i uppsatsen.
19

  

                                                 

14 Sandgren (2015) s. 46-49. 
15 Hettne, Eriksson (2011), s. 25-26. 
16 A.a., s. 45. 
17 A.a., s. 89 samt Peczenik (1995) s. 56-57. 
18 Notera att EU:s direktiv (2016/1148) om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och 

informationssystem (NIS-direktivet) inte behandlas i uppsatsen av detta skäl. 
19 SKL, remissyttrande om ny säkerhetsskyddslag (2015). 
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I uppsatsen presenteras ingen utredning av olika IT-tjänster som kan ingå i begreppet 

IT-drift och eventuella skillnader däremellan. Trots att exempelvis molntjänster av 

många anses vara den nya typen av outsourcing kan en utredning särskilt om 

molntjänster av utrymmesskäl inte behandlas. 

I avsnittet om reglering till skydd för personuppgifter sker hänvisningar enbart till nya 

dataskyddsförordningen (GDPR) och inte dagens gällande personuppgiftslag 

(1998:204) (PuL). Eftersom bestämmelserna i GDPR kommer vara gällande rätt från 

och med 25 maj 2018, skulle en genomgång av PuL snabbt bli inaktuell.  

Avslutningsvis sker hänvisningar enbart till LOU för att beskriva den allmänna 

upphandlingsregleringen, dels av utrymmesskäl men även på grund av att upphandlings-

lagarna i aktuella delar är mycket lika. 

1.6 Terminologi 

Vad gäller uppsatsens huvudämne används begreppet outsourcing för att beskriva att en 

funktion eller tjänst utkontrakteras till en extern leverantör.
20

 För uppsatsens 

vidkommande omfattas i detta begrepp även situationer när en myndighet överlåter 

funktioner till en annan myndighet.  

I svenska publikationer används i somliga fall det svenska begreppet utkontraktering
21

 

eller entreprenad
22

 men i en övervägande del av myndighetspublikationer används 

engelskans outsourcing.
23

 På grund av detta samt att outsourcing till synes är ett 

vedertaget begrepp i privat sektor, särskilt vad gäller IT-tjänster, används det engelska 

begreppet.  

Begreppet digitalisering används i uppsatsen och kan exempelvis innebära ”att material 

av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator”
 24

 men kan även tolkas som 

överföring av en manuell process till något automatiserat.
25

  

1.7 Disposition 

Uppsatsens första kapitel introducerar kort bakgrunden till problemområdet, valda 

problemformuleringar samt syfte, avgränsningar och särskild terminologi. I andra 

kapitlet presenteras ämnet digitalisering i offentliga verksamheter och de mål som 

                                                 

20 Augustsson, Bergstedt (1999) s. 15. 
21 Exempelvis i Ju 2017/07544/L4.  
22 Augustsson, Bergstedt (1999) s. 12. 
23 Se exempelvis MSB Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (2013). 
24 NE, digitalisering (Lydelse 2017-12-28). 
25 ESV, Digitaliseringen av det offentliga Sverige – Del 1 (2017) s. 9-10. 
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Sveriges regering har avseende ökad digitalisering. Därefter behandlas viss 

upphandlingsrättslig reglering och hur den påverkar möjligheten till outsourcing i 

offentliga verksamheter. I kapitlet presenteras även reglering om offentlighet och 

sekretess som kan ha särskild påverkan vid informationsöverlämning till en leverantör. 

I efterföljande kapitel behandlas informationssäkerhet i offentliga verksamheter och den 

reglering som offentliga beställare måste förhålla sig till vid behandling av viss 

information, så som säkerhetskänslig information och personuppgifter.  

I huvuddelens avslutande kapitel sammanförs området kring outsourcing och 

informationssäkerhet i syfte att belysa sådana informationssäkerhetsrisker som uppstår 

vid outsourcing av IT-drift. I kapitlet presenteras även förslag som framhålls kunna 

minska säkerhetsriskerna vid outsourcing. I den avslutande analysen granskas sedan de 

legala och riskminimerande effekterna som regleringen och förslagen ger respektive 

skulle kunna ge. 
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2 Digitaliseringens framväxt i  

offentlig sektor  

2.1 Introduktion 

Från att ha hanterats enbart som en teknikfråga är IT idag en viktig samhällspolitisk 

fråga. Under 60-talet påbörjades arbetet med att lagra vissa typer av samhällsdata 

digitalt och genom tillgång till internet och datorer även i privata hem under 80- och 90-

talet ökade användningen dramatiskt.
26

  I offentlig sektor har anpassningen skett 

gradvis, i förhållande till verksamheternas behov och ökad efterfrågan på tekniska 

lösningar – en efterfrågan som bland annat lett till e-förvaltningen eller den så kallade 

”24-timmarsmyndigheten”.
27

 E-förvaltningen grundades i regeringens vision om hög 

tillgänglighet och kvalitet hos statliga myndigheter gentemot medborgarna. Senare har 

den visionen kommit att omfatta hela den offentliga sektorn.
28

 

Utvecklingen av IT har fortsatt i hög takt sedan 90-talet och regeringen presenterade 

under 2017 en ny digitaliseringsstrategi där visionen är att bli bäst i världen på att ta 

tillvara digitaliseringens möjligheter – på ett hållbart sätt.
29

 Hållbarhetsaspekten är 

bland annat kopplad till att kunna hantera risker som följer av digitaliseringen och 

behovet av hög IT-kompetens i offentlig sektor.
30

 

2.2 Skälen till outsourcing  

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet outsourcing, innebörden skulle dels 

kunna vara externalisering av något men det skulle även kunna beskriva ett inköp eller 

en relation.
31

 Nedan används huvudsakligen en definition som innebär att en intern 

funktion läggs utanför den egna verksamheten för att därefter tillhandahållas av en 

extern leverantör som verksamheten köper in funktionen från.
32

  

I offentlig sektor har outsourcing enligt flera aktörer blivit ett måste, mer än ett val eller 

en möjlighet, på grund av mycket höga krav från intressenter angående tekniska 

lösningar och flexibilitet. Fördelar med outsourcing beskrivs vara kostnadsbesparing 

och effektivisering av kärnverksamheten men även möjligheten till innovation och 

tillgång till den privata marknadens expertkompetens. Nackdelarna med outsourcing 

                                                 

26 SKL, Kommunal IT i samverkan (2015) s. 5-6. 
27 A.a., s. 6. 
28 A.a., s. 7. 
29 Regeringen. Digitaliseringsstrategi (2017) s. 6. 
30 A.a., s. 7. 
31 Augustsson, Bergstedt (1999) s. 13. 
32 A.a., s. 14. 
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kan vara att den typen av tidsomspännande förvaltningsavtal som aktualiseras ger 

upphov till inlåsningseffekter, dolda kostnader och uppföljningssvårigheter.
33

  

Omfattningen av outsourcingen kan avse hela verksamheten men även bara vissa delar, 

exempelvis ett specifikt system.
34

 Det kan vara en fördel att anlita olika leverantörer för 

olika delar av sin IT-drift för att utnyttja konkurrensen och maximera kunskapsintaget 

från privat sektor. Oftast är det enbart en möjlighet som finns för stora verksamheter 

som på ett enkelt sätt kan delas upp. Grundprincipen i många privata organisationer är 

annars att det som kan göras bättre av någon annan också ska göras av någon annan 

eftersom det snarare kan vara en börda än något värdeskapande att driva alla delar av en 

verksamhet i egen regi.
35

 

Ett problem med outsourcing i offentlig sektor och särskilt säkerhetskänslig sådan, är att 

den del av en verksamhet som överlämnas till en privat aktör inte längre lyder under 

offentligrättslig reglering, med innebörden att kontrollen delvis förloras.
36

 Förfarandet 

kring outsourcing av IT-drift har även en hög komplexitetsgrad och kräver inblandning 

av fler än enbart den avdelning eller person som hanterar IT-frågor. Jurister, projekt-

ledare, inköpare och sakkunniga bör alla om möjligt inkluderas i förfarandet, vilket gör 

det mycket resurskrävande.
37

  

 

 

  

                                                 

33 Ds 2018:6, Granskning av Transportstyrelsens upphandling av IT-drift, s. 27. 
34 Augustsson, Bergstedt (1999) s. 18. 
35 A.a., s. 21. 
36 Säkerhetspolisen. 10 tips för säkrare outsourcing, s. 2.  
37 Kammarkollegiet. Statens inköpscentral. Vägledning IT-drift (2017), s. 16. 
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3 Reglering som påverkar offentliga beställares 

möjlighet till outsourcing och 

informationsöverlämning 

3.1 Upphandlingslagstiftning 

3.1.1  Introduktion 

Upphandlingslagstiftningen bygger på EU-direktiv och förordningar som redogör för 

hur offentliga beställare ska agera vid kommersiella transaktioner. Den offentliga 

sektorn köper varje år in varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor, vilket 

innebär att den påverkan som inköpen har i samhället och gentemot leverantörer är 

mycket stor.
38

 Huvudregeln är att alla inköp, oavsett om det är varor eller tjänster, 

omfattas av upphandlingslagstiftningen – förutsatt att det samlade inköpet överstiger 

fastställda tröskelvärden.
39

  

3.1.2  Upphandlingsrättsliga principer 

Upphandlingsregleringen bygger huvudsakligen på principer som har kodifierats i 

lagtexten. Principerna är en utveckling av de grundläggande EU-rättsliga friheterna som 

finns beskrivna i EUF-fördraget, bland annat i artikel 34 om fri rörlighet för varor och 

artikel 56 om fri rörlighet för tjänster. Syftet är att offentliga inköp ska bidra till 

förverkligandet av den inre marknaden och förhindra diskriminering och gynnande av 

enskild.
40

 

I den generella reglering som gäller för det allmänna vid upphandling
41

 fastslås att 

upphandling ska ske på ett öppet, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt enligt 

principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
42

 Det framgår även att 

upphandling inte får företas på ett konkurrensbegränsande sätt,
43

 vilket är ett 

förtydligande av ovanstående principer som infördes genom upphandlingsdirektiven 

från år 2016.
44

 

Innebörden av principen om icke-diskriminering är att det inte är tillåtet att ställa 

territoriella krav som enbart vissa leverantörer kan uppfylla, så som att leverantörer ska 

                                                 

38 Pedersen (2017) s. 18. 
39 A.a., s. 30 (i den fortsatta framställningen är utgångspunkten att köpen överstiger dessa tröskelvärden). 
40 A.a., s. 22 och 30. 
41 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
42 4 kap. 1 § LOU. 
43 4 kap. 2 § LOU. 
44 Prop. 2015/16:195 s. 973. 
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ha sitt säte i ett visst land eller vara verksamma i ett specifikt område. Principen om 

likabehandling tar istället sin utgångspunkt i att alla leverantörer ska ges samma 

information och förutsättningar i en upphandling och därmed behandlas på samma vis.
45

 

Avsteg från principerna om icke-diskriminering och likabehandling får enligt EU-

rättslig praxis enbart ske om det finns objektivt godtagbara skäl.
46

  

I svensk rätt har kammarrätten nyligen prövat huruvida olika krav på svenska respektive 

utländska leverantörer strider mot principerna om icke-diskriminering och lika-

behandling. I det aktuella fallet hade en myndighet i sin kravställning beskrivit att de, 

som beställare, hade ansvaret för att begära in uppgifter om svenska leverantörer från 

bland annat skattemyndigheten. Vad gällde utländska leverantörer låg däremot ansvaret 

på leverantören att bifoga information om bland annat indrivningsbara skulder från det 

egna landets myndigheter. I den aktuella upphandlingen uteslöts sedan en svensk 

leverantör som inte lämnat uppgifter om en utländsk underleverantör. Av 

kammarrättens domslut framgår att lika fall behandlats olika eftersom leverantörer med 

svenska respektive utländska underleverantörer behandlats olika. På grund av att det 

inte funnits objektiva skäl för särbehandlingen beslutades upphandlingen göras om i 

enlighet med ovan nämnda praxis.
47

 

Öppenhetsprincipen innebär att det ska finnas en förutsebarhet i förfarandet och 

leverantörer ska kunna lita på att det som framgår av förfrågningsunderlag och liknande 

kommer vara gällande under upphandlingen och vid tilldelning.
48

 Principen om 

ömsesidigt erkännande innebär sedan att handlingar, så som betyg och certifikat från 

andra medlemsstater, måste erkännas av svenska myndigheter och det är därför inte 

möjligt att kräva en certifiering som enbart utfärdas i Sverige. Avslutningsvis ska 

proportionalitetsprincipen tillämpas, vilket innebär att den upphandlande myndigheten 

enbart får ställa krav som är proportionella i förhållande till det aktuella målet med 

upphandlingen. Det krävs med andra ord en avvägning mellan nyttan av olika krav och 

dess påverkan på leverantörerna.
49

  

 

 

                                                 

45 Se bl.a. EU-domstolens dom av den 7 december 2000 i mål C-324/98, Telustria, punkt 60-62, EU-domstolens dom 

av den 13 oktober 2005 i mål C-458/03, Parking Brixen mot Gemeinde Brixen, p. 48, Pedersen (2017), s. 30. och 

Inköpsrådet. Så ska förhandlingen gå till (Lydelse 2018-03-10). 
46 Se bl.a. EU-domstolens dom av den 3 mars 2005 i de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, punkt 27.  
47 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 16 juni 2017 i mål nr. 661-17. 
48 Se bl.a. EU-domstolens dom av den 4 december 2003 i mål C-448/01, EVN mot Österrike, p. 58-59, EU-

domstolens dom av den 18 oktober 2001 i mål C-19/00, SIAC Construction, p. 40-42 och 44-45, Konkurrensverket. 

Grundläggande principer för offentlig upphandling (Lydelse 2018-01-23). 
49 Se bl.a. EU-domstolens dom av den 30 november 1995 i mål C-55/94, Gebhard, p. 37, EU-domstolens dom av den 

27 oktober 2005 i mål C-234/03, Contse m.fl., p. 25, Pedersen (2017) s. 31. 
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3.1.3  Kort om val av upphandlingsförfarande 

När beslut tagits om att outsourcing ska ske följer utförlig reglering om hur proceduren 

fram till kontraktsskrivning ska gå till.
50

 Det finns sex typer av förfaranden vilka är 

anpassade för olika typer av köp. En större skillnad mellan dessa är att anbudsinfordran 

kan genomföras i ett eller två steg. Kort kan sägas att öppet förfarande sker i ett steg och 

att alla leverantörer som önskar får lämna anbud. Selektivt och förhandlat förfarande 

sker däremot i två steg, med innebörden att beställaren först genomför en kvalificering 

och därefter begär anbud från utvalda leverantörer.
51

  

En fördel med enstegsförfarandet är att det vanligtvis tar mindre kalendertid i anspråk 

och därmed kan vara effektivare. En nackdel är att ingen grovsortering genomförs och 

att arbetet med inkomna anbud därför kan vara resurskrävande.
52

 Fördelen med 

tvåstegsförfarande beskrivs vara att inkommande anbud kan begränsas till de 

leverantörer som är bäst lämpade, vilket skapar förutsebarhet för beställaren och 

möjlighet till planering. Utöver detta kommer upphandlingen normalt igång snabbare 

vid tvåstegsförfarande på grund av att förfrågningsunderlaget inte behöver publiceras 

direkt.
53

 

3.1.4  Tillämpning av LUFS 

Vid upphandlingar som innefattar särskilt känslig information kan det vara aktuellt att 

tillämpa lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 

som används vid upphandling av militär utrustning, särskilt känslig utrustning, tjänster 

för militära byggentreprenader eller tjänster av känslig karaktär.
54

 Lagen baseras på ett 

separat EU-direktiv
55

 men strukturen följer till stora delar den i LOU.
56

  

Huvudregeln är att två krav ska vara uppfyllda för att upphandlingsföremålet ska falla 

under regleringen. Första kravet är att tjänsten ska ha ett säkerhetssyfte och andra kravet 

är att tjänsten innebär behandling av uppgifter som är säkerhetsskyddsklassade.
57

  Av 

direktivet till lagen framgår att en tjänst av känslig karaktär ska innehålla sekretess-

belagda uppgifter som ”/…/omfattas av krav på en viss säkerhetsnivå eller en viss 

skyddsnivå” och som ”måste skyddas mot intrång, förstörelse, avlägsnande, spridning, 

                                                 

50 Arrhed (2016) s. 219. 
51 Pedersen (2017) s. 78-79 samt 6 kap. LOU. 
52 Arrhed (2016) s. 286. 
53 A.a., s. 285-286. 
54 1 kap. 2 § LUFS. 
55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid 

tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på̊ 

försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
56 Pedersen (2017), s. 210. 
57 2 kap. 29 § LUFS och Pedersen (2017) s. 211. 
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förlust eller åtkomst av någon obehörig person, eller någon annan typ av risk.”
58

 

Klassningen av uppgifter måste ha stöd i lag där det stadgas att uppgifterna kräver en 

särskild skyddsnivå med hänsyn till rikets säkerhet.
59

 Om föremålet för en upphandling 

uppfyller dessa krav så ska LUFS tillämpas. Om föremålet för en upphandling delvis 

omfattas av LOU men även omfattas av LUFS ska LUFS tillämpas.
60

  I denna del 

föreligger ingen överviktsprincip och det har således ingen betydelse att den del som 

omfattas av lagen är mindre än den del som omfattas av till exempel LOU.
61

 

Samma grundläggande principer som gäller enligt LOU ska även tillämpas enligt 

LUFS.
62

 En skillnad mellan lagarna är dock att öppet förfarande inte får tillämpas enligt 

LUFS. Istället ska som huvudregel tvåstegsförfarande (selektivt eller förhandlat 

förfarande med eller utan annonsering) användas, vilket innebär att leverantörer måste 

ansöka om att lämna anbud och att beställaren genomför en kvalificering innan 

anbudsinfordran sker.
63

  

LOU ger vissa möjligheter att vid kravställningen framställa villkor om informations-

säkerhet men systemet är uppbyggt på ett sätt som vanligen gynnar anbud med lägsta 

pris.
64

 LUFS ger mer långtgående möjligheter till krav på informationssäkerhet.
65

 I 

lagen framgår att en upphandlande myndighet eller enhet får ställa informations-

säkerhetskrav för att skydda vissa uppgifter som kan komma att överlämnas till 

leverantören.
66

  Det tydliggörs att möjligheten finns för den upphandlande myndigheten 

eller enheten att i anbuden kräva utfästelser om åtgärder för informationssäkerhet från 

leverantören och även från underleverantörer.
67

 Vidare ska myndigheten kunna få all 

information som är nödvändig från leverantören om eventuella underleverantörer, för att 

fastställa att den kapacitet som krävs ur informationssäkerhetssynpunkt finns.
68

 

3.1.5  Säkerhetsskyddad upphandling 

Ovan har huvudprinciperna för upphandlingsförfarandet enligt den allmänna 

upphandlingslagstiftningen presenterats och den, till viss del, avvikande reglering som 

finns i LUFS. Vid upphandling där föremålet omfattar uppgifter som är att klassa som 

                                                 

58 2009/81/EG (LUFS-direktivet) art. 1 punkt 8-9. 
59 2 kap. 22 § LUFS.  
60 1 kap. 4 § LUFS. 
61  Prop. 2010/11:150, s. 155. 
62 1 kap. 11 § LUFS. 
63 4 kap. 1 § LUFS samt Pedersen (2017) s. 78-79. 
64 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 242. 
65 Pedersen (2017), s. 214, SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 243 samt Säkerhetspolisen, remissvar 

(2017) s. 5. 
66 7 kap. 13-15 §§ LUFS. 
67 7 kap. 15 § LUFS. 
68 7 kap. 15 § 3-4 p. LUFS. 
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säkerhetskänsliga ska förfarandet kompletteras av bestämmelser i säkerhetsskyddslagen 

(1996:627).
69

  

Den viktigaste innebörden av att säkerhetsskyddslagen ska tillämpas vid upphandlingen 

är att beställaren måste upprätta säkerhetsskyddsavtal gentemot både leverantören och 

eventuella underleverantörer.
70

 Om det vid en säkerhetsskyddad upphandling 

förekommer känsliga uppgifter redan i förfrågningsunderlaget måste avtalen om 

säkerhetsskydd tecknas innan anbudsgivaren får ta del av underlaget. Förfarandet följer 

utöver detta som utgångspunkt reglerna enligt den lag som är tillämplig avseende 

föremålet för upphandlingen, exempelvis LOU eller LUFS. Av denna anledning gäller 

även de grundläggande principerna som tidigare presenterats.
71

 

Vilken lag som ska tillämpas när föremålet för en upphandling är av känslig karaktär 

eller då informationen som behandlas är särskilt känslig avgörs av bestämmelserna i 

både LOU och LUFS. Om föremålet för upphandlingen faller under LUFS 

tillämpningsområde så ska den lagen tillämpas. Om LUFS inte är tillämplig stadgas det 

i LOU att när en upphandling omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga 

intressen kan den undantas regleringen som finns i LOU, om innebörden av 

tillämpningen skulle innebära att tillräckligt skydd inte kan säkerställas.
72

  

Med nyss nämnda ska dock inte förstås att samtliga säkerhetsskyddade upphandlingar 

undantas upphandlingsregleringen. Ett säkerhetsskyddsavtal kan vara tillräckligt för att 

tillgodose det säkerhetsbehov som behövs och således ska upphandlingen i övrigt följa 

reglerna i den lag som är tillämplig, till exempel LOU eller LUFS.
73

 Regleringen är 

således en undantagsreglering som ska tolkas restriktivt. Skäl för att en upphandling 

faller under undantaget kan vara att uppgifterna omfattas av sådan sekretess som 

regleras i 18 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket handlar om 

sekretess för säkerhets- och bevakningsåtgärder. Ett exempel är handlingar om 

statsministerns tjänstebostad eller övervakningssystem på museum.
74

 Det avgörande för 

att ett inköp ska undantas upphandlingsreglerna är att ”de berörda väsentliga intressena 

inte kan garanteras genom mindre ingripande åtgärder”
75

. 

 

 

                                                 

69 Arrhed (2016) s. 436. 
70 8 § säkerhetsskyddslagen.  
71 Arrhed (2016), 437. 
72 3 kap. 5 § LOU. 
73 Olsson, Erik, Falk, Johan. Inköpsrådet. Så upphandlar du med säkerhetsskydd (lydelse 2018-03-10). 
74 Arrhed (2016) s. 437. 
75 LOU-direktivet, art. 15 punkt 3. 
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3.1.6 Samordnad inköpsverksamhet 

En möjlighet för myndigheten att inte behöva genomföra ett helt eget upphandlings-

förfarande enligt ovan är om en annan part upphandlar tjänsten. Tjänster via avrop från 

ramavtal som upphandlats av en inköpscentral kan köpas in utan att ett upphandlings-

förfarande genomförs av den beställande myndigheten.
76

 Av förordningen om statlig 

inköpssamordning framgår att statliga myndigheter ska använda sig av ramavtal där 

sådana finns och så länge annan upphandling inte är mer fördelaktig.
77

  

Samordnad inköpsverksamhet kan antingen vara uppbyggt som en grossistverksamhet 

eller som en mellanhandsfunktion, vilket innebär att en offentlig inköpare kan köpa en 

tjänst eller vara från inköpscentralen men även genom inköpscentralen. När en offentlig 

inköpare använder sig av denna typ av inköpsfunktion ingår även stöd i form av 

exempelvis system för administration av tilldelning av kontrakt och hjälp i samband 

med avrop.
78

  

Ett ramavtal kan ingås mellan en eller flera myndigheter och en eller flera leverantörer. 

När det i ett ramavtal finns flera leverantörer ska den beställande myndigheten antingen 

tilldela kontrakt med hjälp av en fastställd fördelningsnyckel alternativt förnyad 

konkurrensutsättning. Förnyad konkurrensutsättning kan ses som en ”miniupphandling” 

men de flesta villkor är normalt redan fastställda av inköpscentralen och dessa ska gälla 

vid avropet. Beställaren har därtill fått hjälp med att begränsa antalet leverantörer.
79

 

Avtal som upprättas genom avrop från ramavtal får enligt LOU som huvudregel inte 

gälla en längre period än fyra år. Enbart i särskilda fall kan undantag göras och avtalet 

kan då sträcka sig upp till sju år. Särskilda fall kan exempelvis vara att det finns ett 

behov av kontinuitet.
80

 Vid avrop från ramavtal sker tilldelning enligt villkor som 

fastställts av inköpscentralen. I vissa fall är inte alla villkor fastställda, varför 

förfarandet kan kräva en del förarbete från beställarens sida i den mån avtalet behöver 

utformas efter det specifika behov som finns i verksamheten. Avtalet mellan beställaren 

och leverantören ska dock i allt väsentligt stämma överens med villkoren som fastställts 

av inköpscentralen i ramavtalet.
81

 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) introducerade år 2017 nya ramavtal 

avseende IT-drift för stora och medelstora verksamheter. Avropsberättigade är statliga 

myndigheter men även kommuner, landsting och andra statliga organ, om dessa anmält 

                                                 

76 Pedersen (2017) s. 101 samt 7 kap. 10 § LOU. 
77 Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 
78 Pedersen (2017) s. 102. 
79 Arrhed (2016) s. 314-315. 
80 7 kap. 2 § LOU och Pedersen (2017) s. 95-96. 
81 7 kap. 3-5 §§ LOU. 
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intresse.
82

 Av den vägledning som SIC publicerat framgår att utgångspunkt är att en 

avropande myndighet använder förnyad konkurrensutsättning vid avrop men att 

förhandlat förfarande får användas om kraven i LOU är uppfyllda. Ramavtalet är sedan 

giltigt i tre år, med möjlighet till förlängning upp till sju år på initiativ av SIC.
83

 

Avslutningsvis tydliggörs det ansvar som ligger på den avropande myndigheten 

avseende upprättande av 1) personuppgiftsbiträdesavtal och 2) säkerhetsskyddsavtal. 

SIC erbjuder dock utkastversioner av dessa avtal och utöver detta finns möjlighet till 

ytterligare avropsstöd genom kontakt med SIC:s ramavtalsansvariga.
84

 

3.1.7  Samarbeten mellan myndigheter 

I vissa fall är det möjligt för myndigheter att samarbeta avseende tjänster, utan ett 

föregående upphandlingsförfarande. Undantaget finns nu reglerat genom de nya 

upphandlingsdirektiven och är en kodifiering av rättspraxis.
85

 Så kallade 

”Hamburgsamarbeten” är enbart godtagbara om vissa villkor är uppfyllda. Av lagen 

framgår att avtalet mellan myndigheterna måste avse samarbete mot ett, för 

myndigheterna, gemensamt mål. Det ska avse offentliga tjänster och enbart styras av 

allmänintresset. Samarbetet får avslutningsvis inte innebära att myndigheterna 

tillsammans utövar mer än 20 % av verksamheten på den öppna marknaden.
86

  

Undantaget ska tolkas restriktivt och EU-domstolen har enbart i ett fall medgett avsteg 

från upphandlingsregleringen. Det aktuella målet rörde avfallshantering och avtal 

mellan den tyska motsvarigheten av kommuner och Hamburg stad. Det avgörande i 

fallet var att samarbetet syftade till att uppnå ett allmännyttigt och gemensamt mål.
87

 I 

senare rättspraxis har hänvisningar skett till detta mål och till exempel avtal om IT-

tjänster och städtjänster har enbart indirekt ansetts fullgöra allmännyttiga ändamål och 

därmed inte fallit under undantaget.
88

 Trots att reglerna kring Hamburgsamarbeten 

baseras på rättspraxis från EU-domstolen förefaller rättsläget vara oklart angående vilka 

avtal som praktiskt kan omfattas av den nya regleringen.
89

 

 

                                                 

82 Kammarkollegiet. Statens inköpscentral. Vägledning IT-drift (2017), s. 5. 
83 A.a., s. 10-11. 
84 Kammarkollegiet. Statens inköpscentral. Vägledning IT-drift (2017) s. 4 och 16. 
85 Se 3 kap. 17 § LOU. 
86 3 kap. 17 § LOU, se även Upphandlingsmyndigheten. Samarbetsavtal (2017) s. 20. 
87 Dom av den 9 juni 2009, Hamburg, i mål C-480/06, se punkterna 37, 41, 44, 47. 
88 Upphandlingsmyndigheten. Samarbetsavtal (2017) s. 16 med hänvisningar till målen C-386/11 Piepenbrock och C-

15/13 HIS. 
89 Upphandlingsmyndigheten. Samarbetsavtal (2017) s. 37. 
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3.2 Tryckfrihetsförordningen och  

offentlighets- och sekretesslagen 

Det är en förutsättning att informationen som hanteras i en verksamhet är möjlig att 

överlämna till en leverantör vid outsourcing. Utgångspunkt vid informations-

överlämning är att offentlighetsprincipen gäller, vilket innebär att allmänheten har rätt 

att få tillgång till information som finns i offentlig sektor.
90

 Tryckfrihetsförordningen 

(TF) beskriver den grundläggande rättigheten att ta del av allmänna handlingar som 

tillfaller varje medborgare. I förordningen framgår att rättigheten finns till för att främja 

”fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”
91

 och rättigheten får endast begränsas med 

hänsyn till exempelvis rikets säkerhet. Vid sådana avvikelser måste det finnas stöd i 

lag.
92

  

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns exempel på sådana begränsningar. 

Lagen reglerar sekretess avseende allmänna handlingar men även sekretess för 

dokument som finns hos myndigheten men som ännu inte blivit allmänna. I 3 kap. 1 § 

OSL framgår att sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift både genom utlämnande 

och genom muntlig vidarebefordring, vilket även omfattar exempelvis arbetsmaterial.
93

 

Med lagreglerad tystnadsplikt följer även straffrättsligt ansvar och den som röjer en 

uppgift kan således dömas för brott, detta enligt 20 kap. 3 § brottsbalken (BrB). 

Av 1 kap. 1 § i OSL framgår att lagen gäller vid myndigheters hantering av allmänna 

handlingar och att den även innehåller bestämmelser om tystnadsplikt för anställda i det 

allmännas tjänst. Av 2 kap. 1 § OSL framgår sedan att det är förbjudet för myndigheten 

att röja sekretessreglerade uppgifter.  

Röjandebegreppet har behandlats i NJA 1991 s. 103, där HD uttalade att innebörden av 

begreppet är att en uppgift kommer obehörig part till handa. Även andra än personal 

inom förvaltningen omfattas av förbudet. Det kan exempelvis vara en fysisk person som 

genom ett uppdrag är knuten till verksamheten på så sätt att denne anses delta i den 

faktiska verksamheten.
94

 JO har uttalat att personuppgiftsbiträden enligt PuL:s mening 

inte ingår i denna krets
95

, varför anställda hos en leverantör av IT-tjänster som 

utgångspunkt inte träffas av bestämmelserna om sekretess i OSL. I vissa fall kan dock 

enskilda anställda hos leverantörsföretaget omfattas av bestämmelserna om de anses ha 

ställts till förfogande för myndigheten på ett sätt som motsvarar ett enskilt 

                                                 

90 Regeringen. Offentlighetsprincipen.  
91 2 kap. 1 § TF. 
92 2 kap. 2 § TF. 
93 Pensionsmyndigheten. Molntjänster i staten, bilaga (2016) s. 5. 
94 Reimers, Elisabet. Karnov lagkommentar, 2 kap. 1 § OSL.  
95 JO, ämbetsberättelse 2015/16, s. 606. 
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uppdragsavtal mellan den anställde och myndigheten. En sådan situation kan anses falla 

under ”annan liknande grund”, enligt 2 kap. 1 § 3 p. OSL.
96

 

Uppgifter som omfattas av sekretess får enligt ovan resonemang inte röjas såvida inte 

tillstånd ges i lag. Applicerat på outsourcing innebär detta att en myndighet måste 

genomföra en prövning om huruvida uppgifter kan överföras till en extern leverantör 

utan att dessa anses röjda. Trots att leverantören inte på ett uppenbart sätt ämnar ta del 

av uppgifterna på det sätt som OSL syftar till att kontrollera, ska således kontroll ske 

innan informationsöverlämning genomförs.
97

 Även underleverantörer ska kontrolleras 

för att säkerställa att sekretessen inte åsamkar hinder för tjänsten, något som kan vara 

förenat med stora svårigheter eftersom myndigheten sällan har tillräcklig insyn i 

leverantörens olika resurser.
98

 

Röjandebegreppet var vid tidigare sekretesslagens tillkomst enklare att definiera och 

avgränsa. Då var det tydligare när röjande skett eftersom uppgifter vanligen kom en 

utomstående till handa enbart när denne faktiskt begärde att ta del av uppgifterna, det 

vill säga med syftet att tillgodogöra sig informationen. I dagens samhälle sker 

informationsbehandlingen i så stor skala och genom tekniska lösningar att de allra flesta 

myndigheter behöver få utomstående hjälp med behandling av uppgifter. Eftersom 

avsikten för leverantören inte är att tillgodogöra sig informationen, utan enbart att 

bearbeta informationen så som en ”massa”, kan det anses naturligt att röjandebegreppet 

inte omfattar sådana situationer.
99

 

Vid outsourcing av IT-drift är det således inte enbart en specifik uppgift som blir 

föremål för utlämnande – det är istället fråga om massutlämnande, vilket gör det svårt 

att bedöma enskilda uppgifters skaderisk vid röjande. I propositionen till föregående 

sekretesslag framgår det att vid sådana situationer är det avgörande att bedöma vilket 

sekretesskydd uppgifterna kommer få hos mottagaren, i detta fall hos leverantören, samt 

leverantörens avsikt med uppgifterna. Genomförs en sådan bedömning och är resultatet 

att skyddet är högt nog, anses myndigheten ha gjort tillräcklig.
100

 I senare förarbeten 

föreslås därutöver att sekretessen hos leverantören säkerställs genom avtal.
101

 

E-delegationen har kommit till slutsatsen att OSL inte ger upphov till några stora 

begränsningar avseende möjligheten att utlämna uppgifter till en leverantör så länge 

                                                 

96 eSam, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd (2016) s. 15. 
97 Pensionsmyndigheten. Molntjänster i staten, bilaga (2016) s. 5. 
98 A.a., s. 6. 
99 eSam, Outsourcing - En vägledning om sekretess och persondataskydd (2016) s. 17. 
100 Prop. 1979/80:2 Del A s. 81. 
101 Prop. 1981/82:186 s. 41-42.  
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avtalet tydligt reglerar ansvar och sekretess. Utgångspunkten för den slutsatsen var 

klassisk outsourcing inom Sveriges gränser.
102

 

I ett uttalande från JO ansågs dock inte att avtalsreglerad sekretess vara tillräckligt för 

att säkerställa informationens behandling hos leverantören. I det aktuella fallet hade 

vårdgivare outsourcat en tjänst för digital journalföring till ett privat företag som fick 

tillgång till patienters vårdinformation, vilken är belagd med stark sekretess enligt 25 

kap. 1 § OSL. JO bedömde att det finns en skillnad mellan hur personal som omfattas av 

lagstadgad tystnadsplikt behandlar uppgifter respektive hur privata företag behandlar 

uppgifter under avtalsreglerad vite. Risken för felaktig behandling ansågs vara större när 

en utomstående får tillgång till uppgifterna genom en tjänst.
103

 Beslut av JO är inte av 

juridisk bindande karaktär och verksamheter i offentlig sektor är därmed inte skyldiga 

att följa beslutet. Det är dock vanligt att rättelser ändå sker i syfte att följa 

rekommendationerna.
104

 

Resultatet av ovanstående är därmed att för vissa typer av särskilt integritetskänsliga 

uppgifter, såsom vårdinformation, anser JO att avtalsreglerad tystnadsplikt inte är nog 

för att upprätthålla ett tillräckligt högt skydd.  En försvårande aspekt för informations-

överlämning, även i situationer där avtalsreglerad sekretess kan anses räcka, är när 

leverantören anlitar underleverantörer. I dessa fall måste det även finnas sekretessavtal 

gentemot underleverantörerna, vilket kan vara praktiskt svårt att få till och ännu svårare 

att följa upp.
105

  

  

                                                 

102 E-delegationen, Förstudie, Effektiv IT-drift (2012), s 44-45. 
103 JO, ämbetsberättelse 2015/16, s. 606. 
104 Riksdagens ombudsmän. JO-beslut (Lydelse 2018-01-23). 
105 Pensionsmyndigheten. Molntjänster i staten, bilaga (2016) s. 9. 
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4 Särskild reglering om informationssäkerhet 

som påverkar outsourcing i offentlig 

verksamhet 

4.1  Allmänt om informationssäkerhet 

All information har ett värde och information som finns i offentliga verksamheter kan 

vara livsviktig för enskilda personer men även, i säkerhetskänsliga verksamheter, vara 

kopplad till rikets säkerhet. På grund av informationens värde är det av stor vikt att den 

skyddas
106

 och alla aktörer ska kunna fästa tillit till både informationen och hanteringen 

av den.
107

 Den ökade användningen av IT medför risker för såväl personer, företag och 

offentliga verksamheter på grund av ökad sårbarhet genom exempelvis risk för 

dataintrång. För vissa offentliga verksamheter är riskerna särskilt kopplade till kritisk 

infrastruktur eller känslig information där konsekvenserna av skador och störningar i 

system har betydelse för den nationella säkerheten och allmänhetens hälsa. Detta 

innebär att informationssäkerhet är en angelägenhet för hela samhället.
108

 

Kommissionen definierade begreppet informationssäkerhet redan år 2001 som:  

”/…/förmågan hos ett nät att tåla, vid en viss tillförlitlighetsnivå, olyckshändelser eller 

illvilligt uppträdande som äventyrar tillgängligheten, äktheten, integriteten och 

konfidentialiteten hos lagrade eller vidarebefordrade data och besläktade tjänster som 

tillhandahålls av, eller är tillgängliga, via dessa nät”
109

 

Syftet med informationssäkerhet är än idag att upprätthålla riktighet, konfidentialitet, 

tillgänglighet och spårbarhet. Konfidentialitet handlar om att hålla känslig information 

skyddad från utomstående. Målet vid exempelvis hackerattacker är vanligtvis att få 

tillgång till konfidentiell information. I offentliga verksamheter kan konfidentiell 

information motsvaras av sekretessbelagd information där det även kan finnas 

begränsningar i tillgången inom den egna organisationen.
110

 

Informationens riktighet kopplar an till problematik att information på olika sätt kan 

förvanskas eller ändras. Virus är ett exempel på hur en extern aktör kan försätta en 

organisation i kris, till exempel genom att ändra säkerhetsinställningar eller stänga ner 

system. I dessa fall används vanligen backuper för att snabbt kunna återställa system.
111

 

                                                 

106 Informationssäkerhet.se. Vad är informationssäkerhet? (Lydelse 2017-12-12). 
107 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 45. 
108 Informationssäkerhet.se. Vad är informationssäkerhet? (Lydelse 2017-12-12). 
109 KOM. Meddelande. Nät- och informationssäkerhet: förslag till en europeisk strategi (2001). 
110 Arrhed (2016) s. 414-415. 
111 A.a., s. 415. 
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Avseende informationens tillgänglighet kan även den fysiska miljön vara en risk, 

exempelvis risken att datahallar utsätts för brott eller olyckor.
112

  

I arbetet med informationssäkerhet används ofta olika typer av standarder. Dessa 

grundas i samlad och beprövad erfarenhet och är viktiga för att skapa enhetlighet och 

riktlinjer som alla organisationer kan använda sig av.
113

 Avseende systematiskt 

informationssäkerhetsarbete finns standarderna SS-ISO/IEC 27001, vilka används såväl 

i privat som offentlig verksamhet. Serien benämns som ”Ledningssystem för 

informationssäkerhet” (LIS) och utgör grunden för arbetet inom många organisationer, 

speciellt sådana som hanterar särskilt känslig information.
114

 

4.2  Informationssäkerhet genom säkerhetsskyddslagen och 

säkerhetsskyddsförordningen 

4.2.1 Säkerhetsskyddsregleringens innebörd 

Säkerhetsskyddslagen introducerades ovan
115

 med anledning av dess tillämpning vid 

upphandling men lagens bestämmelser ska i säkerhetskänslig verksamhet tillämpas 

genomgående. Lagens skyddsintresse är uppgifter som omfattas av sekretess och som är 

av vikt för rikets säkerhet.
116

 För verksamheter där sådan information behandlas finns 

utförliga bestämmelser om säkerhetsskydd och syftet är att uppgifter inte obehörigen 

röjs, ändras eller förstörs samt att samma skydd ska upprätthållas oavsett vem som 

hanterar uppgifterna.
117

  

Syftet med säkerhetsskyddsavtalet som upprättas i och med upphandlingen är således att 

samma nivå av säkerhetsskydd ska finnas hos leverantören som i den egna 

verksamheten och avtalet ska därför även gälla för underleverantörer.
118

 Om uppgifter 

ska hanteras i leverantörens lokaler ska myndigheten utöver avtalet även genomföra 

besök för att säkerställa skyddsnivån. All personal som kommer vara delaktig i 

uppdraget ska säkerhetsprövas och skriva på sekretessförbindelser om uppdraget 

innebär behandling av sekretessbelagda uppgifter.
119

 

Vidare ska anställda hos leverantören placeras i en säkerhetsklass för att avgöra om en 

särskild personutredning måste genomföras. Om personer ”i stor omfattning får del av 

                                                 

112 Arrhed (2016) s. 415. 
113 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 42. 
114 Informationssäkerhet.se, Ledningssystem för informationssäkerhet (Lydelse 2018-01-01). 
115 Avsnitt 3.1.5. 
116 6 § 2 p. säkerhetsskyddslagen. 
117 7 § säkerhetsskyddslagen,  

SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 84 och Ju 2017/07544/L4, s. 11. 
118 Säkerhetspolisen. Säkerhetsskyddad upphandling (Lydelse 2018-01-23). 
119 11 § säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisen, Säkerhetsskyddad upphandling (Lydelse 2018-01-23). 
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uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet” 

placeras dessa i säkerhetsklass 1 med innebörden att en personkontroll måste 

genomföras. Omfattningen av kontrollen är inte fastslagen utan den ska ske i den 

omfattning som anses nödvändig.
120

  Det är sedan myndigheten själv som beslutar om 

huruvida informationsöverlämning kan ske till leverantören.
121

 

Utöver säkerhetsskyddslagen beskriver säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 

ansvaret som myndigheter har att lokalisera vilka uppgifter som omfattas av 

säkerhetsskyddslagen, det vill säga uppgifter som är av vikt för rikets säkerhet och som 

behöver hållas hemliga. Arbetet ska sammanställas i en säkerhetsanalys och det ska 

även finnas en säkerhetsskyddschef som ansvarar för skyddet.
122

 Av förordningen 

framgår avslutningsvis att den som förordningen träffar måste försäkra sig om att 

fullgott säkerhetsskydd föreligger även om uppgifterna hanteras utom deras kontroll.
123

  

4.2.2  Kommande ändringar i säkerhetsskyddsregleringen 

I utredningen ”En ny säkerhetsskyddslag” föreslås att lagens tillämpningsområde borde 

utvidgas. Av utredningen framgår att området för skyddsvärda verksamheter idag gäller 

fler samhällsområden än enbart särskilda militära verksamheter som på ett uppenbart vis 

träffas av lagen. Målet är att lagen på ett tydligare sätt ska omfatta alla verksamheter 

som är avgörande för samhällets grundläggande funktioner. Det skyddsvärda området 

beskrivs även omfatta verksamheter med IT-system som är centrala för samhällets 

funktioner eller uppgifter som kan vara föremål för informationsinhämtning från externa 

aktörer.
124

  

Exempelvis omfattas Transportsstyrelsen av lagen, något som dels framgår av uppgifter 

från Säpo
125

 men även från uppgifter som myndigheten själv publicerat i samband med 

att en upphandling för outsourcing av IT-drift uppmärksammats under åren 2016-2017. 

Myndigheten medger att man i samband med den aktuella upphandlingen beslutat om 

avsteg från säkerhetsskyddslagen, OSL och PuL.
126

 Skälen till avstegen var, något 

förenklat, tidsbrist på grund av att dåvarande IT-avtal med Trafikverket löpte ut och 

förfarandet för att teckna nytt avtal led av förseningar. Den nya leverantören påbörjade i 

och med detta sitt arbete med att överta systemen, innan alla säkerhetsåtgärder var 

genomförda (exempelvis upprättande av säkerhetsskyddsavtal och säkerhetskontroller 

av personal). Transportsstyrelsen gjorde bedömningen att avsteg från lagarna var 

                                                 

120 17-18 §§ respektive 13 § säkerhetsskyddslagen. 
121 27 § säkerhetsskyddslagen. 
122 5-6 §§ säkerhetsskyddsförordningen. 
123 12-13 §§ säkerhetsskyddsförordningen. 
124 SOU 2015:25, En ny säkerhetsskyddslag, s. 22. 
125 Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens tillsyn av Transportsstyrelsen (Lydelse 2017-12-20). 
126 Transportstyrelsen. Frågor och svar kring uppgifter i media om vår IT-upphandling (Lydelse 2017-12-20). 
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nödvändigt för att upprätthålla IT-driften. Konsekvensen blev att personal, även 

personal baserad utomlands, arbetade med informationen innan avtal rörande sekretess 

och säkerhetsskydd tecknats.
127

 Säpos tillsynsrapport i ärendet påvisar allvarliga brister 

i säkerhetsskyddsarbetet vid Transportsstyrelsen i samband med den specifika 

upphandlingen och man konstaterar att sekretessbelagda uppgifter kan ha röjts men att 

det inte går att fastslå att så har skett.
128

 

I utredningen om ny säkerhetsskyddslag beskrivs den utveckling som skett avseende att 

myndigheter i allt större omfattning tar hjälp av externa leverantörer och att det inte är 

ovanligt att även utländska företag deltar i svenska säkerhetsskyddade upphandlingar.
129

 

När verksamheten delvis utförs av en tjänsteleverantör innebär det dock inte att ansvaret 

för säkerhetsskyddet på något vis övergår till leverantören. Det framhålls därför i 

utredning att det måste tydliggöras att säkerhetsskyddsansvaret alltid kvarstår hos den 

upphandlande myndigheten så som ansvarig för verksamheten.
130

 Regeringen lämnade i 

november år 2017 förslaget på remiss till Lagrådet.
131

 

Regeringen har därutöver beslutat om att genomföra vissa förändringar i säkerhets-

skyddsförordningen som kommer bli gällande från och med april 2018.
132

 De aktuella 

förändringarna har sin grund i promemorian ”Skärpt kontroll av statliga myndigheters 

utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet” där förslag framförs 

om begränsningar av möjligheten att i statliga och säkerhetskänsliga myndigheter 

outsourca verksamhet. Syftet med ändringarna är att skärpa kontrollen och därmed öka 

skyddet av särskilt känslig information.
133

  

Idag gäller vissa av förordningens bestämmelser enbart vid överlåtelse av 

säkerhetskänslig verksamhet. En förändring är att även outsourcing kommer omfattas. 

En ny bestämmelse införs som reglerar att en statlig myndighet, vid upphandlings-

förfarande som innebär upprättande av säkerhetsskyddsavtal, 1) måste genomföra en 

särskild säkerhetsanalys och 2) måste samråda med tillsynsmyndigheten innan 

outsourcing. Säkerhetsanalysen innebär att myndigheten måste klargöra vilka uppgifter 

som kommer hanteras av leverantören och om dessa behöver särskilt skydd.
134

 

Fortsättningsvis kommer tillsynsmyndigheten, det vill säga Säpo, erhålla befogenhet att 

                                                 

127 Ds 2018:6, Granskning av Transportstyrelsens upphandling av IT-drift, s. 152-154. 
128 Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens tillsyn av Transportsstyrelsen (Besökt 2017-12-20). 
129 SOU 2015:25, En ny säkerhetsskyddslag, s. 427. 
130 A.a., s. 433. 
131 Lagrådsremiss. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag. 16 november 2017. 
132 SFS 2018:13. Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). 
133 Ju 2017/07544/L4, s. 3. 
134 SFS 2018:13. Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), 16 a §. 
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besluta om att outsourcing inte får genomföras om det finns risk för bristande 

informationssäkerhet.
135

 

I promemorian poängteras att en skärpt kontroll måste införas snarast, särskilt mot 

bakgrund av bristerna som påvisades vid Transportstyrelsens outsourcing av IT-drift. 

Det framgår även att det idag är svårt att ha kontroll över var säkerhetskänslig 

verksamhet bedrivs och att Säpo genom samrådsförfarandet kommer få en bättre 

överblick över svenska verksamheter av sådant känsligt slag. Förändringarna innebär att 

kontakten mellan Säpo och myndigheten som planerar att outsourca etableras tidigt, 

innan underlag publiceras inför upphandling, vilket gör att säkerhetsarbetet blir en 

naturlig del under hela upphandlingsprocessen.
136

  

Av remissvar och yttranden framgår att flera instanser ställer sig positiva till 

förändringarna. Bland åsikterna framförs att outsourcing av säkerhetskänslig 

verksamhet bidrar till stora risker avseende samhällets säkerhet och därmed finns ett 

behov av utökad tillsyn.
137

 Säpo framhåller att det i vissa fall är direkt olämpligt att 

känsliga verksamheter outsourcas till en privat leverantör.
138

 Det framförs dock även att 

förändringarna kommer ge konsekvenser för denna typ av upphandlingar som både 

kommer bli dyrare och mer tidskrävande. Förändringen att tillsynsmyndigheten kommer 

ha möjlighet att stoppa en pågående upphandling kan vara problematisk mot bakgrund 

av att det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för resurssäkra sin 

upphandling. Konsekvensen blir att myndigheten hamnar i beroendeförhållande 

gentemot tillsynsmyndigheten och omfattningen av deras invändningar kommer vara 

svåra att kalkylera och planera för.
139

 

4.3  Skydd för personuppgifter vid outsourcing 

4.3.1  Introduktion 

Personuppgifter är exempel på information som behöver särskilt skydd, vilket framgår 

av reglering i bland annat regeringsformen och Europakonventionen.
140

 Behandling av 

andra typer av uppgifter har ovan beskrivits utefter den grundläggande principen om 

offentlighet som sedan begränsas av sekretessbestämmelser. Avseende personuppgifter 

                                                 

135 SFS 2018:13. Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), 16 a §., se även Ju 

  2017/07544/L4, s. 8. 
136 Ju 2017/07544/L4, s. 16-17 och 28. 
137 Statskontoret, remissvar (2017), Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, remissyttrande (2017). 
138 Säkerhetspolisen, remissvar (2017). 
139 Statens servicecenter, remissyttrande (2017). 
140 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 78, 2 kap. 6 § 2 st. RF och art. 8 Europakonventionen. 
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är istället utgångspunkten att uppgifterna inte får behandlas om det inte stadgas i 

reglering.
141

  

I den offentliga förvaltningen hanteras stora mängder personuppgifter och även särskilt 

känsliga uppgifter om exempelvis enskildas inkomst, hälsa och andra sociala frågor. 

Eftersom behandlingen i regel sker utan samtycke är det en förutsättning att hanteringen 

sker ansvarsfullt och säkert.
142

  

4.3.2  Dataskyddsförordningen 

Den 16 april 2016 beslutade Europaparlamentet att anta en ny förordning om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter (fortsättningsvis ”GDPR”).
143

 Förordningen har trätt ikraft men ska 

börja tillämpas som lag från och med 25 maj 2018 och kommer då innebära en del 

förändringar avseende automatisk behandling av personuppgifter.
144

  

I GDPR definieras personuppgifter som ”varje upplysning som avser en identifierad 

eller identifierbar fysisk person”.
145

 Syftet med den nya förordningen är att skapa bättre 

harmoni mellan medlemsländernas olika rättssystem, ett bättre och effektivare skydd för 

personuppgifter samt ge enskilda personer större kontroll över sina personuppgifter.
146

 

Bakgrunden är bland annat behovet av ett utökat skydd för personuppgifter på grund av 

digitaliseringen. Det framgår av förordningen att dagens teknik skapar helt nya 

möjligheter för behandling av personuppgifter och insamlingen sker i allt större 

omfattning, vilket ställer mycket högre krav på dataskyddet.
147

  

Två grundläggande begrepp i regleringen är personuppgiftsansvarig respektive 

personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig definieras som ”en fysisk eller juridisk 

person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans 

med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter”.
148

 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter på uppdrag av den 

personuppgiftsansvarige.
149

  

                                                 

141 SOU 2016:41, Personlig integritet, s. 60-61. 
142 A.a., s. 79. 
143 EU 2016/679 (GDPR). 
144 Jmf. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och personuppgiftslag 

(1998:204). 
145 EU 2016/679 (GDPR) art. 4 p. 1. 
146 A.a., skäl 1-3 och 11. 
147 A.a., skäl 6-7. 
148 A.a., art. 4 p. 7. 
149 A.a., art. 4 p. 8. 
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Grundprinciperna för vilken typ av behandling som är godtagbar följer av kapitel två i 

GDPR. För all behandling krävs laglig grund. I artikel 6 presenteras sex grunder och det 

framgår till exempel att behandling är godtagbar om den är ”nödvändig för att fullgöra 

en rättslig förpliktelse” eller ”för att skydda intressen som är av grundläggande 

betydelse för den registrerade eller annan”.
150

  

Det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att principerna bakom tillåten 

behandling efterföljs.
151

 Det framgår att den som behandlar personuppgifter på uppdrag 

av en personuppgiftsansvarig måste kunna ge garantier avseende åtgärder som vidtas för 

att skydda uppgifterna.
152

 Vidare får inte eventuella underleverantörer anlitas av 

personuppgiftsbiträdet utan tillstånd från personuppgiftsansvarig.
153

 Relationen mellan 

myndigheten och leverantören (i detta fall) måste även regleras genom ett avtal 

(personuppgiftsbiträdesavtal) eller nationell rätt där det särskilt föreskrivs vilka 

skyldigheter och rättigheter som åligger, respektive tillfaller, leverantören.
154

 

En förändring som följer med GDPR är att personuppgiftsbiträdet åläggs visst ansvar 

avseende förordningens efterlevnad. Det framgår att personuppgiftsansvarig eller 

personuppgiftsbiträdet ska ersätta skada som uppkommit samt att respektive person 

enbart undkommer ansvar om denne kan visa att skadan inte på något vis uppkommit på 

grund av agerande från aktuell aktör.
155

  

Den nu gällande ”missbruksregeln” kommer upphöra i och med att GDPR börjar 

tillämpas. Innebörden av missbruksregeln idag är att en aktör vid behandling av 

ostrukturerat material inte behöver förhålla sig till samtliga bestämmelser i PuL. När 

missbruksregeln upphör kommer dock samtliga bestämmelser avseende hantering 

behöva efterföljas oavsett hur uppgifterna behandlas. Innebörden är bland annat att 

samtliga uppgifter som kan utgöra personuppgifter måste kartläggas hos både 

myndigheten och leverantören vid outsourcing. Korrekt behandling kommer av detta 

skäl kräva mer resurser.
156

 

Rörande informationssäkerhet presenteras särskilda bestämmelser i förordningens andra 

avsnitt. Det ställs upp krav på lämplig säkerhetsnivå både tekniskt och organisatoriskt i 

förhållande till riskexponering.
157

 Det stadgas att personuppgiftsansvarig respektive 

personuppgiftsbiträde har ett ansvar att rapportera incidenter inom 72 timmar, det vill 

                                                 

150 EU 2016/679 (GDPR) art. 5-6. 
151 A.a., art. 5, p. 2. 
152 A.a., art. 28 p. 1. 
153 A.a., art. 28 p. 2. 
154 A.a., art. 28 p. 3. 
155 A.a., art. 82 p. 1-3. 
156 Magnusson Sjöberg (2016) s. 181 och Datainspektionen, Missbruksregeln upphör (Lydelse 2018-02-10). 
157 EU 2016/679 (GDPR) art. 32. 
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säga vid fall då personuppgifter kan ha behandlats felaktigt. Regeln omfattar alla 

situationer där det inte kan anses osannolikt att incidenten medför en risk för personers 

rättigheter och friheter. Det framgår även att personuppgiftsbiträdet ska underrätta den 

ansvarig utan onödigt dröjsmål vid en incident och att information ska delges den 

registrerade personen.
158

 

Om behandlingen av personuppgifter innebär en högre risk för incidenter, exempelvis 

på grund av användning i ett särskilt sammanhang eller genom ny teknik, ska den 

personuppgiftsansvarige genomföra en egen bedömning av konsekvenserna för skyddet 

på grund av sådan behandling. Vid särskilt hög risk ska samråd ske med tillsyns-

myndigheten innan behandling företas.
159

 

I GDPR framgår att vissa typer av uppgifter som huvudregel inte får behandlas, vilket 

kan få betydelse vid outsourcing i särskilda verksamheter. I förordningens artikel 9 

stadgas att uppgifter om exempelvis hälsa som huvudregel är förbjuden. Det framgår 

sedan att behandling är tillåten i sådan verksamhet där informationen är nödvändig 

(exempelvis inom sjukvården) och om yrkesutövaren omfattas av tystnadsplikt enligt 

nationell rätt.
160

  

4.4  Tillsyn över informationssäkerhetsarbetet  

i offentlig sektor 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för en del av informationssäkerhetsarbetet, 

nämligen behandling av personuppgifter och skyddet som idag regleras i PuL och inom 

kort GDPR.
161

 Idag har myndigheten möjlighet att genom påpekanden försöka 

åstadkomma ändringar vid felaktig behandling av personuppgifter men myndigheten 

kan även förbjuda den aktuella aktören att behandla personuppgifter mot vite.
162

  

Genom GDPR kommer myndighetens möjligheter att utfärda sanktioner utökas. 

Myndigheten kommer vid överträdelser kunna utfärda sanktioner om maximalt 20 000 

000 EUR alternativt upp till 4 % av ett bolags totala och globala årliga omsättning, 

beroende på vilket belopp av dessa som är högst samt överträdelsens typ.
163

 

Medlemsstaterna har befogenhet att besluta om andra sanktionsavgifter för offentliga 

                                                 

158 EU 2016/679 (GDPR) art. 33. 
159 A.a., art. 35-36. 
160 A.a., art. 9.1-9.3. 
161 Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. 
162 SOU 2016:41, Personlig integritet, s. 163. 
163 EU 2016/679 (GDPR) art. 83. 
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myndigheter. I Sverige har beslut tagits att dessa kommer ligga på högst 10 miljoner 

kronor för allvarliga överträdelser.
164

 

Den myndighet som granskar arbetet avseende säkerhetsskydd är Säpo. Eftersom Säpo:s 

granskning enbart sker gällande verksamheter som omfattas av säkerhetsskydds-

regleringen så är omfånget begränsat.
165

 Riksrevisionen (RiR) har tidigare framfört att 

det finns ett behov av ökad tillsyn avseende informationssäkerhet. RiR har därvid 

framhållit att bland annat Säpo:s resurser är begränsade vilket gör att de tvingas välja att 

granska en mindre del av den svenska förvaltningen, den del av förvaltningen som 

hanterar särskilt skyddsvärd information. Enligt utredningen som RiR presenterat vidtas 

sällan åtgärder efter kontrollerna. För att förbättra tillsynen av informations-

säkerhetsarbete i det offentliga Sverige är rekommendationen enligt RiR att tillsynen 

bör utökas så att väsentligt fler delar av förvaltningen omfattas.
166

  

 

  

                                                 

164 EU 2016/679 (GDPR) skäl 148-152 och art. 83 p. 7. Datainspektionen. Administrativa sanktionsavgifter. (Lydelse 

2018-04-03) 
165 42 § Säkerhetsskyddsförordningen, SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 110 och 227. 
166 RiR, IT inom statsförvaltningen (2011), s. 80-81. 
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5  Informationssäkerhetsrisker vid  

outsourcing och åtgärder som kan  

begränsa riskerna 

5.1  Risker vid outsourcing 

Riskerna som förknippas med outsourcing berör bland annat informationssäkerhet och 

den minskade kontroll som beställaren har över informationen som överlämnas men 

även innebörden av att en privat leverantör inte omfattas av den offentligrättsliga 

regleringen.
167

 

Innebörden av att leverantören inte omfattas av den reglering som gäller för 

myndigheten är att avtalen genomgående har en mycket stor betydelse i en outsourcing-

situation. Även när myndigheten använder sig av ramavtal kvarstår arbete med 

detaljerna, särskilt om den specifika information som ingår i beställarens verksamhet. 

Det är inte ovanligt att en upphandlande myndighet har outtalade förväntningar om att 

särskilda frågor kring informationssäkerhet och ansvarsfördelning redan är lösta genom 

ramavtalet.
168

  Aspekter kring informationssäkerhet är enbart en av delarna som bör 

regleras i avtalet. Viktiga områden berör även leverantörens övertagande, servicenivåer 

och samverkan under kontraktstiden, ansvar, rättigheter till data, förändringar i 

leverantörens ägarförhållanden och framtida avveckling av förhållandet.
169

  

Avseende samtliga områden nämnda ovan är en grundläggande fråga beställar-

kompetens. Vad gäller informationssäkerhet underlättar delvis standarder, så som LIS, 

men det finns ett behov av kompetenshöjande åtgärder.
170

 De flesta myndigheter har 

riktlinjer för informationshantering och metoder för informationsklassning men det är 

inte ovanligt att kunskap saknas om genomförandet i praktiken.
171

 I anslutning till detta 

är ett problem hos en del myndigheter att ansvaret för informationssäkerheten antingen 

inte är tydligt delegerat från ledningen eller att ansvaret är utspritt på olika personer i 

verksamheten som inte samverkar naturligt. Riksrevisionen framhåller i en utredning 

som presenterades år 2016 att det är vanligt att personalen anser att frågorna enbart 

ligger på ledningen och att de själva således inte har ett direkt ansvar i arbetet.
172

 

                                                 

167 MSB, Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (2013), s. 17-18. 
168 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 239. 
169 Se Arrhed (2016) avsnitt 7. 
170 SOU 2005:42, Säker information, s. 217. 
171 RiR, Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (2016) s. 18. 
172 A.a., s. 20. 
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I den rapport som regeringen presenterat angående Transportstyrelsens upphandling av 

IT-drift konstaterar utredaren särskilt ett område som varit avgörande för att 

informationssäkerheten i det fallet äventyrades. Utöver de faktiska avstegen från 

lagstiftning visar utredningen att det bland annat varit svårt att få gehör för 

informationssäkerhetsfrågorna i organisationen. På grund av att ansvariga för 

säkerhetsfrågorna arbetat utefter principen om att ju färre som vet desto bättre, har 

enbart ett fåtal personer haft vetskap om vilken information som faktiskt hanteras i 

verksamheten. Eftersom personalen, även avdelningschefer, inte varit medvetna om det 

aktuella skyddsbehovet prioriterades säkerhetsfrågorna automatiskt ner.
173 

 

I den tidigare nämnda utredningen från Riksrevisionen har intervjuade myndigheter 

även lyft det grundläggande problemet att ett alltför stort ansvar åläggs enskilda 

myndigheter i informationssäkerhetsfrågor. Avsaknaden av operativt stöd gör därtill att 

myndigheterna finner sig behöva ”uppfinna hjulet på egen hand”
174

. SKL har särskilt 

framfört att stödet för myndigheter som ska tillämpa säkerhetsskyddslagen ligger på en 

alldeles för låg nivå, vilket beror på den prioritering som Säpo måste göra och som 

innebär att enbart de allra mest skyddsvärda verksamheterna erbjuds stöd.
175 

Avslutningsvis är ett problemområde i offentlig sektor att flera myndigheter har sin IT-

drift hos samma leverantör. Förhållandet öppnar bland annat upp för möjligheten att 

externa aktörer kan lokalisera en särskild punkt för underrättelseinhämtning.
176

 

Problemet finns exempelvis vid avrop från ramavtal genom inköpscentraler, där 

leverantörskretsen begränsas i ett tidigt skede. Det är dock inte ovanligt att 

myndigheterna hamnar hos samma leverantör även när tjänsten upphandlas av den egna 

myndigheten, eftersom det många gånger är några få och större leverantörer som når 

upp till den kravställning som finns.
177

 

När flera viktiga samhällsfunktioner drivs av lösningar där IT-driften finns hos samma 

leverantör och ibland på samma fysiska plats är en ytterligare risk att en enskild incident 

kan ge mycket stora konsekvenser.
178

 IT-leverantören EVRY råkade år 2013 ut för 

brand i en av sina datahallar och händelsen påvisade särskilt problemet i att flera aktörer 

med viktiga samhällsfunktioner har information förvarad på samma fysiska plats.
179

 

                                                 

173 Ds 2018:6, Granskning av Transportstyrelsens upphandling av IT-drift, 84, 99 och 233. 
174 RiR, Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (2016) s. 30-31. 
175 SKL, remissyttrande om ny säkerhetsskyddslag (2015) s. 3. 
176 SOU 2015:25, En ny säkerhetsskyddslag, s. 233. 
177 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 240. 
178 MSB, IT- och informationssäkerhet i Sverige (2015), s. 65. 
179 A.a., s. 29. 
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Händelsen innebar stora komplikationer och tillgänglighetsproblem för flera kunder, 

bland annat SJ, Skatteverket, CSN och PostNord.
180

  

5.2 Förslag som kan begränsa riskerna vid outsourcing 

5.2.1 Lagstadgad tystnadsplikt för leverantörer av IT-tjänster 

Pensionsmyndigheten presenterade i sin rapport ”Molntjänster i staten – En ny 

generation av outsourcing” ett förslag om att regeringen bör utreda huruvida det är 

möjligt att införa lagreglerad tystnadsplikt för privata leverantörer av IT-tjänster. 

Pensionsmyndigheten framhåller att det är av stor vikt att myndigheter kan anlita privata 

aktörer för att kunna utveckla sin verksamhet och upprätthålla aktuella och kostnads-

effektiva lösningar, särskilt avseende IT.
181

 

Även i utredningen om en ny säkerhetsskyddslag föreslås att det införs en lagstadgad 

tystnadsplikt för enskild som deltar i verksamhet som omfattas av säkerhets-

skyddslagen. Förslaget grundas i att allt fler säkerhetskänsliga uppgifter kommit att 

behandlas av enskilda aktörer, samtidigt som det finns en otydlighet om säkerhets-

skyddslagens tillämplighet, vilket medför en allvarlig risk för undermåligt skydd.
182

  

Dagens reglering i OSL och PuL medför att myndigheter kan begränsas avseende 

möjligheten att anlita en extern aktör genom outsourcing. Innebär tjänsteutövandet att 

leverantören kommer att ta del av och behandla sekretessbelagda uppgifter av känsligt 

slag så kan utlämnandet vara otillåtet. Pensionsmyndigheten framhåller att en 

lagreglerad tystnadsplikt skulle minska riskerna kopplade till den speciella typen av 

information och därför skapa utrymme för myndigheten att överlämna uppgifterna.
183

 

Frågan om införande av lagreglerad tystnadsplikt återfinns även i en skrivelse från 

Datainspektionen som, i sitt uppdrag som tillsynsmyndighet, får nya arbetsuppgifter i 

och med införandet av GDPR. Datainspektionen anser att det finns ett behov av att dels 

utreda huruvida en generell tystnadsplikt kan införas för privata leverantörer av IT till 

offentlig sektor, dels anser man det vara av särskild vikt att utreda huruvida en 

lagreglerad tystnadsplikt behövs i förhållande till GDPR och bestämmelsen i 9.2 

respektive 9.3. Bestämmelserna presenterades ovan
184

 och avser behandling av vissa 

typer av känsliga personuppgifter vilket som utgångspunkt är förbjudet om inget 

                                                 

180 SOU 2015:23, Informations- och cybersäkerhet, s. 42. 
181 Pensionsmyndigheten. Molntjänster i staten, rapport (2016), s. 76. 
182 SOU 2015:25, En ny säkerhetsskyddslag, s. 32 och 63. 
183 Pensionsmyndigheten. Molntjänster i staten, rapport (2016), s. 76. 
184 Se avsnitt 4.3.2. 
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undantag gäller. I undantagen framgår att behandling enbart är godtagbar om den part 

som behandlar uppgifterna omfattas av tystnadsplikt enligt nationell rätt.
185

 

Kravet på lagreglerad tystnadsplikt är en nyhet gentemot tidigare dataskyddsdirektiv 

och nu gällande PuL. Datainspektionen anser inte att det är rimligt att avvakta tills 

avgöranden kommer från EU-domstolen eftersom en så pass stor del av hälso- och 

sjukvården använder outsourcing och därmed kan innebörden av det nya kravet vara av 

stor betydelse i dessa verksamheter. Mot bakgrund av det beslut som JO meddelade
186

 

framstår det som att ett personuppgiftsbiträde inte omfattas av tystnadsplikten i OSL. 

Om leverantörerna inte omfattas av OSL behöver det utredas om kravet i artikel 9.3 kan 

uppfyllas genom införande av tystnadsplikt för leverantörer i svensk rätt.
187

  

5.2.2 Centralisering av IT 

Regeringen beslutade i augusti år 2017 att ge Försäkringskassan i uppdrag att samordna 

och erbjuda säker IT-drift för vissa myndigheter. Beslutet grundas i regeringens 

målsättning om bättre informationssäkerhet och framförallt behovet av ökad kompetens 

avseende IT i offentlig sektor. Om en myndighet kan fokusera på effektiv och säker IT-

drift kommer kompetensen, enligt regeringens beslut, byggas upp och möjliggöra en 

fortsatt digitalisering av statsförvaltningen.
188

 

Försäkringskassan fick uppdraget eftersom myndigheten redan har en omfattande intern 

IT-drift samt god erfarenhet av behandling av säkerhetsklassad information. 

Myndigheten har även redan ett etablerat och långtgående samarbete med 

Pensionsmyndigheten avseende IT-drift.
189

 Uppdraget går ut på att Försäkringskassan i 

egen regi ska tillhandahålla lokaler och andra funktioner för gemensam IT-drift. 

Informationssäkerhetsfrågor ska särskilt beaktas och etableringen ska ske gradvis.
190

  

Det framgår från myndigheternas sida att det finns ett behov av att skapa en skyddad 

miljö hos en offentlig aktör, där det inte finns motstående drivkrafter om till exempel 

vinstkrav. Det framhålls dock att lösningen skulle kunna snedvrida konkurrensen 

eftersom avtalen som idag ligger hos privata aktörer till viss del flyttas till offentlig 

sektor. Eftersom statliga inköp omsätter stora belopp skulle en sådan förändring inte 

kunna genomföras utan att ha en påverkan på den privata marknaden.
191

 

                                                 

185 Datainspektionen. Skrivelse (2017) s. 1 och 8-9 samt EU 2016/679 (GDPR) artikel 9.2.h och 9.3. 
186 Se avsnitt 3.2. 
187 Datainspektionen. Skrivelse (2017) s. 8-10. 
188 Regeringsbeslut, Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig IT-drift (2017) s. 3. 
189 A.a., s. 3. 
190 A.a., s. 2. 
191 MSB, IT- och informationssäkerhet i Sverige (2015), s. 58-59. 
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Från privat sektor anses uppdraget till Försäkringskassan vara fel väg att gå. Företaget 

Evry
192

 (leverantör av IT-tjänster) menar att spetskompetensen finns hos privata aktörer 

och att en övergång till hantering inom staten kommer att skapa tydliga begränsningar 

och bidra till ineffektivitet. Enligt Evry har ett professionellt IT-bolag därtill bättre 

förutsättningar och kapacitet att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå.
193

 

Fortsättningsvis är det inte uppenbart att denna typ av samverkan faller under tidigare 

nämnda undantag för Hamburgsamarbeten enligt upphandlingsrätten. I en dom från 

kammarrätten som meddelades vid slutet av år 2017 förklaras att ett samarbete mellan 

myndigheter inte faller under undantaget om det finns ett skriftligt avtal och 

myndigheterna i formellt hänseende är att se som skilda enheter.
194

  

I det aktuella målet behandlades frågan om ett samarbete mellan Kungliga biblioteket 

och Riksarkivet där Riksarkivet tillhandahöll en tjänst för digitalisering av dags-

tidningar. Företaget Depona (klagande) menade att transaktioner inom staten inte 

undantagslöst kan anses falla utanför upphandlingsområdet. Kungliga biblioteket 

menade i första hand att Riksarkivet inte är att se som leverantör samt att det enbart är 

självkostnadspriset som utgör ersättning, varför LOU inte är tillämplig. I andra hand 

menade man att samarbetet i varje fall har klara kopplingar till ett gemensamt mål och 

därför faller under undantaget för Hamburgsamarbeten.
195

 

Kammarrätten beskriver i sina domskäl att situationen kräver en avvägning mellan om 

avtalet kan anses bygga på egenregiverksamhet eller om parterna är att se som 

fristående gentemot varandra.
196

 Det framgår att ”/…/omständigheten att både Kungliga 

biblioteket och Riksarkivet är en del av den juridiska personen staten inte automatiskt 

medför att avtalet mellan myndigheterna inte kan utgöra ett kontrakt enligt LOU”
197

. 

Avslutningsvis kom kammarrätten fram till att myndigheterna är att se som fristående 

gentemot varandra på grund av att de tillhör olika departement, har olika budget samt 

olika regleringsbrev och instruktioner. LOU borde därmed ha tillämpats mellan 

parterna. Angående frågan om undantaget var tillämpligt kom domstolen fram till att det 

aktuella avtalet har en tydligare koppling till köp av tjänst snarare än ett samarbete, 

varför det inte borde falla under undantaget för Hamburgsamarbeten.
198

 Det ska dock 

noteras att kammarrätten beslutade att avslå överklagandet, på samma vis som 

                                                 

192 EVRY, om EVRY, https://www.evry.com/sv/foretaget/om-oss2/evry/ (Lydelse 2018-01-16). 
193 Kangas (2017) (Lydelse 2018-01-16). 
194 Kammarrätten i Stockholms dom av den 2017-06-21 i mål nr. 7355-16, s. 5. 
195 A.a., s. 4. 
196 A.a., s 6-7. 
197 A.a., s. 6. 
198 A.a., s. 6-7. 
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förvaltningsrätten avvisat ansökan om överprövning, eftersom ansökan om över-

prövning var för sent inkommen.
199

  

5.2.3 Något om kryptering 

Kryptering är idag en vanligt förekommande åtgärd för att höja säkerhetsnivån för 

information i olika verksamheter.
200

 Innebörden är att uppgifter omvandlas för att dölja 

informationsinnehållet.
201

 Det är inte endast uppgifter av betydelse för rikets säkerhet 

som kan behöva skydd genom kryptering utan skyddet används i flera olika typer av 

verksamheter. Uppgifter om hälsa och sjukvård, asyl samt förundersökningar skyddas 

vanligen genom kryptering för att upprätthålla informationens riktighet och 

tillgänglighet.
202

 Redan i en statlig utredning som presenterades 2005 framfördes 

textskydd genom kryptering som en viktig form av informationssäkerhet, med inne-

börden att en utomstående inte kan uppfatta innehållet i kommunikation.
203

  

Idag kan kryptering delvis appliceras utan att användaren behöver särskild kunskap 

eftersom det redan finns inbyggt i många funktioner, exempelvis i program för att 

skicka e-mail. Flera viktiga frågor om säkerhet kräver dock fortfarande en särskild 

expertis, till exempel för klara av att kontrollera att kopior av klartext (icke krypterad 

information
204

) inte lagras felaktigt.
205

 

Kryptering framhålls av eSam som en lösning om OSL förhindrar utlämnande av 

uppgifter till extern part. Överlämnande till extern leverantör torde enligt eSam vara 

godtagbart om kryptering används men lösningen är kostsam.
206

 Pensionsmyndigheten 

framhåller också att kryptering är ett alternativ för att kunna lämna ut uppgifter till en 

driftsleverantör. Kan uppgifterna inte läsas eller förstås så borde dessa inte kunna röjas 

enligt lagens mening. Myndigheten framhåller dock att avtalet ändå måste reglera fall 

när uppgifterna trots allt blir tillgängliga, särskilt med utgångspunkt i den begränsade 

kontroll som en beställare har gentemot leverantören.
207

  

Enligt eSam bör IT-drift i första hand ombesörjas internt för att helt undvika att 

sekretessbelagda uppgifter blir tillgängliga för en utomstående aktör.
208

 Avslutningsvis 

framhålls av Pensionsmyndigheten att kryptering inte påverkar klassningen av 
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uppgifter. I aktuell publikation syftar man på personuppgifter och konstaterar att så 

länge det finns en nyckel som kan återkoppla uppgifterna till personer, räknas krypterad 

information fortfarande som samma typ av information och därmed gäller regleringen i 

GDPR.
209
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6  Analys 

6.1  Outsourcing i säkerhetskänslig verksamhet 

6.1.1  Skälen till outsourcing 

Det har ovan konstaterats att verksamheter i offentlig sektor i många fall finner det 

nödvändigt att söka hjälp från utomstående aktörer för utförande av olika tjänster, dels 

på grund av höga krav från medborgare men även av kostnads- och effektivitetsskäl. 

Säkerhetskänsliga verksamheter omgärdas dock av flera typer av reglering vilka 

samtliga kan ha en kontrollerande effekt vid en omorganisering så som outsourcing. 

Föremålet för analysen nedan är de rättsliga ramar som en offentlig inköpsverksamhet 

har att förhålla sig till vid outsourcing, särskilt vad gäller informationssäkerhet, och 

även vilka legala och organisatoriska möjligheter som regeringen kan genomföra för att 

förenkla och riskminimera outsourcing.  

6.1.2  Vad är säkerhetskänslig verksamhet? 

Reglering i säkerhetskänslig verksamhet kräver mer av en beställare vid upphandling 

men ett problem som identifierats är att det inte tydligt framgår vilka verksamheter som 

ska behandlas som säkerhetskänsliga. Det framgår av säkerhetsskyddslagen att den 

information som omfattas är sådan som är av betydelse för rikets säkerhet. Med den 

begränsningen förstås sådan känslig information som är sekretessbelagd enligt OSL och 

som har koppling till rikets säkerhet. Av säkerhetsskyddsförordningen framgår att det är 

myndigheten själv som ansvarar för att klassificera informationen i verksamheten och 

på så vis avgöra om informationen behöver särskilt skydd och om verksamheten ska 

följa säkerhetsskyddslagen.
210

  

Problematiken angående säkerhetsskyddsregleringens omfattning har lyfts i flera 

sammanhang och det framhålls särskilt att tillsynsmyndigheten måste få en bättre 

överblick över vilka verksamheter som omfattas för att kunna kontrollera att det finns 

ett tillräckligt gott skydd för informationen som behandlas. En sådan överblick kan 

exempelvis uppnås genom den kommande förändringen i säkerhetsskyddsförordningen 

där tillsynsmyndigheten måste informeras i samband med att säkerhetsskyddsavtal 

upprättas, något som ska ske i och med outsourcing. Det kan dock inte anses uteslutet 

att vissa verksamheter som borde följa säkerhetsskyddslagen inte gör det i dagsläget, på 

grund av den oklarhet som faktisk föreligger, vilket inte skulle förändras genom ett 

sådant krav på samverkan. Det torde vara mycket angeläget att vidta åtgärder för att 
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tydliggöra vilka som ska följa säkerhetsskyddsregleringen för att ha möjlighet att 

säkerställa att verksamheter som hanterar mycket känslig information enligt ovan, vidtar 

alla nödvändiga och reglerade säkerhetsåtgärder. 

Sammanfattningsvis är det inte tydligt vilka verksamheter som räknas som 

säkerhetskänsliga. Det kan dock konstateras att regeringen önskar tydliggöra att 

säkerhetsskyddslagen har ett bredare tillämpningsområde än enbart området för sådana 

verksamheter som arbetar för Sveriges försvar. Ett exempel är Transportstyrelsen som 

behandlar stora mängder känslig information, vilken har en koppling till Sveriges 

säkerhet trots att all information inte berör Sveriges försvar.
211

 Avgörande torde dels 

vara att Säpo, i sin position av tillsynsmyndighet, klargör vilken information som 

omfattas av regleringen och att kunskap finns i samtliga offentliga verksamheter om hur 

informationsklassning går till så att denna information går att lokalisera. Eftersom syftet 

med säkerhetsregleringen är att upprätthålla samma skyddsnivå oavsett var behandling 

av informationen sker är det väsentligt att beställaren förstår om informationen kommer 

överlämnas till en leverantör eller inte. 

6.2  Lagstiftningens påverkan vid outsourcing  

i säkerhetskänslig verksamhet 

6.2.1  Effekter av upphandlingslagstiftning vid outsourcing  

När beslut tagits om att outsourca IT-drift finns det flera tillvägagångssätt för att nå 

fram till ett tjänsteavtal med en leverantör. Upphandling ska som huvudregel alltid 

föregå avtalsskrivning och för säkerhetskänslig verksamhet ska, utöver någon av 

upphandlingslagarna, även regleringen om säkerhetsskydd tillämpas enligt ovan 

resonemang.
212

 

Först har beställaren att avgöra vilken upphandlingslag som kan och bör tillämpas vid 

förfarandet. Vad gäller säkerhetsskyddade upphandlingar kan det även vara 

problematiskt att avgöra om säkerhetsskyddsavtalet är tillräckligt för att skydda 

uppgifterna eller om upphandlingen kräver mer ingripande åtgärder. I undantagsfall kan 

inköpet undantas upphandlingsregleringen. Det sistnämnda är dock något som enbart 

aktualiseras i särskilda fall och det torde i första hand vara aktuellt att tillämpa LOU 

eller LUFS. Det framstår som att uppgifter av den typ som faller under säkerhets-

skyddslagen även kan omfattas av kraven för tillämpning av LUFS.  
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Den stora skillnaden mellan att tillämpa LUFS framför LOU och som kan ha betydelse 

för outsourcingen är möjligheten utforma en kravställning med långtgående 

informationssäkerhetskrav. Viss möjlighet finns att genom LOU ställa krav på till 

exempel erfarenhet hos personal eller utnyttjande av tekniska lösningar och på så sätt nå 

ett högre säkerhetsskydd. Mer långtgående och specifika krav kan dock anses bryta mot 

upphandlingsprinciperna, till exempel avseende proportionalitet. Eftersom syftet med 

den grundläggande upphandlingsregleringen är att bidra till den inre marknaden och att 

förhindra diskriminering och gynnande av enskild är det väsentligt att principerna följs 

såvida det inte finns särskilda skäl för undantag.
213

  

Lagvalet har även betydelse för val av upphandlingsförfarande, vilket kan vara 

avgörande för utfallet av upphandlingen. Öppet förfarande ger beställaren en möjlighet 

att introduceras för flera typer av lösningar eftersom det inte sker något urval innan 

anbuden inkommer Å andra sidan sker prövningen enbart en gång, varför den totala 

tiden för upphandling normalt är kortare än vid förfaranden med tvåstegsprövning. 

Aspekten att antalet inkommande anbud inte kan kontrolleras öppnar dock även upp för 

att utvärderingsprocessen blir mer resurskrävande. En fördel med tvåstegsförfarandet 

vid säkerhetsskyddade upphandlingar kan vara att viss dokumentation kan begäras in 

innan anbudsinfordran. Eftersom IT-tjänster kan vara komplexa är det sannolikt även en 

fördel att genom till exempel förhandlat förfarande kunna upprätta kontakt med 

leverantörerna innan tilldelning.  

Beställaren ska därefter tilldela kontrakt till den leverantör som uppfyller kraven och 

som efter utvärdering av tilldelningskriterier kommer ut som vinnare.
214

 I många fall 

spelar det säkerligen mindre roll vilken leverantör som vinner upphandlingen eftersom 

tilldelning trots allt förutsätter att samtliga krav är uppfyllda och leveransen kommer 

motsvara behovet som finns men i vissa fall kan det kan vara av stor betydelse att en 

beställare inte kan välja leverantör fritt. Det torde dels underlätta om det fanns möjlighet 

att förutse vem som blir leverantör i god tid för att kunna upprätta en kontakt och 

utforma förarbetet utefter diskussioner med leverantören. Ur säkerhetssynpunkt skulle 

det kunna vara av betydelse att kunna välja den leverantör som beställaren känner ett 

förtroende för eller tidigare har haft en relation till. Eftersom upphandlingen styrs av 

allmänna principer finns det dock ingen möjlighet till fritt val. Omständigheterna att 

dels inte veta vilken leverantör som kommer att överta driften och dels inte med 

säkerhet kunna veta hur lång tid förfarandet fram till avtalsskrivning kommer att ta kan 

ge upphov till svårigheter.  
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I sammanhanget kan även nämnas aspekterna kring övergång från en leverantör till en 

annan. Tillhandahålls IT-driften internt finns troligen mindre press att slutföra 

upphandlingen inom en viss tid men ligger IT-driften på en extern aktör sedan tidigare 

och avtalsslut närmar sig kan det vara problematiskt om kontraktsskrivningen drar ut på 

tiden. När outsourcing väl genomförts en första gång kommer sannolikt den eventuella 

interna funktionen läggas ner och överlappningen mellan framtida avtal måste således 

fungera för att undvika driftproblem.  

Beställaren måste därför redan vid pågående upphandling ta hänsyn till vad som 

kommer ske vid avtalsperiodens slut. Som exempel kan nämnas den upphandling som 

Transportsstyrelsen genomförde med anledning av att avtalet med Trafikverket om IT-

drift led mot sitt slut.
215

 På grund av upphandlingsregleringen var det inte att möjligt att 

upprätta en kontakt med leverantörer och tidigt bestämma vem som skulle överta driften 

och först i och med att tilldelning kunde arbetet med övertagande påbörjas. 

Transportstyrelsen hamnade i detta läge i tidsbrist och behövde avvika från viss 

reglering för att inte drabbas av driftstopp vid övergången. Hade diskussioner med 

leverantören kunnat inledas i ett mycket tidigare skede är det inte osannolikt att 

tidsplanen hade varit enklare att följa och man hade i god tid kunnat genomföra 

åtgärderna som krävs enligt säkerhetsskyddslagen. 

Ovanstående utgör en stor skillnad vad gäller inköp i offentlig respektive privat 

verksamhet. De grundläggande och tunga skälen till varför upphandling ska ske får 

dock konstateras ha ett större värde än beställarens möjlighet att välja leverantör utan 

konkurrensutsättning. Genomgående i förfarandet har de upphandlingsrättsliga 

principerna stor betydelse. Kravställningen måste oavsett val av förfarande följa 

principerna om öppenhet, icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet och 

ömsesidigt erkännande. Innebörden är att det måste finnas en tydlighet kring behovet 

och vad tjänsten innebär redan från start. Kraven i upphandlingen får inte utformas på 

ett oproportionerligt vis, beställaren ska inte kunna kräva mer än vad som behövs och på 

så vis frånta kapabla leverantörer möjlighet att tilldelas kontraktet. Även vid 

förhandlingar och dialoger måste principerna respekteras och alla ska behandlas på 

samma sätt och erhålla samma information.
216

   

Avslutningsvis är det viktigt att framhålla betydelsen av tjänsteavtalet. Oavsett typ av 

inköp regleras förhållandet mellan beställaren och leverantören i sin helhet genom 

avtalet. Av detta skäl måste ett gediget förarbete föregå upphandlingen för att avtalet 

ska kunna spegla det behov som finns. Från säkerhetsregleringen framgår vidare att 

                                                 

215 Se avsnitt 4.2.1. 
216 Se avsnitt 3.1. 



 

 
42 

samma skydd måste upprätthållas även om en utomstående leverantör används, vilket 

innebär att det behöver finnas kunskap om det särskilda säkerhetsarbetet och ansvaret 

som ligger på verksamheten. I anslutning till detta framhålls i flera fall att just 

outsourcing av IT, som är särskilt komplext, kräver att många i verksamheten är 

delaktiga och bidrar med sin kunskap. Det torde inte vara tillräckligt att 

inköpsavdelningen enskilt genomför arbetet utan såväl ledning som intern IT-

kompetens bör delta genomgående i förfarandet, från förarbete till avtalsskrivning och 

uppföljning. 

Frågorna som aktualiseras vid egen upphandling gäller till stora delar även vid avrop 

från ramavtal genom en inköpscentral. En stor fördel med avrop från ramavtal får dock 

anses vara att beställaren får stöd av inköpscentralen med den huvudsakliga 

utformningen av tjänsteavtalet och därtill erbjuds även utkast till övriga avtal som måste 

upprättas. Ramavtalsansvariga bistår även med att svara på frågor och kan av denna 

anledning samla ihop svar på vanliga frågor och vidarebefordra erfarenheter från andra 

verksamheter i offentlig sektor. Möjligheten till stöd framstår som en fördel som bör 

utnyttjas av mindre verksamheter, särskilt eftersom upphandling av tjänsteavtal för 

outsourcing av IT konstaterats vara komplext och särskilt resurskrävande. 

6.2.2  Effekter av säkerhetsskyddsreglering vid outsourcing 

Eftersom utgångspunkt i den aktuella frågeställningen är den reglering som gäller för 

säkerhetskänslig verksamhet innebär en upphandling av detta slag även att ett 

säkerhetsskyddsavtal ska upprättas mellan beställare och leverantör samt eventuella 

underleverantörer. Avtalet ska som ovan nämnts verka för att samma säkerhetsnivå som 

finns hos beställaren även finns hos leverantörerna eftersom regleringens syfte är att 

skydda sådana uppgifter som har betydelse för Sveriges säkerhet oavsett av vem dessa 

behandlas. Utöver avtalet ska beställaren därför även besöka lokalerna där 

informationen kommer behandlas och om det är nödvändigt ska personutredning 

genomföras av personalen som kommer behandla informationen.
217

  

Även säkerhetsskyddsförordningen stadgar att skyddet måste kunna garanteras när 

information behandlas utanför offentlig verksamhet och att ansvaret för detta alltid 

kvarstår hos den aktuella beställaren. En jämförelse med GDPR visar en skillnad i 

ansvarsfördelning där ansvaret enligt säkerhetsskyddslagen är mer långtgående och 

ensidigt resurskrävande än ansvaret enligt GDPR där även leverantören är skyldig att 

vidta säkerhetsåtgärder.
218
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Säkerhetsskyddsavtalet kan orsaka problem eftersom även underleverantörer omfattas 

och beställaren ska, som ovan nämnts, tillse att samma skydd gäller oavsett vilken part 

som behandlar informationen. Det torde vara mycket resurskrävande att dels upprätta 

avtalen och dels i ett senare skede upprätthålla en kontroll över leverantörerna, något 

som särskilt var noterbart vid upphandlingen av IT-drift som Transportstyrelsen 

genomförde och som presenterats tidigare.
219

  

Ur ett informationssäkerhetsperspektiv får det anses positivt att det finns krav om 

upprättande av säkerhetsskyddsavtal. Leverantören har dock inget ansvar i denna del 

samtidigt som det är en förutsättning att leverantören samarbetar i frågan, särskilt vad 

gäller beställarens kontakt med underleverantörer. Om beställaren tillämpar LUFS finns 

det dock reglerat att leverantören ska bidra med information som är nödvändig för att 

beställaren ska kunna utföra sina skyldigheter avseende säkerhetsskyddet, vilket kan 

underlätta arbetet för beställaren. Betydelsen av vilken upphandlingslag som tillämpas 

påvisas i denna reglering och det är tydligt att LUFS ger bättre fortsättningar för 

genomförande av en upphandling med hög säkerhet. 

Upphandlingsrätten orsakar inte i sig hinder mot outsourcing i offentlig verksamhet. 

Regleringen om proceduren kring upphandlingsförfarandet kan dock anses ha en 

begränsande påverkan på myndigheten. Åtgärderna som säkerhetsskyddslagen kräver 

har utöver detta en tydlig påverkan på upphandlingsförfarandet som blir mer 

resurskrävande att genomföra än andra typer av upphandlingar.  

Den förändring som införts i säkerhetsskyddsförordningen kommer resultera i 

ytterligare inverkan på säkerhetskänsliga verksamheter. Eftersom tillsynsmyndigheten 

som utomstående part kommer kunna besluta om att upphandlingen inte får genomföras 

kan beställaren förlora värdet av det förarbete som genomförs. Det går att ifrågasätta om 

det är rätt väg att gå om regleringen bidrar till oförutsebarhet för beställaren som 

ansvarar för att resurssäkra sin upphandling. Förändringen får anses kunna ha en negativ 

ekonomisk effekt och kommer förmodligen kunna motverka målsättningen om 

digitalisering.
220

 Det är inte omöjligt att förändringen orsakar ett skifte där somliga 

väljer att inte genomföra upphandlingar som omfattas av säkerhetsskyddslagen och som 

på grund av tillsynsmyndighetens kontroll kan bli mycket kostnadsdrivande, trots att det 

finns ett behov av extern hjälp.  

Förändringen torde däremot vara ett steg i riktning mot bättre informationssäkerhet. Det 

framstår som att fler verksamheter bör tillämpa säkerhetsskyddsregleringen och för att 
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det ska ske förändringar kan utökade befogenheter för tillsynsmyndigheten vara ett steg 

i rätt riktning. Betydelsen av att verksamheter idag inte vet i vilka situationer och 

avseende vilken information som säkerhetsskyddslagen respektive säkerhetsskydds-

förordningen ska tillämpas kan dock vara försvårande för ett praktiskt genomförande av 

den samverkan som regeringen vill se. De som inte vet att de ska tillämpa 

säkerhetsskyddsregleringen kommer inte på eget bevåg upprätta en kontakt med 

tillsynsmyndigheten och av den anledningen bör ett viktigt första steg vara att 

tydliggöra regleringens tillämpningsområde.  

Det framgår att bakgrunden till förändringarna är utvecklingen i samhället och ökad 

digitalisering som bidrar till att tillämpningsområdet för lagen bör tydliggöras och i viss 

mån utökas. Säkerhetsregleringens syfte är dock tydligt riktad mot säkerhet och 

kontroll, snarare än fortsatt utveckling av IT. Detta stöds även av den åsikt som Säpo 

framför i sitt remissvar om att det i vissa fall är direkt olämpligt att outsourca delar av 

dessa verksamheter.
221

 Med detta som bakgrund tydliggörs i denna reglering 

motsättningarna som finns mellan säkerhet och ökad digitalisering. Det torde således 

även finnas ett behov av att från regeringens sida tydliggöra om ökad digitalisering 

faktiskt bör omfatta samtliga verksamheter i offentlig sektor eller om riskminimering 

bör prioriteras mer i vissa fall. 

6.2.3  Effekter av OSL vid outsourcing 

Det är en förutsättning att leverantören har rätt att hantera informationen för att 

outsourcing av IT-drift ska vara möjlig. Utgångspunkt i TF är att offentlighetsprincipen 

gäller och att information ska kunna göras tillgänglig för enskilda. I OSL begränsas 

dock denna rättighet genom sekretess och skäl till begränsningen kan till exempel vara 

att uppgifterna är kopplade till Sveriges säkerhet.
222

 Innebörden av att uppgifter är 

sekretessbelagda är huvudsakligen att myndigheten eller annat organ måste genomföra 

en prövning innan överlämning för att säkerställa att informationen inte riskeras röjas 

hos mottagaren.   

Avseende sekretessfrågan är det väsentligt att beställaren har kunskap om vilken typ av 

information som behandlas i verksamheten. Det är en förutsättning att informations-

klassningen lokaliserat och tydligt redogör för om sådana uppgifter behöver överlämnas 

för hantering hos leverantören för att en sekretessprövning ska vara möjlig att 

genomföra. 
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En uppgift anses röjd om någon obehörig får tillgång till den. Till viss del har 

lagstiftaren noterat att inte alla som hanterar uppgifter i offentlig verksamhet är 

anställda under staten. Av detta skäl finns det reglering om att den som på grund av ett 

uppdragsavtal har ett så nära samband med den aktuella verksamheten också omfattas 

av bestämmelserna i OSL.  

Genom JO:s uttalande tydliggörs dock att leverantörer inte räknas in i denna krets och 

innebörden är att de istället kan räknas som en enskild som behöver ”ta del” av 

uppgifterna. Av denna anledning kan leverantörer även räknas som ”obehöriga” i 

anslutning till röjandebegreppet. Regleringen är inte särskilt anpassad för att andra 

aktörer än personer inom offentliga verksamheter ska kunna hantera informationen utan 

särskilt tillstånd.
223

  

På grund av digitaliseringen är det svårare att idag avgöra när en uppgift är röjd. I 

propositionen till dagens OSL framgår att det är myndigheten själv som ska avgöra 

huruvida tillräckliga åtgärder har vidtagits för att upprätthålla sekretessen. Till 

föregående sekretesslag framhölls i propositionen att situationer där sekretessbelagda 

uppgifter behöver överlämnas till en leverantör löses genom sekretessavtal och man har 

sedan dess utgått från att uppgifter inte kan anses röjda om det finns ett sekretessavtal. 

Enligt JO:s uttalande tillgodoser dock inte sådana avtal behovet av skydd för särskilt 

känsliga uppgifter. Det kan med andra ord föreligga en röjanderisk trots att det finns ett 

sekretessavtal.
224

 

Vad gäller då egentligen för särskilt känsliga uppgifter som omfattas av säkerhets-

skyddslagen? JO menar att särskilt integritetskänsliga uppgifter, så som vård-

information, inte ska utsättas för behandling av en aktör som inte omfattas av lagstadgad 

sekretess. Beslut av JO är emellertid inte bindande varför detta inte rättsligt ställer upp 

hinder för en beställare som önskar tilldela kontrakt till en privat aktör. På grund av 

uttalandet finns det dock ett behov av att utreda om syftet med stark sekretess enligt 

OSL kräver att känslig information inte ska kunna behandlas av en leverantör som inte 

omfattas av den straffsanktionerade tystnadsplikt som gäller för offentliga 

verksamheter. Om det är så att viss information inte kan behandlas av privata 

leverantörer får det en avgörande betydelse för möjligheten till outsourcing. Särskilt när 

frågan avser tjänster för IT-drift där det kan vara svårt för beställaren att separera 

särskilt känslig information från annan typ av information, eftersom behandlingen sker i 

form av en massa i systemen som leverantören förväntas tillhandahålla driften för.   
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Det konstateras således att det inte är tydligt vad som enligt OSL är tillåtet, särskilt 

eftersom JO:s uttalande inte är bindande. Det observeras även att uttalandet enbart 

inriktar sig på en viss typ av särskilt känsliga uppgifter i sjukvården som omfattas av 

stark sekretess och det går därför inte att dra en klar parallell till uppgifterna i 

säkerhetskänslig verksamhet. Det kan dock vara viktigt att förhålla sig till uttalandet 

ändå och resonera kring vilka risker som aktualiseras vid outsourcing. Behovet av att 

skydda informationen bör vara aktuellt för såväl integritetskränkande som säkerhets-

känslig information. Den bakomliggande argumentationen torde därför vara värd att 

notera i samtliga verksamheter som hanterar skyddsvärd information. 

6.2.4  Effekter av GDPR vid outsourcing 

Utöver den begränsning som eventuellt aktualiseras genom OSL kan det inte uteslutas 

att personuppgifter behandlas även i säkerhetskänslig verksamhet. Detta särskilt 

eftersom behandling av personuppgifter är en naturlig del av den offentliga 

förvaltningen, som normalt även hanterar mycket stora mängder. Om beställaren 

konstaterar att personuppgifter kommer behöva hanteras av leverantören som sköter IT-

driften måste man förhålla sig till regleringen i GDPR.  

Begreppen i GDPR har en tydlig koppling till outsourcingsituationen där det finns en 

aktör som ansvarar för ändamålet med behandlingen av uppgifterna och en aktör som 

behandlar uppgifterna på uppdrag av den ansvarige.
225

 Utgångspunkt vid behandling av 

personuppgifter är att behandling inte får ske såvida inte tillstånd ges i lag. I GDPR 

framgår att behandling får ske om den enskilde givit tillstånd till behandling men 

behandling får även ske utan tillstånd från den enskilde i vissa fall. Ett exempel är sådan 

behandling som sker i offentlig verksamhet och som är nödvändig för att driva 

verksamheten. 

I outsourcingsituationen aktualiseras regleringen i GDPR som stadgar att det ska 

upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal där det föreskrivs vilka specifika skyldigheter 

som tillkommer personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträdet. Biträdet ska 

ge garantier avseende vilka åtgärder som vidtas för säkerheten och eventuella 

underleverantörer får därtill inte anlitas utan tillstånd från den personuppgiftsansvarige. 

GDPR är på detta sätt den enda reglering som stadgar om handfasta skyldigheter för 

leverantören. 

Utöver dessa skyldigheter omfattas även leverantörerna av ansvarsregleringen i GDPR. 

I viss mån säkerställs därför säkerheten för uppgifterna oavsett hur utförligt 

personuppgiftsbiträdesavtalet är. Det framkommer i förordningen att leverantören till 
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exempel ska kunna visa att eventuella fel inte beror på denna för att undkomma ansvar. 

Det ska således finnas ett avtal men skada som uppstår kan komma att ersättas av 

antingen beställaren eller leverantören.  

Det får ses som en fördel att det finns en tydlighet i lagen om att även leverantören har 

ett ansvar. Huruvida leverantören faktiskt följer regleringen kan emellertid anses vara en 

annan fråga. Datainspektionen kommer säkerligen få det mycket svårt, för att inte säga 

omöjligt, att i sitt uppdrag som tillsynsmyndighet kontrollera samtliga aktörer som 

hanterar personuppgifter.  

Avseende outsourcing kan GDPR begränsa en beställare som önskar överlämna 

personuppgifter som faller under förbudet i artikel 9.3 i GDPR. Likt redogörelsen om 

OSL och sekretess gäller denna begränsning sådan integritetskränkande information 

med koppling till hälsa och sjukvård. Rättsläget i denna del är inte heller tydligt, vilket 

är ett skäl till att Datainspektionen framfört att regeringen måste utreda huruvida denna 

begränsning innebär att särskilt integritetskränkande information inte är möjlig att 

överlämna till en leverantör. Enligt ordalydelsen i GDPR får informationen alltså 

behandlas så länge aktören omfattas av tystnadsplikt enligt nationell rätt. Huruvida 

denna typ av information förekommer i säkerhetskänslig verksamhet kan inte besvaras 

på ett tydligt sätt. Det går dock att konstatera att känsliga personuppgifter om hälsa som 

utgångspunkt inte bör ha någon betydelse för rikets säkerhet. Det kan trots detta vara 

fördelaktigt ur ett riskperspektiv att utreda de bakomliggande skälen till att denna typ av 

information enbart får behandlas under lagreglerad tystnadsplikt. Om skälen baseras på 

behovet av särskilt skydd bör det även vara aktuellt att utreda huruvida sådant skydd ska 

gälla för samtlig information som är särskilt skyddsvärd.  

Avslutningsvis kan konstateras att utgångspunkten är att GDPR inte orsakar några 

hinder för outsourcing i säkerhetskänslig verksamhet, så länge ett personuppgifts-

biträdesavtal upprättas. Däremot kan syftet bakom regleringen utgöra vägledning för 

hur annan särskilt skyddsvärd information bör hanteras i offentliga verksamheter. 
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6.3  Legala och organisatoriska åtgärder som kan minska 

riskerna vid outsourcing 

6.3.1  Inledning 

Samtliga lagar som presenterats ovan fångar i någon del upp informations-

säkerhetsaspekter och reglerar hur en beställare ska förhålla sig till området i sin 

verksamhet. Det framgår av både GDPR och förslagen bakom förändringar i 

säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen att de legala ramarna behöver 

uppdateras i och med ökad digitalisering och användning av externa aktörer genom 

outsourcing.  

Både internt från inköpsverksamheterna och från regeringens håll framgår att det idag är 

ett problem att relationen mellan offentlig sektor och privata aktörer till övervägande del 

regleras genom avtal. Avtalet har, som nämnts, betydelse för sekretessen, servicenivån, 

framtida övertagande av annan leverantör samt ansvarsfrågor och den enda reglering 

som ställer egentliga krav på leverantören är GDPR. Beställaren har från detta 

perspektiv ett betungande ansvar som kräver mycket resurser. 

Aspekten att det finns en genomgående kompetensbrist i offentlig sektor, särskilt om IT 

och informationssäkerhet, får mot bakgrund av avtalets betydelse konstateras vara ett 

stort problem och bidra till utökade risker vid outsourcing. Det bör vara önskvärt att 

minska dessa risker och samtidigt kunna förespråka fortsatt utveckling av IT och 

digitala lösningar. 

6.3.2  Lagstadgad tystnadsplikt 

En särskild risk som uppmärksammats både avseende OSL och GDPR vid outsourcing 

är att känslig information behöver överlämnas till en part i privat sektor. Överlämning 

framstår som en förutsättning för att outsourcing ska fungera, särskilt när det inte går att 

separera särskilt känsliga uppgifter från mindre känsliga sådana.  

När informationsöverlämning sker till en privat aktör hanteras således all information 

utan motsvarande straffansvar som gäller vid behandlingen i offentlig sektor. Vid 

outsourcing ska dock beställare enligt säkerhetsskyddslagen genomföra åtgärder som 

tillser att samma skydd ändå finns hos leverantören, vilket delvis sker genom 

upprättande av sekretessavtal. Det framgår av JO:s ämbetsberättelse att avtalsreglerad 

sekretess inte ger tillräckligt skydd för särskilt känslig information. Uppfattningen hos 

JO är att straffansvaret som följer av lagstadgad tystnadsplikt förespråkar striktare och 

försiktigare hantering av information än vitessanktioner. Det går således inte att uppnå 

samma skydd hos en privat leverantör som inom förvaltningen. 
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Införande av lagstadgad tystnadsplikt för leverantörer har med anledning av 

ovanstående lyfts av olika aktörer. Pensionsmyndigheten menar att det bör införas en 

sådan reglering som omfattar alla leverantörer av IT-tjänster till den offentliga sektorn 

eftersom en beställare annars kan hindras i sin outsourcing. I utredningen om ny 

säkerhetsskyddslag är förslaget snävare med innebörden att alla leverantörer till 

verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska omfattas av lagstadgad 

tystnadsplikt. Datainspektionen har även lyft att en utredning behövs avseende sådan 

lagreglerad tystnadsplikt som nämns i GDPR.
226

  

Eftersom frågan i detta fall avgränsas till säkerhetskänslig verksamhet bör det först och 

främst konstateras att det vid en sådan upphandling finns utförliga bestämmelser om 

avtal och vad avtalet ska reglera. I säkerhetsskyddsavtalet ska parternas respektive 

ansvar klargöras och myndigheten ska se till att samma skydd finns hos både 

leverantören och underleverantörer. Om lagen ska kunna följas så måste det därmed 

vara tillräckligt med avtalsreglerad tystnadsplikt för att informationsöverlämning idag 

ska kunna ske. Genom JO:s uttalande finns det skäl att ifrågasätta regleringen eftersom 

det till synes inte verkar vara möjligt att uppnå samma skydd hos en privat aktör genom 

ett avtal, i varje fall inte för den specifika typ av information som JO uttalat sig om. Om 

det inte är möjligt att uppnå samma skydd är konsekvensen att informationsöverlämning 

inte borde ske om säkerhetsskyddsregleringen ska kunna följas, vilket därmed 

omöjliggör outsourcing. 

Införande av lagstadgad tystnadsplikt för leverantörerna skulle eliminera ovanstående 

problem. Effekten är att offentliga inköpare inte behöver kontrollera sekretessåtagandet 

genom avtal vilket även skulle kunna skapa effektivitet och enkelhet i hela 

outsourcingförfarandet. Eftersom det även finns en otydlighet kring säkerhets-

skyddsregleringens tillämpningsområde torde en lagstadgad tystnadsplikt för samtliga 

leverantörer säkerställa att uppgifter behandlas korrekt, även om det mellan parterna 

inte finns ett säkerhetsskyddsavtal. Om tystnadsplikt enbart införs för leverantörer till 

säkerhetskänslig verksamhet behöver det dock trots allt tydliggöras vilka dessa 

verksamheter är.  

Svensk rätt gäller dock enbart för svenska aktörer och därmed kan konstateras att en 

reglering om tystnadsplikt inte skulle omfatta utländska leverantörer. En grundläggande 

princip inom upphandlingsrätten är principen om icke-diskriminering. Innebörden är, 

som ovan beskrivits, att en beställare inte får ställa territoriella krav som enbart kan 

uppnås av företag i ett visst land eller område.  
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Den aspekt att allt fler utländska leverantörer deltar i svenska upphandlingar
227

 och även 

säkerhetsskyddade upphandlingar talar mot att en nationell tystnadsplikt skulle kunna 

införas utan påverkan på upphandlingar. Det är inte osannolikt att en beställare som har 

ett behov av att överlämna särskilt känslig information önskar ställa krav på att 

leverantören lyder under den nationella tystnadsplikten och därmed har sitt säte i 

Sverige. Krav på att leverantören ska lyda under svensk reglering kan dock tydligt bryta 

mot principen om icke-diskriminering och frågan är huruvida det skulle kunna vara 

godtagbart. Är det inte godtagbart kommer beställaren hamna i ett läge där utfallet av 

upphandlingen kommer avgöra huruvida samtlig information kan överlämnas. Om den 

aktuella leverantören har sitt säte utomlands måste beställaren kunna separera sådan 

information som inte kan överlämnas för fortsatt hantering internt.  

För att lagreglerad tystnadsplikt ska kunna vara av värde för en beställare torde det vara 

avgörande att det går att säkerställa att informationsöverlämning kan ske i sin helhet. I 

annat fall är risken stor att resurser läggs på ett slutresultat som inte ger den önskade 

effekten. Av detta skäl kan därför regleringen behöva förändras på EU-rättslig nivå, 

genom att exempelvis tillåta säkerhetskänslig verksamhet ställa denna typ av 

territoriella krav. 

6.3.3  Centralisering av IT 

Från offentlig sektor har det framförts en önskan om att kunna använda funktioner inom 

staten för exempelvis IT-drift, något som regeringen tagit fasta på genom att tilldela 

Försäkringskassan uppdraget att tillhandahålla säkra tjänster för IT-drift. En 

centraliserad lösning innebär att offentliga verksamheter inte behöver lägga lika mycket 

resurser och tid på upphandling av tjänsten. Eftersom IT-upphandlingar är särskilt 

komplexa och outsourcingförfarandet kräver ytterligare resurser vore en centralisering 

positivt ur ett ekonomiskt perspektiv från beställarens sida. Den önskan om att undvika 

vinstkraven som finns i privat sektor skulle även kunna uppfyllas om det finns möjlighet 

att vända sig till en aktör inom förvaltningen.  

Det kan dock ifrågasättas om statliga IT-tjänster är en bra lösning avseende problem 

som uppstår vid outsourcing om skälen till outsourcing är att nå resurserna som finns på 

den privata marknaden.
228

 IT-leverantören Evry har lyft denna aspekt och framhåller att 

uppdraget som regeringen tilldelat Försäkringskassan är fel väg att gå eftersom den 

särskilda kunskapen om bland annat IT-säkerhet finns på den privata marknaden. Av 

detta skäl kommer flytten från privat sektor bidra till ineffektivitet och en nedgång av 

kvalitén på tjänsterna. Uttalandet från Evry kan emellertid läsas mot bakgrunden att de 
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är en privat leverantör som kan förlora kontrakt genom den aktuella förändringen och 

om så är fallet, kan det anses naturligt att de är negativt inställda till uppdraget.  

Regeringen beskriver i sitt beslut att Försäkringskassan kommer kunna utveckla sina 

tjänster och fokusera särskilt på till exempel säkerhet eftersom uppdraget kommer 

utgöra en del av deras kärnverksamhet. Eftersom myndigheten får större resurser torde 

det sannolikt även göra det till en mer attraktiv arbetsplats för personer med spets-

kompetens i till exempel säkerhetsfrågor som idag arbetar i privat sektor.
229

 

Förändringen att Försäkringskassan ska erbjuda tjänster så som IT-drift kommer 

innebära att flera kontrakt flyttas från den privata marknaden till offentlig sektor. Den 

påverkan som detta kommer få på den privata marknaden går inte att förutse men 

sannolikt kommer förändringarna inte gå förbi obemärkta.
230

  

För att det ska vara möjligt för de inköpande verksamheterna att använda sig av 

Försäkringskassans tjänster behöver upplägget klassas som samarbete och därmed vara 

undantaget upphandlingslagarna enligt reglerna om Hamburgsamarbeten. Ovan har ett 

rättsfall från kammarrätten presenterats och det framgår att en bedömning måste göras i 

varje enskilt fall. Vi bedömningen kommer frågan dels vara om 1) avtalen mellan 

Försäkringskassan och andra verksamheter utgör kontrakt enligt upphandlingsrätten och 

2) om undantaget är tillämpligt eller inte.
231

 Eftersom kontrakten idag finns mellan 

offentliga och privata aktörer är det tydligt att tjänsterna kan utgöra kontrakt enligt 

upphandlingsrätten. Avgörande kommer därmed vara om undantaget från upphandlings-

kravet är tillämpligt. Trots att det inte finns en fällande dom torde det som framförs i 

kammarrättens argumentation vara viktigt att notera för att inte i ett senare skede hamna 

i en situation där EU-domstolen måste bedöma situationen. 

För att undantaget ska vara tillämpligt behöver det finnas ett tydligt gemensamt mål 

som gäller för både Försäkringskassan och den andra parten. Målet om förbättrad 

informationssäkerhet skulle kunna utgöra ett sådant mål men frågan är om inte 

Försäkringskassan ensidigt bidrar till dess uppfyllelse. Huruvida det därför ska kunna 

ses som ett samarbete får anses oklart. 

Åsikterna är avslutningsvis skilda angående om informationssäkerheten faktiskt skulle 

öka genom att centralisera IT. Det framgår ovan att en sådan förändring visserligen 

förenklar för myndigheten som kan känna en tillit i att det finns lagreglering om hur 

offentliga verksamheter ska behandla informationen. Detta eliminerar dock inte riskerna 
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avseende systemens sårbarhet för externa attacker. Företaget Evry menar att den 

särskilda kompetens som behövs för att nå en hög informationssäkerhet finns i den 

privata sektorn. Regeringen menar å andra sidan att det faktum att en specifik 

myndighet kan fokusera på området bör bidra till en ökad kunskap och förståelse för 

informationssäkerhet i den offentliga sektorn. Försäkringskassan har även arbetat under 

en längre period arbetat med frågor om digitalisering och säkerhet samt tillhandahåller i 

dagsläget tjänster avseende IT för Pensionsmyndigheten. Det är därmed sannolikt att 

Försäkringskassan i varje fall besitter mer kunskap än andra myndigheter. Ett fokus på 

området skulle även kunna göra myndigheten mer attraktiv för nyckelpersoner som idag 

arbetar i privat sektor. 

En särskild risk som har identifierats inom området för informationssäkerhet är utöver 

kompetensfrågan att flera verksamheter i offentlig sektor använder samma leverantör 

för sin IT-drift. I flera fall har myndigheter haft information i samma datahall. 

Innebörden är att eventuella problem hos leverantören får stor inverkan hos samtliga 

kunder, något som blev särskilt märkbart när en brand uppstod hos IT-leverantören 

Evry. I detta avseende kan centralisering bidra till ökade risker i form av att information 

samlas på samma plats.
232

   

Med anledning av att denna risk särskilt har noterats bör det dock vara något som 

Försäkringskassan är medveten om. Så länge det finns en medvetenhet och åtgärder 

vidtas, exempelvis genom att datahallar placeras på olika platser i Sverige, torde risken 

inte öka på grund av centraliseringen. Ett möjligt skäl till att samma datahallar används i 

privat sektor kan ha en koppling till vinstkraven som gör att leverantörer placerar 

datahallar på platser där kostnaden är låg och inte utefter högsta säkerhetsnivå. Med 

andra ord kan säkerheten till och med öka om Försäkringskassan får tillräckliga resurser 

för att just fokusera på säkerhetsfrågor. 

6.3.4  Kryptering  

Kryptering är redan idag en vanligt förekommande åtgärd för att upprätthålla en god 

säkerhet för information. Det förekommer utan att egentliga åtgärder behöver vidtas i 

exempelvis e-mailprogram. Fördelar med kryptering är att det helt enkelt döljer 

informationsinnehållet och därmed kan inte obehöriga tillgodogöra sig det. Innebörden 

av att kryptera information har av både Pensionsmyndigheten och eSam framhållits som 

en lösning om OSL kan anses förhindra överlämnande av information till en drifts-

leverantör. Eftersom uppgifterna inte går att läsa bör de inte kunna anses röjda i den 

bemärkelse som OSL stadgar. Det framhålls dock av Pensionsmyndigheten att så länge 
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det finns en krypteringsnyckel som kan återskapa informationen den fortfarande enligt 

sin ordinarie klassning, det vill säga så som personuppgift, känslig personuppgift eller 

annan känslig information.
233

  

Pensionsmyndigheten framhåller att så länge det finns en risk att informationen skulle 

kunna göras tillgänglig för en utomstående leverantör så måste avtal trots allt reglera en 

sådan situation genom sekretess. Av denna anledning torde inte kryptering i sig kunna 

vara en lösning för att varken förenkla outsourcingförfarandet eller för att minska 

riskerna som nämns av JO i förhållande till avtalsreglerad sekretess.
234

  

Avslutningsvis måste det noteras att kryptering är en kostnadsdrivande åtgärd som 

också kräver särskild kompetens. Om inte denna särskilda kompetens finns i offentlig 

sektor kan kryptering enbart användas om en privat leverantör hjälper till och 

tillhandahåller en sådan tjänst. Ur det perspektivet framstår det som tydligt att 

alternativet om att kryptera information inte kommer ifrån de risker som uppstår vid 

användning av privata aktörer. För att helt säkerställa informationens säkerhet menar 

eSam av detta skäl att man i vissa fall måste behålla informationen inom den offentliga 

sektorn och avstå från att överlämna särskilt känslig information till en leverantör. 

6.3.5  Kompetenshöjande åtgärder 

Utöver åtgärderna som presenterats ovan är en genomgående viktig och avgörande 

aspekt åtgärder för ökad kompetens. I regeringens digitaliseringsstrategi framhålls 

kompetens som en nödvändig del för att digitaliseringen ska kunna fortgå på ett hållbart 

sätt. I utredningen om IT- och informationssäkerhet i Sverige som presenterats av MSB 

anses det genomgående finnas en avsaknad av god kompetens i offentlig sektor 

avseende både digitalisering och säkerhet.
235

 

Regeringens uppdrag till Försäkringskassan presenteras som en möjlighet att öka 

kompetensen eftersom en myndighet då kommer kunna lägga mer resurser på området 

och kontinuerligt utveckla kompetensen hos den egna personalen. Kompetensutveckling 

kan dock inte anses vara en åtgärd som enskilt kommer göra digitalisering enklare och 

bidra till riskminimering. Även hos privata leverantörer med mycket god kompetens 

förekommer riskerna som ovan presenterats avseende till exempel attacker från externa 

aktörer.  

  

                                                 

233 Se avsnitt 5.2.3. 
234 Se avsnitt 5.2.3. 
235 Se avsnitt 5.1. 
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7  Sammanfattande slutsatser  

Sammanfattningsvis framgår det av ovanstående presentation att den reglering som 

omgärdar offentliga inköpsverksamheter som utgångspunkt inte hindrar outsourcing av 

IT. Beroende på vilken särskild typ av information som förekommer i verksamheten kan 

situationen däremot förändras.  

Vid outsourcing av IT-drift kommer leverantören hantera den information som flödar i 

beställarens IT-system. Om informationen i verksamheten klassas som säkerhetskänslig 

så ska beställaren följa säkerhetsskyddsreglering och även bestämmelserna i OSL om 

sekretess. Behandlas personuppgifter i verksamheten så ska därtill regleringen i GDPR 

följas. På grund av att regleringen skiljer sig beroende på vilken typ av information som 

hanteras är det väsentligt att beställaren genomför informationsklassning och tillika en 

säkerhetsanalys där de risker som kopplas samman med den särskilda informationen 

kan identifieras. Detta arbete prioriteras inte alltid, något som kan ha ett samband med 

att det i vissa fall inte finns kompetens om vilka åtgärder som krävs i samband med 

outsourcing. Eftersom informationsklassningen är avgörande för det arbete som 

beställaren genomför både i fråga om informationssäkerhet och i upphandlings-

förfarandet framstår kompetens om dessa frågor vara något som bör åtgärdas snarast i 

offentlig sektor. 

Enligt den reglering som beställaren idag har att följa konstateras sammanfattningsvis 

att ett outsourcingförfarande i allra högsta grad är resurskrävande. Beställaren måste 

genomföra ett gediget förarbete för att kartlägga behovet och, som ovan nämnts, 

kartlägga vilken information som blir aktuell för leverantören att hantera. 

Kompetensfrågan har även i denna del stor betydelse eftersom frågor rörande it och 

outsourcing normalt är komplexa och kräver samordning av fler personer än enbart 

inköpsavdelningen. Därutöver behöver beställaren göra flera val avseende typ av 

upphandling, vilken lag som ska tillämpas, om ramavtal finns tillgängliga för avrop eller 

om föremålet kräver egen upphandling och avslutningsvis om upphandlingen måste 

genomföras med särskilt skydd.  

Innan avtalstecknande är det väsentligt att beställaren samordnat sina resurser så att 

avtalet speglar det behov som finns och den säkerhetsnivå som behövs. Till viss del 

säkerställs behovet av att det finns reglering som stadgar att både säkerhetsskyddsavtal 

och personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas om den typen av särskilda uppgifter 

kommer behandlas av leverantören. Allt detta förutsätter dock att beställaren 1) är 

medveten om att sådan information finns i verksamheten, 2) inser att informationen 

kommer behöva behandlas av leverantören och 3) är medveten om att säkerhets-
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skyddsreglering finns och är tillämplig. Det framstår idag som att beställare inte alltid 

har tillräcklig kunskap om vilken typ av information som behandlas och inte heller vet 

om säkerhetsskyddslagen är tillämplig i deras verksamhet.  

Enligt den reglering som presenterats ovan ter sig ansvaret som ligger på den enskilde 

beställaren vara mycket långtgående avseende informationssäkerhet. Det är egentligen 

enbart GDPR som stadgar om ett ansvar för leverantören. I övrigt lagstiftning är det 

enbart säkerhetsskyddslagen som kontrollerar att beställaren ställer krav på 

informationssäkerhet. Övrig lagstiftning lämnar frågan öppen, möjligheten finns men 

det är inte en förutsättning för genomförandet. Eftersom det saknas en tydlighet i 

regleringen om vikten av informationssäkerhet kan det inte vara uppseendeväckande att 

området inte prioriteras vid upphandlingar idag. Detta är ett skäl till att regeringen 

önskar kontrollera outsourcing mer och även ha möjlighet att förbjuda vissa fall av 

outsourcing. Denna utökade kontroll kan säkerligen komma att uppmuntra arbete med 

informationssäkerhet eftersom beställaren säkerligen önskar undvika mer inblandning 

från tillsynsmyndigheten än nödvändigt. Förändringen torde dock även kunna motverka 

den fortsatta digitaliseringen eftersom myndigheterna kommer behöva kalkylera med 

invändningar från Säpo och därtill kunna hantera ett eventuellt förbud. I vissa fall kan 

det vara förståeligt att man väljer att avvakta med en eventuell outsourcing på grund av 

oförutsebarhet som den nya regleringen skapar. 

Det framstår dock som viktigt att inte frånta möjligheten till outsourcing eftersom 

många verksamheter känner sig tvingade att söka hjälp utanför den egna verksamheten. 

I detta hänseende kan samordnad statlig IT-drift vara en mycket bra möjlighet för en 

myndighet eller annat organ att genomföra en motsvarande förändring. Särskilt när det 

förekommer mycket känslig information framstår statlig IT-drift i vissa fall som den 

enda möjliga lösningen för att uppnå samma förhållande som vid outsourcing till en 

privat aktör.  

Förslaget om lagstadgad tystnadsplikt för leverantörer av IT-tjänster förefaller inte vara 

möjligt att tillämpa på ett tillfredsställande sätt idag på grund av den grundläggande 

upphandlingsrättsliga regleringen. Det skulle sannolikt inte vara möjligt att ställa krav 

som ger möjlighet att nå leverantörer som omfattas av en svensk tystnadsplikt. Inte 

heller kryptering ger beställaren överlämna information och lösningen är därutöver 

kostsam och resurskrävande. Centraliserad IT ter sig därför som den mest attraktiva 

lösningen av de svårigheter som uppstår vid outsourcing i verksamheter med säkerhets-

känslig information. Visserligen kan Försäkringskassans tjänster i ett uppstartsläge te 

sig mindre attraktiva än de tjänster som erbjuds i privat sektor men detta kan sannolikt 

förändras om resurser läggs på att rekrytera särskild kompetens från privat sektor. 
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Slutsatsen förutsätter avslutningsvis att upplägget klassas som samarbete och att köpen 

således inte behöver konkurrensutsättas. Det får sammanfattningsvis anses tydligt att de 

allra flesta problem och risker från beställarens sida elimineras om säkerhetskänslig 

information stannar i offentlig sektor.  
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