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Företag: Knowit AB 
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Till: Infrastrukturdepartementet 

Ert diarienummer: I2021/0034 

2021.05.06 

Yttrande över Säker och kostnadseffektiv it-drift 
- rättsliga förutsättningar för utkontraktering 
(SOU 2021:1) 

Inledning 

Knowit är ett nordiskt konsultbolag som stöttar företag, myndigheter och 

andra organisationer genom att erbjuda tjänster inom bl. a. 

systemutveckling, juridik och managementkonsulting. Knowits vision är 

att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och 

innovation.  

Knowit har granskat förslagen i delbetänkandet huvudsakligen utifrån 

företagets uppgift att stödja företag och organisationer i sin digitala 

transformation. 

Det har i Sverige, under en lång tidsperiod, funnits en stor osäkerhet 

kring de rättsliga förutsättningarna för myndigheterna att utkontraktera 

sin it-drift. Detta har medfört att myndigheterna har avvaktat med att fatta 

beslut om it-drift och att offentlig sektors digitalisering bromsats upp, 

vilket i sin tur haft negativa konsekvenser för myndigheternas utveckling, 

säkerhet och kostnad. Knowit välkomnar därför att betänkandet tar sikte 

på och kommer med förslag för att möjliggöra att it-drift med 

sekretessbelagda uppgifter ska kunna utföras även av enskilda 

tjänsteleverantörer (och inte bara myndigheter). Knowit välkomnar vidare 

författningsförslaget i betänkandet gällande införandet av en ny 

sekretessavbrytande bestämmelse i offentlighets och sekretesslagen 

(2009:400). Knowit anser att den aktuella lagändringen är nödvändig för 

att statliga myndigheter ska kunna utkontraktera sin it-drift. Med det sagt 

ser vi framför oss att det kan bli svårt att tillämpa den föreslagna 

bestämmelsen, vilket följaktligen kan försvåra för myndigheterna att 

utkontraktera sin it-drift, om de inte får rätt stöd och vägledning. Knowit 

efterfrågar därför att den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen 
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ska, i det fortsatta lagstiftningsarbetet, förtydligas i den delen som avser 

intresseavvägningen.   

Vidare delar Knowit inte utredarens bedömning om att det vid 

utkontraktering inte finns några ytterligare skyddsåtgärder som kan läka 

de brister som finns i amerikansk lagstiftning.   

 

Kapitel 7 om Dataskydd 

I betänkandet konstateras att dataskyddsförordningens regler om 

tredjelandsöverföring försvårar, och i vissa fall förhindrar, vissa former av 

utkontraktering, inte minst efter EU-domstolens avgörande i målet 

Facebook Ireland och Schrems. Knowit instämmer med utredningens 

bedömning om att dataskyddsförordningens regler om 

tredjelandsöverföringar vid utkontraktering av it-drift till privata 

leverantörer inte lämnar något utrymme för nationell lagstiftning i dessa 

situationer. Med det sagt menar Knowit att det är angeläget att rättsläget 

klargörs på EU-nivå eftersom den osäkerhet som idag råder får allvarliga 

konsekvenser för den offentliga sektorns digitalisering och i 

förlängningen för näringslivet som till stor del ska leverera dessa 

tjänster. 

Utredningen ger ändå sin syn på några viktiga frågor om 

dataskyddsförordningens regler. Knowit konstaterar att det här rör sig 

om tolkningar från utredningens sida, som i sig inte påverkar rättsläget.  

Enligt utredningens bedömning är det till exempel inte en fråga om en 

tredjelandsöverföring när personuppgifter behandlas uteslutande inom 

EU, även om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 

som behandlar personuppgifterna är bunden av tredjelands lagstiftning 

som innebär att denne kan åläggas att lämna ut uppgifter direkt till ett 

tredjelands myndigheter. I delbetänkandet anges vidare att 

tredjelandsöverföringen, enligt utredningens bedömning, sker först i 

samband med att uppgifterna överförs till myndigheter eller annan 

mottagare i tredjeland. 

Vidare bedömer utredningen att standardavtalsklausuler är en lämplig 

skyddsåtgärd som kan läggas till grund för överföring av personuppgifter 

endast när rättssystemet i det berörda tredjelandet erbjuder en viss nivå 

av skydd för de registrerade som berörs av tredjelandsöverföringen. 

Utredaren delar inte Europeiska dataskyddstyrelsens1 uppfattning när 

det gäller exempelvis amerikansk lagstiftning och anger att det är svårt 

 
1 EDPB, Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure 

compliance with the EU level of protection of personal data. 
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att se att det i en situation som gäller tredjelandsöverföring vid 

utkontraktering av it-drift finns några ytterligare skyddsåtgärder som kan 

läka de brister som finns i amerikansk lagstiftning. 

Knowit instämmer inte med utredarens bedömning om att det vid 

utkontraktering inte finns några ytterligare skyddsåtgärder som kan läka 

de brister som finns i amerikansk lagstiftning. Knowit menar att det vid 

användning av amerikanska it-driftsleverantörer kan finnas flera 

möjligheter att genom bl. a. vidtagande av olika säkerhetsåtgärder, 

såsom kryptering och pseudonymisering i kombination med olika 

avtalsrättsliga eller organisatoriska åtgärder, uppnå en skyddsnivå som 

är väsentligen likvärdig med den nivå som garanteras inom EU. Vilka 

åtgärder som krävs beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Kapitel 8–10 Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt 

Utredaren konstaterar att uttrycket röja är neutralt i den meningen att det 

kan vara såväl tillåtet som otillåtet. Vidare konstaterar utredaren att en 

uppgift måste kunna betraktas som utlämnad även om mottagaren av 

uppgiften inte har tagit del av den. Härav följer att det inte krävs att 

mottagaren har tagit del av uppgiften för att den ska kunna betraktas 

som röjd. 

Vidare föreslår utredaren införandet av en ny sekretessbrytande 

bestämmelse i offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Den aktuella 

bestämmelsen tar sikte på fall då uppgifter lämnas ut till företag eller en 

annan enskild (tjänsteleverantör) eller till en annan myndighet som har i 

uppdrag att utföra endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring av de 

uppgifter som lämnas ut för den utlämnande myndighetens räkning. Ett 

utlämnande ska – enligt den föreslagna bestämmelsen – inte ske om 

övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda 

har företräde framför intresset av utkontraktering.   

Knowit välkomnar utredarens föreslagna sekretessavbrytande 

bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och menar att denna 

bestämmelse är nödvändig för att myndigheter idag ska kunna ha 

möjlighet att utkontraktera sin it-drift. Även om utredaren i det aktuella 

delbetänkandet har försökt främja statliga myndigheters digitalisering 

genom att föreslå en sekretessbrytande bestämmelse, menar Knowit att 

det kvarstår en del rättsliga oklarheter kring tillämpningen av den 

aktuella bestämmelsen. Dessa oklarheter kan medföra att 

myndigheterna i själva verket kommer att ha betydligt svårare att 

utkontraktera sin it-drift.   
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Givet de senaste årens tekniska utveckling, har utkontraktering av it-drift 

medfört att priser sänkts avsevärt samtidigt som driftsäkerheten ofta 

ökat. Knowits erfarenhet är att statliga myndigheter ofta redan idag 

hanterar, lagrar och bearbetar stora mängder uppgifter hos eller med 

hjälp av externa leverantörer. Att egen it-drift inte är självklart längre är 

därför en verklighet som svensk rättsutveckling behöver ta hänsyn till. 

Den sekretessbrytande bestämmelsen innehåller en intresseavvägning 

istället för en skade- och menbedömning. Det är en ovanlig lösning och 

utan tydligt stöd och vägledning riskerar tillämpningen av bestämmelsen 

att bli väldigt olika från fall till fall. I detta sammanhang är det viktigt att 

tänka på att felaktiga bedömningar gällande den föreslagna 

intresseavvägningen potentiellt kan medföra ett straffrättsligt ansvar för 

de involverade beslutsfattarna. Därför menar Knowit att det är viktigt att 

det är tydligt hur intresseavvägningen bör genomföras och vad som bör 

beaktas. Knowit anser t ex att åtgärder såsom kryptering som innebär att 

leverantörer av it-drift inte har möjlighet att komma åt uppgifterna måste 

väga tungt i en sådan intresseavvägning, om röjandebegreppet ska ha 

den tolkning som utredaren gör och det ska finnas möjlighet för 

myndigheterna att utkontraktera sin it-drift.  

Slutligen bör Sverige alltid fokusera på att främja konkurrens och 

skalbara lösningar. Svenska myndigheter bör ges rättsliga möjligheter att 

ta del av den kostnadsreduktion och verksamhetsutveckling som nya 

tekniska lösningar kombinerat med utkontraktering i många fall kan 

medföra. I ett annat fall riskerar digitaliseringen hos myndigheterna att 

bromsas med stora negativa konsekvenser som följd. Lagstiftaren 

behöver således i det fortsatta lagstiftningsarbetet lämna klara och 

tydliga författningsförslag som stöds av utförliga analyser.  

 

 

 

Per Wallentin 

VD för Knowit AB 
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