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Branschposition om utkontraktering av IT-tjänster för 
offentlig sektor 

Sverige har under de senaste hundra åren varit en framgångsrik industri- och tjänstenation 

som grundlagts genom en ömsesidig respekt mellan näringsliv, forskningsinstitut och offentlig 

sektor. Idag står Sverige inför ett paradigmskifte där tjänstesamhället vidareutvecklas med 

hjälp av ny digital teknik, vilket gör det möjligt att nyttja digitaliseringens kraft i samhället i sin 

helhet.  

För att säkerställa att vi kan möta de utmaningar Sverige står inför måste vi tillvarata den 

innovationskraft, tekniska utvecklingspotential och nya möjligheter som digitaliseringen ger 

och som leverantörer kan bidra med. För att lyckas och stärka vårt välstånd måste vi, som 

tidigare i historien, inom privat och offentlig sektor arbeta tillsammans för att stimulera en 

sådan utveckling. 

Här ser vi att en stor del av kommande digitalisering och innovationskraft har sin grund i de 

möjligheter till digitalisering som ges av att använda främst, men inte enbart, publika 

molntjänster. Många framtida digitala innovationer kommer att grunda sig på molntjänster. 

Och en stor del av morgondagens IT-tjänster kommer också att levereras i första hand genom 

molntjänster.  

Utifrån offentlig sektors uppdrag och förmåga att genomföra detta uppdrag med god kvalitet 

till rimlig kostnad, är det viktigt att privata leverantörer ges möjlighet att bidra till utvecklingen 

av en innovativ och samverkande förvaltning. En viktig förutsättning för snabb och effektiv 

digitalisering är att skapa en smart kombination av olika driftsmiljöer, varav molntjänster är ett 

av de viktigaste leveransalternativen.  

I detta sammanhang är det viktigt att konstatera vad molntjänster är. Branschens syn är 

följande:  

• Molntjänster är inte bara en affärsmodell utan en revolutionerande IT-arkitektur inom 

hela IT-industrin som kommer att utgöra basen för många framtida tjänster och 

innovationer. 

• Molntjänster är kostnadseffektiva och värdeskapande IT-tjänster som levereras genom 

ett ekosystem av operatörer, plattforms-, drift- och tjänsteleverantörer.  

• Molntjänster är IT-tjänster som kan svara mot högt ställda krav på användarvänlighet, 

robusthet, certifieringar och integritet efter gällande lagstiftning över hela världen. 

• Molntjänster är IT-tjänster som används av allt från privatpersoner till hårt reglerade 

branscher med höga krav, till exempel försvarssektorn, finanssektorn, 

sjukvårdssektorn och inom forskning. 

 
Begränsar man möjligheten att använda molntjänster riskerar man därför att: 

• Försvåra möjligheterna att dra nytta av den digitala innovationskraft som finns i 

Sverige och på vår världsledande startup-scen. På så vis kan vår samlade 

konkurrenskraft försämras. 

• Försvåra tillgång till stora delar av befintliga och framtida IT-tjänster. 



  

 

• Försvåra tillgång till leverantörer och begränsa konkurrensen på marknaden vilket kan 

leda till dyrare tjänster. 

 
Vi anser det därför vara av största vikt: 

• Att fortsätta att prioritera arbetet med att analysera och undanröja onödiga juridiska 

hinder för digitalisering och harmonisera med övriga EU. 

• Att ett anpassat regelverk ger tydlig vägledning och därigenom undanröjer 

osäkerheten för utkontraktering av IT-tjänster. 

• Att göra fullständiga konsekvensanalyser av påverkan på konkurrens, kostnader, 

innovation, kompetensförsörjning och ekosystem vid begränsningar av möjligheten till 

utkontraktering av IT-tjänster. 

 
Om branschpositionen 

Branschpositionen syftar till att förtydliga IT&Telekomföretagens och våra medlemmars syn på 
utkontraktering och användning av molntjänster i offentlig sektor. Innehållet i förslaget är 
deskriptivt och neutralt hållet samt innehåller inga uttryckliga policypositioner. Förslaget syftar 
främst till att på ett rättvisande sätt beskriva molntjänster, konsekvenser av att utestänga dem 

från den offentliga marknaden samt vad som bör göras för att säkerställa att så inte sker.   

Branschpositionen är även avsedd att användas som grund för kommande policypositioner, 
exempelvis i relation till IT-driftsutredningen (dir 2019:64).  

Förslaget har tagits fram av Datarådets arbetsgrupp för molntjänster. I arbetsgruppen ingår 

följande företag:  

• Amazon Web Services 

• City Network 

• Cygate 

• Eklund&Eklund 

• Fujitsu 

• Google 

• IBM 

• Microsoft 

• Nokia 

• TietoEvry 

• Visma 

 

Mer om Datarådet  
www.itot.se/datarådet  
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