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Fortifikationsverkets svar avseende remissen Säker och 

kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad 

statlig it-drift (SOU 2021 :97). 

Inledning 
Fortifikationsverket har mottagit Infrastrukturdepartementets remiss Säker och kostnadseffektiv 

it-drift-förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97). 

Yttrande 
Det är utifrån det aktuella säkerhetsläget och ur ett totalförsvarsperspektiv angeläget att 

Sveriges digitala suveränitet inte hotas och att den svenska statsförvaltningen har rådighet 

över samhällsviktiga it-system. En betydande del av all statlig datainformation behöver, 

utifrån ett totalförsvarsperspektiv en skyddad it-drift. Detta utifrån en säkerhetsskydds

klassificering men även utifrån en robust tillgång till data under och efter kris eller krig. 

Fortifikationsverket anser att valet av it-lösning och driftsformer ska ske utifrån en 

bedömning av både laglighet och lämplighet. Det är viktigt att beakta att en it-lösning 

uppfyller adekvata krav på rådighet för den svenska statsförvaltningen samt upprätthåller 

en hög nivå av informations- och it-säkerhet. 

Därutöver lämnas övriga kommentarer: 

• Fortifikationsverket tillstyrker utredningens förslag om att upprätta permanenta former 

för samordnad och säker statlig it-drift. Nuvarande omvärldsutveckling ökar behovet av 

en statlig styrd it-drift för att därmed kunna upprätthålla och vid behov återställa 

myndigheternas it-drift eller stöd. 

• Fortifikationsverket anser att digitala verksamhetskritiska system i samhällsbärande 

verksamhet bör vara under den svenska statsförvaltningens kontroll. Myndigheter 

behöver säkerställa att valet av leveransform inte påverkar Sveriges digitala suveränitet 

negativt. Fortifikationsverkets egen verksamhet omfattar stora mängder skyddsvärd eller 

säkerhetsskyddsklassificerad information där Fortifikationsverkets erfarenhet är att 
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aggregerad information tidigt blir skyddsvärd och därmed svår att hantera av externa 
aktörer. 

• Fortifikationsverket anser det är en brist i betänkandet att det saknas förslag avseende 
säkerhetsskyddet för säkerhetskänsliga uppgifter. Överväganden kring säkerhetsskyddet 
saknas också för ett statligt datacenter med säkra kommunikationslösningar för olika 
konfliktnivåer. Även information som inte bedömts vara säkerhetskyddsklassificerad och 
som slås ut kan få förödande konsekvenser för samhället. 

• Fortifikationsverket saknar en analys kring risken att it-säkerhetsaspekten blir 
nedprioriterad som en följd av avvägningen mellan kostnadseffektivitet och säker it-drift. 
Det saknas en analys om säkerhetsmässiga aspekter, utifrån ett totalförsvarsperspektiv, vilka 
behöver väga tungt vid utformning av lämpliga lösningar. Speciellt behöver hänsyn tas till 
den aggregerade information som kan komma att sammanställas och den hotbild som då kan 
uppstå. Det finns risk att den fysiska säkerheten inte blir tillgodosedd på korrekt sätt när 
kostnadsaspekten vägs in i bilden. 

• Fortifikationsverket uppfattar inte att utredningen utrett möjligheten att tillsätta ett 
samordnande "råd" som skulle bestå av de föreslagna leverantörsmyndigheterna. Med en 
sådan lösning kan det finnas ett värde i att inte fler myndigheter än nödvändigt deltar för 
samordning av en säker och kostnadseffektiv it-driftslösning. 

• Kostnader för det fortifikatoriska och säkerhetsmässiga skyddet måste tydliggöras. 

Beslut 

Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Maria Bredberg Pettersson efter föredragning 
av verksamhetskontrnller Bengt Gustafson. Ekonomidirektör Jacob Henriksson, chefen för 
proje�avd ingent lf Hå ansson, fastighetsdirektör Magnus Palm har också deltagit i den 
slut frti andlä n· gen. 
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