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 Användarvillkor SSBTEK testmiljö 
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Allmänt 
Försäkringskassan tillhandahåller SSBTEK testmiljö för aktörer (”Användare”) som vill 
utveckla tjänster/integrationer och automationer mot tjänsten SSBTEK. Dessa villkor 
reglerar Användarens användande av SSBTEK testmiljö (”Testmiljön”). Testmiljön 
innehåller testdata i en testmiljö som är helt separerad från SSBTEK produktionsmiljö. 
 
På Informationsportalen för tjänsten SSBTEK finns kompletterande information om 
Testmiljön. 
 

Begäran om anslutning till SSBTEK testmiljö 
För att få tillgång till Testmiljön måste Användaren inkomma med begäran om 
anslutning till Testmiljön. Genom att begära anslutning till Testmiljön godkänner 
Användaren dessa villkor. Inkommen begäran om anslutning till Testmiljön anses utgöra 
allmän handling i enlighet med 2 kap. 3 § i tryckfrihetsförordningen (1949:105).  
 
Användaren förbinder sig inte att genomföra tester efter beviljad anslutning till Tjänsten. 
Test av API:er i Testmiljön genomförs på frivillig basis och Användaren kan när som 
helst sluta att använda sig av Testmiljön. För mer information se avsnitt Avregistrering 
nedan. 
 

Användning av Testmiljön 
Testmiljön som Användaren bereds tillgång till får endast användas i enlighet med 
dessa Användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Användaren är 
skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av Testmiljön som 
lämnas av Driftsparten i övrigt. Testmiljön får inte användas på uppsåtligt sätt som kan 
få en negativ påverkan på förtroendet för ingående parter kring SSBTEK (Driftsparten, 
kommuner, SKR samt ingående uppgiftslämnande parter). Vidare får Testmiljön endast 
användas för så kallade funktionella tester och får inte missbrukas på sådant sätt att det 
påverkar tillgängligheten för Testmiljön, till exempel genom att överbelasta anslutningen. 
 

Informationen i Testmiljön 
Testmiljön innehåller testdata som tillgängliggjorts av respektive uppgiftslämnande part 
som är kopplade till specifik version av tjänsten SSBTEK. De uppgifter som behandlas i 
Testmiljön förvaras hos Driftsparten endast som led i teknisk bearbetning eller lagring 
för annans räkning (Användaren) och uppgifterna blir därför, med hänsyn till regleringen 
i 2 kap. 10 § i tryckfrihetsförordningen (1949:105), inte allmän handling hos Driftsparten, 
undantaget de uppgifter som bearbetas och lagras av Driftsparten i egenskap som 
också uppgiftslämnande part. 
 

Ändring och begränsning av Testmiljön 
Driftsparten har rätt att göra förändringar i Testmiljön. Det innefattar bland annat rätten 
att säga upp tillhandahållandet av Testmiljön samt lägga till eller ta bort information och 
begränsningar i användandet av Testmiljön. Information om förändringar lämnas via 
Informationsportalen för tjänsten SSBTEK.  
 
Driftsparten har rätt att begränsa tillgängligheten till Testmiljön i den omfattning som är 
nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Driftsparten ska 
sträva efter att minimera avbrottstiden. Driftsparten ska i största möjliga utsträckning 
informera Användaren om planerade avbrott. 
 
Driftsparten ansvarar inte för skada som uppkommit vid användandet av Testmiljön. 
Detta inkluderar skada som beror på avbrott i Testmiljöns tillgänglighet. 
 
 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
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Behandling av personuppgifter 
Genom att begära anslutning till Testmiljön godkänner Användaren dessa 
användarvillkor. Grunden för Driftspartens behandling av personuppgifter grundar sig på 
art. 6 punkt 1b, dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eftersom behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta 
åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 
 
Driftsparten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens 
personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
 
I samband med tillhandahållandet av Testmiljön behandlar Driftsparten Användarens 
personuppgifter för följande ändamål: 
  

- För att möjliggöra support vid testande, i samband med att Testmiljön används. 
- För att skicka information till Användaren om förändringar i Testmiljön. 
- För inhämtning av information om användarupplevelsen, det kan till exempel 

innebära att Driftsparten skickar frågor om hur Användaren upplever att 
Testmiljön fungerar. 

- Övrig kommunikation där Driftsparten gör bedömningen att Användaren har ett 
intresse eller ett behov av att ta del av informationen, det kan till exempel gälla 
information om nya anropsadresser. 

 
Personuppgifter som behandlas med hänvisning till dataskyddsförordningen kan lämnas 
ut till tredje part (aktörer som är inblandade i att tillhandahålla Testmiljön) om behov 
finns kring t.ex. inrapporterade incidenter. Inga personuppgifter överförs inte till tredje 
land.  
 
Driftsparten upphör att behandla Användarens personuppgifter för ovanstående 
ändamål i samband med att Användaren avregistrerar sig från Testmiljön, läs mer om 
avregistrering under avsnitt ”Avregistrering”.  
 
Användaren ansvarar för att underrätta Driftsparten om förändringar av kontaktuppgifter. 
 
I enlighet med dataskyddsförordningen har Användaren vissa rättigheter som redovisas 
nedan. 
 
Användaren har rätt att på begäran få information om de personuppgifter rörande 
Användaren som behandlas av Driftsparten. Användaren har även rätt att begära 
rättelse eller radering av personuppgifterna samt begära en begränsning av 
behandlingen eller invända mot en behandling. 
 
Användaren har rätt att få ut de personuppgifter som Användaren har lämnat till 
Driftsparten enligt dessa Användarvillkor i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 
personuppgiftsansvarig. 
 
Användaren har rätt att vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten 
för att lämna klagomål i de fall Användaren anser att Driftsparten behandlar 
Användarens personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. För mer information 
se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se. 
 
Vid utövandet av ovanstående rättigheter bör Användaren i första hand kontakta 
Driftsparten via registeruttag@forsakringskassan.se 
 

http://www.imy.se/
mailto:registeruttag@forsakringskassan.se
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Tillhandahållandet av Testmiljön förutsätter att Driftsparten har möjlighet att behandla 
personuppgifter på sådant sätt som anges i dessa Användarvillkor. Om Användaren inte 
önskar att Användarens personuppgifter ska behandlas på det sätt som anges i dessa 
Användarvillkor eller om Användaren önskar få sina personuppgifter raderade medför 
detta att Användaren inte längre kan använda Testmiljön. Användaren måste då 
avregistrera sig från Testmiljön, läs mer om avregistrering under avsnitt, 
”Avregistrering”. 
 

Stöd och support 
Information om Testmiljön återfinns på Informationsportalen för tjänsten LEFI Online. 
Om man upplever fel i Testmiljön ska detta felanmälas till Driftspartens support, 
Kundcenter för Partner på 0771 17 90 00.  
 

Tillägg och ändringar av användarvillkoren 
Driftsparten har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa Användarvillkor. Driftsparten 
ska underrätta Användaren via Informationsportalen för tjänsten SSBTEK om sådana 
tillägg och ändringar. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av 
begränsad betydelse. Driftsparten får genomföra omedelbara ändringar av villkoren om 
detta bedöms nödvändigt på grund av säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av 
domstol eller annan myndighet eller annat särskilt skäl. Efter att en ändring av villkoren 
har genomförts godkänner Användaren ändringen genom fortsatt användning av 
Testmiljön. 
 

Avregistrering 
Användaren kan när som helst avregistrera sig från Testmiljön genom att skriftligen 
anmäla detta via registeruttag@forsakringskassan.se 
 
Efter genomförd avregistrering kommer Testmiljön inte längre att vara tillgänglig för 
Användaren. 
 
En avregistrering innebär att Driftsparten inte längre har rätt att behandla 
personuppgifter i enlighet med dessa användarvillkor. 
 

Avstängning 
Om Användaren agerar i strid med dessa användarvillkor som reglerar användandet av 
Testmiljön eller i strid med gällande författning, myndighetsbeslut eller lämnade 
instruktioner får Driftsparten stänga av Användaren från Testmiljön. 
 
______________________________________________________________________ 
 

Övriga upplysningar 
Tillgång till Testmiljön för tjänsten SSBTEK innebär inte att man per automatik får 
tillgång till produktionsmiljön för tjänsten SSBTEK. Det krävs att man ansluter sig 
separat till produktionsmiljön och det är endast part som har lagstöd för användningen 
som kan anslutas till produktionsmiljön.  
 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek
mailto:registeruttag@forsakringskassan.se

