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Betänkandet SOU 2018:63 – Behandlingen av 
personuppgifter vid Försvarsmakten och 
Försvarets radioanstalt 

Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och 
Försvarets radioanstalt, nedan Utredningen, har i betänkandet Behandlingen 
av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt tagit 
fram förslag på nya författningar för att säkerställa att personuppgifts-
hanteringen hos dessa myndigheter är anpassad till den tekniska och legala 
utvecklingen.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan MSB, ser överlag 
positivt på Utredningens författningsförslag gällande personuppgifts-
hanteringen i verksamhet hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. 
Myndigheten har dock synpunkter avseende möjligheten till direktåtkomst till 
personuppgifter som behandlas i informationssäkerhetsverksamhet hos 
Försvarets radioanstalt (3 kap. 12 § i förslaget till förordning (2019:000) om 
personuppgiftshantering vid Förvarets radioanstalt).  

 

Möjlighet till direktåtkomst till personuppgifter i 
informationssäkerhetsverksamhet  
MSB har ett särskilt utpekat ansvar för arbetet med samhällets 
informationssäkerhet, bl.a. vad gäller det arbete som föranleds av lagen 
(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 
MSB bedriver även verksamheten CERT-SE med uppgift att stödja samhället i 
arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.  

MSB instämmer i utredningens beskrivning av utmaningarna på 
informationssäkerhetsområdet och att det finns ett behov av samverkan i 
informationssäkerhetsarbetet. Med det i beaktande och mot bakgrund av 
MSB:s roll i arbetet med informationssäkerhet anser MSB att Försvarets 
radioanstalt ska ha möjlighet att, utöver till Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten, även medge MSB direktåtkomst till personuppgifter som 
utgör analysresultat och som behandlas i en uppgiftssamling för myndighetens 



 

 

informationssäkerhetsverksamhet. En sådan möjlighet framstår också som 
ändamålsenlig mot bakgrund av den samverkan som redan idag sker mellan 
MSB och Försvarets radioanstalt och det samarbete som enligt MSB kommer 
att behövas framöver.  

MSB noterar vidare att Försvarets radioanstalt, enligt 3 kap. 4 § i förslaget till 
lag (2019:000) om personuppgiftsbehandling vid Försvarets radioanstalt, kan 
ges möjlighet att medge en utländsk organisation inom informationssäkerhets-
området direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i myndighetens 
informationssäkerhetsverksamhet. En sådan utländsk organisation skulle i 
vissa fall kunna anses motsvara den roll som MSB har på nationell nivå. Det 
framstår även mot den bakgrunden som lämpligt att MSB kan medges 
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i informationssäkerhets-
verksamheten hos Försvarets radioanstalt. 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Myndighetsjuristen 
Johan Levin har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även 
verksamhetsstrategen Helena Andersson deltagit.  

 
 
Dan Eliasson 
 
 Johan Levin 


	Betänkandet SOU 2018:63 – Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
	Möjlighet till direktåtkomst till personuppgifter i informationssäkerhetsverksamhet


