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Betänkandet SOU 2016:41 Hur står det till 
med den personliga integriteten? 

Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är positiv till utredning-
ens förslag att ge Datainspektionen ett utökat uppdrag i enlighet med betän-
kandet. MSB anser att det är av väsentlig betydelse att det utökade uppdraget 
säkerställs genom tillgång till nödvändiga resurser. 

Synpunkter 
Den digitala samhällsutvecklingen förutsätter tillgång till digital information 
samt att utvecklingen och informationsförvaltningen sker i enlighet med gäl-
lande lagar och krav för integritetsskydd samt informationssäkerhet.  

Delbetänkandet har belyst vilka risker som finns med tillgång till känslig in-
formation. Utredningen återkommer i olika avsnitt till de särskilda risker som 
finns om information inte gallras i den utsträckning som krävs. MSB delar ut-
redningens bedömning av riskbilden och vill betona vikten av att myndigheter, 
kommuner och landsting bedriver ett systematiskt och riskbaserat informat-
ionssäkerhetsarbete.  

Skola och nyttjande av sociala medier 

Inom verksamhetsområdet för skolor har utredningen belyst allvarliga risker 
för den personliga integriteten. MSB vill betona vikten av att det vid vidareut-
veckling, införskaffande av nya systemlösningar, tjänster eller applikationer är 
av stor vikt att krav ställs på informationsförvaltning och informationssäkerhet. 
Okunskap om i vilken utsträckning informationsinsamling samt spridning av 
information sker via molntjänster eller mobila applikationer gör att informat-
ionen får ett sämre skydd. Den ökade efterfrågan på personuppgifter, så som en 
kommersiell produkt, ställer än högre krav på att adekvata säkerhetsåtgärder 
vidtas.  

MSB delar vidare integritetskommitténs uppfattning om integritetsrisker i 
samband med nyttjandet av digitala verktyg inom skolverksamhet och de kon-
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sekvenser det kan få för enskilda individer och vill betona att huvudmännen 
har ett ansvar att känna till och följa upp hur informationsbehandlingen sker.  

Forskning 

Delbetänkandet pekar på att det finns en problematik kopplat till de regelverk 
som omgärdar forskningsområdet. Om regelverken tolkas och tillämpas olika 
kan det leda till att informationsmängder som innehåller känsliga personupp-
gifter inte får en adekvat skyddsnivå.  

MSB delar delbetänkandets syn på problematiken men vill peka på att tillgång 
till stora informationsmängder är av betydelse för att kunna bedriva forskning 
som rör processer på såväl samhälls- som individnivå. Sådan forskning har 
också betydelse för internationella samarbeten, även inom samhällsskydd och 
beredskap.  

E-förvaltning 

Kartläggningen belyser risker för den personliga integriteten som finns med de 
stora informationsmängder som samlas in och förvaltas av offentliga myndig-
heter i form av att det sker en ökad insamling, spridning och användning av 
information. Betänkandet pekar också på risken med att fler uppgifter än vad 
som behövs för att lösa den aktuella uppgiften samlas in vilka kan komma att 
användas för andra syften än vad de primärt samlades in för.  

MSB delar utredningens beskrivning och vill i sammanhanget peka på den 
ökade komplexiteten i it-infrastruktur där allt fler system sammankopplas. Det 
kan medföra ytterligare sårbarheter i form av beroenden och oklara ansvars-
förhållanden som kan försvåra uppföljning och kontroll av att adekvata säker-
hetsåtgärder har vidtagits.  

Informationssäkerhet och integritet 

MSB delar utredningens beskrivning av risker med vidarespridning av inform-
ation som lagras och bearbetas på icke avsett sätt utanför EU och EES. Det ger 
en ökad riskexponering vad gäller möjligheter att begränsa otillåten informat-
ionsbehandling och informationsinhämtning för andra syften.  

Antagonistiska attacker mot myndigheter, media och företag är idag frekvent 
förekommande och ökar. MSB vill betona att tillgång till stora informations-
mängder med icke adekvat säkerhetsskydd kan möjliggöra för antagonister att 
hitta information om möjliga sårbarheter och angreppssätt som underlättar vid 
it-attacker. Ett bristande säkerhetsskydd och ökad tillgång till information gör 
att stora informationsmängder kan samköras för att hitta sårbarheter som kan 
nyttjas vid antagonistiska attacker.  

MSB vill i sammanhanget betona att riskerna även har en säkerhetspolitisk 
dimension som måste beaktas.  
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-------------------------------------- 

 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Ingela Darhammar Hell-
ström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdel-
ningschefen Cecilia Nyström och verksamhetschefen Richard Oehme deltagit. 

 
 
 
Nils Svartz 
 
 Ingela D Hellström 
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