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Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
(Ds 2005:50)
Fö2003/991/RS

Riksarkivet begränsar sitt remissvar till frågor om bevarande av allmänna handlingar.
Verket avstyrker förslaget om en särskild gallringsbestämmelse.
I promemorian föreslås att automatiskt behandlade personuppgifter skall gallras när de inte
längre behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Utredningen hade föreslagit att
reglerna i arkivlagen skulle gälla. Motivet för ändringen anges vara att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks. Man skriver att sekretessen visserligen är hög för
dessa uppgifter men att det inte minskar ”det intryck av integritetskränkning som framkallas
hos den enskilde”.
Som redovisas är sekretessen hög och består under lång tid för uppgifter om
underrättelseverksamhet. Vanligtvis gäller sekretess också mot den som berörs av
uppgiften. Det är troligt att det föreligger sekretess mot den enskilde minst lika länge som
uppgifterna behövs för sitt ändamål. Det innebär att den enskildes möjlighet till insyn blir
mycket små, då uppgifterna kommer att gallras innan han får ta del av dem.
Det är Riksarkivets erfarenhet att en enskild upplever det som speciellt integritetskränkande
att finnas registrerad samtidigt som han nekas information om registreringen. Enligt verkets
bedömning motverkar förslaget således sitt syfte att skydda integriteten, då den enskilde
inte kommer att ha någon möjlighet att ens i efterhand kontrollera myndigheternas
verksamhet.
Underrättelseverksamhet ingår i den grupp av verksamheter där det enligt Riksarkivets
bedömning är särskilt angeläget att bevara uppgifter. Både för att den enskilde, i vart fall i
efterhand, skall kunna få kännedom om vad som har förevarit och för att möjliggöra en
demokratisk kontroll. Även om sekretessen medför att den enskilde och massmedier inte
får ta del av uppgifterna förrän efter lång tid, så har en sådan granskning ett stort värde.

Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm

tel 08-737 63 50
fax 08-737 64 74

Org.nr
202100-1074

www.riksarkivet.ra.se
fornamn.efternamn@riksarkivet.ra.se

2 (2)

Riksarkivet avstyrker således promemorians förslag i denna del och föreslår att
utredningens förslag skall genomföras.
Beslut i ärendet har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid den slutliga
handläggningen har också varit krigsarkivarie Ulf Söderberg och förste arkivarie Peter
Nordström samt verksjurist Ulla Ahlqvist, föredragande.
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