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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 

 

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i underrättelse-

verksamheten 

 

1. SAMMANFATTNING 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat Säkerhetspolisens be-

handling av känsliga personuppgifter om hälsa och sexualliv i myndighetens 

it-system för bearbetning och analys. Granskningen har omfattat ett urval av 

personregistreringar. 

 

Nämnden bedömer att behandlingen av de granskade känsliga personuppgif-

terna är lagenlig. 

 

2. BAKGRUND 

2.1. Inledning 

Den 3 maj 2018 beslutade nämnden att granska Säkerhetspolisens behandling 

av känsliga personuppgifter om hälsa och sexualliv i myndighetens it-system 

för bearbetning och analys. 

2.2. Rättsliga utgångspunkter 

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt 

om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filoso-

fiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv, s.k. känsliga 

personuppgifter (6 kap. 4 § 4 och 2 kap. 10 § första stycket polisdatalagen 

[2010:361], PDL). Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de 

dock kompletteras med känsliga personuppgifter när det är absolut nödvändigt 

för syftet med behandlingen (6 kap. 4 § 4 och 2 kap. 10 § andra stycket PDL). 

Med hänsyn till den restriktivitet som ligger i begreppet ”absolut nödvändigt” 

måste behovet av att göra sådana kompletteringar prövas noga i det enskilda 

fallet.1 

 

 

                                                 

1 Prop. 2009/10:85 s. 325. 

  

Uttalande med 

beslut 

 

 

  

2018-10-17 Dnr 64-2018 

  

  



2 

 

 

 

3. UTREDNINGEN 

Den 7 juni 2018 genomfördes en inspektion vid Säkerhetspolisen. Sökningar 

gjordes i det aktuella it-systemet på sökbegrepp i form av ord som kan avslöja 

känsliga personuppgifter om hälsa och sexualliv. 31 av de dokument där sök-

ningarna gav träff granskades närmare. 

 

Efter inspektionen har Säkerhetspolisen på nämndens begäran besvarat frågor 

rörande registreringar av känsliga personuppgifter i två av dokumenten. I 

remissvar har Säkerhetspolisen motiverat varför de känsliga personuppgifterna 

är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Nämnden bedömer, efter erhållna svar och förtydliganden från Säkerhetspoli-

sen, att behandlingen av de granskade känsliga personuppgifterna är lagenlig. 

 

5. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet. 

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, Berit 

Jóhannesson, Zayera Khan, Christina Linderholm, Ewa Samuelsson, Mats 

Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

 

Föredragande: Elisabeth Hedborg 

 

Expedition till: 

Säkerhetspolisen, Rättsenheten (dnr 2018-11040-6) 
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