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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1998:938) om behandling av 
personuppgifter om totalförsvarspliktiga 

Utfärdad den 24 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:938) om behandling 

av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse. 

9 §2    I automatiserat register över totalförsvarspliktiga får endast följande 

personuppgifter föras in: 

1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefon-

nummer och folkbokföringsort, 

2. hinder för genomförande av utredning som avses i 3 § första stycket,

för utbildning eller för krigsplacering eller annat ianspråktagande av den 

registrerade för totalförsvarets räkning,  

3. boende- och familjeförhållanden samt försörjning, om uppgiften

behövs för att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska kunna fullgöra 

sina åligganden i fråga om förmåner till totalförsvarspliktiga,  

4. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen som

har betydelse för bedömningen av den registrerades användbarhet inom 

totalförsvaret,  

5. fysisk och psykisk hälsa och förmåga jämte de uppgifter som ligger till

grund för bedömningen härav, 

6. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,

7. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,

8. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av

uppgift ur belastningsregistret som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 

fått del av, 

9. att den registrerade genomgått säkerhetsprövning enligt säker-

hetsskyddslagen (2018:585), vilken säkerhetsklass prövningen avsett och 

resultatet av denna, 

10. vad som bestämts vid inskrivningen enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt eller lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att 

fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning,  

11. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för total-

försvaret eller särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd 

beredskap,  

12. tjänstgöring inom totalförsvaret samt betyg, vitsord, förordnanden och 
utmärkelser som är att hänföra till denna, samt 

13. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den registrerade, om 
de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret. 

1 Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289. 
2 Senaste lydelse 2010:454. 
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SFS 2018:588 Andra känsliga personuppgifter än sådana uppgifter som rör hälsa eller 

religiös övertygelse får inte föras in i ett automatiserat register över total-

försvarspliktiga. Uppgifter om religiös övertygelse får endast registreras om 

den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna 

behandlas i registret och de rör hans eller hennes tjänstgöring inom 

totalförsvaret. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019. 

På regeringens vägnar 

PETER HULTQVIST 

Maria Hedegård 

(Försvarsdepartementet) 
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