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Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning 
och utvärdering (SOU 2021:103)  
Pensionsmyndigheten instämmer i förslaget förutsatt vissa ändringar av det.  
 

8.3.1 Myndighetens uppgifter 
Myndighetens namn 
Till skillnad från vad utredningen föreslår anser Pensionsmyndigheten att ordet 
”myndighet” ska framgå direkt av namnet. Det är inte enbart etablerade aktörer inom 
totalförsvaret som behöver ha kunskap om att det inrättas en ny myndighet under 
regeringen. Det behöver också vara tydligt för allmänheten samt för andra externa 
aktörer, såväl inom som utanför Sverige. Precis som de befintliga analys- och 
utvärderingsmyndigheter som utredningen hänvisar till kan den nyinrättade 
myndigheten sedan välja att i sin externa kommunikation presentera sig med 
kortnamn.  
 

8.3.6 Utgångspunkt i statliga myndigheters uppföljning och 
underlag 
Utredningen föreslår att Totalförsvarsanalys ska ha till uppgift att med ett fokus på 
totalförsvarets samlade funktionssätt, det vill säga ur ett systemperspektiv, följa upp, 
analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Det innebär att 
Totalförsvarsanalys kommer att ha behov av att ta del av underlag som statliga 
myndigheter sammanställer inom sina ansvarsområden. Precis som utredningen 
redovisar tar dagens rapporteringskrav mycket tid och resurser i anspråk från de 
rapporteringsskyldiga aktörerna. Pensionsmyndigheten vill därför understryka att 
rapporteringen till Totalförsvarsanalys om möjligt bör innehålla underlag som redan 
idag upprättas samt att rapporteringen samordnas med redan befintlig rapportering 
som sker till exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
 

8.5.1 Uppgiftsskyldighet för vissa statliga myndigheter 
Det föreslås att Totalförsvarsanalys vid behov ska kunna begära kompletterande 
uppgifter från bland annat statliga myndigheter (se avsnitt 8.3.6.). Som 
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Pensionsmyndigheten uppfattar förslaget ska det inte medföra en skyldighet för 
myndigheterna att lämna nya eller andra uppgifter än de som idag lämnas inom 
totalförsvarsområdet.  

Om Pensionsmyndigheten däremot behöver behandla nya eller andra uppgifter, göra 
nya sammanställningar eller automatisera fler uppgifter för att fullgöra sin 
uppgiftsskyldighet till den nya myndigheten, kan det medföra kostnader för att 
anpassa teknikstöd men också verksamheten. De rättsliga förutsättningarna för sådant 
uppgiftslämnande och eventuella konsekvenser för berörda myndigheter bör i sådana 
fall också analyseras och redovisas.     

I sammanhanget ska det även noteras att det idag inte finns ett gemensamt säkert 
krypterat teknikstöd för att elektroniskt hämta in uppgifter från tredje man, så som 
exempelvis näringslivsaktörer enligt förordningen (1982:1005) om skyldighet för 
näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen. 
Detta begränsar vår möjlighet att begära och ta emot sådana uppgifter.       
  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 
junior säkerhetsspecialist Linnéa Fernström Cederholm. I beredningen av ärendet har 
även chefsjurist Lena Aronsson, biträdande avdelningschef Henrik Engström, 
säkerhetschef Lotta Oscarsson, säkerhetsspecialist Marcus Nerhed och juristerna 
Stayesh Abdollahi och Monica Nilsson deltagit. I den slutliga handläggningen har 
avdelningschef Kajsa Möller deltagit. 
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