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Remissvar gällande delbetänkande av
Cybersäkerhetsutredningen (SOU 2020:58)
Sammanfattning av FOI:s synpunkter
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) instämmer med utredningen i att Försvarets
Materielverk (FMV) är lämplig som nationell myndighet few cybersäkerhetscertifiering,
tillstyrker att de befogenheter fdr tillsyn som presenteras är rimliga och har inga
synpunkter på föreslagna författningsändringar. FOI delar också utredningens uppfattning
att regeringen bör överväga att ta fram en nationell strategi för att säkerställa att svenska
intressen kopplade till certifieringsarbetet tas tillvara.

FOI:s synpunkter nedan följer delbetänkandets disposition.
Kapitel 8: Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering

Osäkerheten kring lagkrav på certifiering gör det svårt att bedöma vilka typer av
produkter, tjänster eller processer som kommer hamna i fokus och hur omfattande arbetet
blir. FOI instämmer dock i bedömningen att tillsynsuppgifterna som följer av det
europeiska ramverket fdr cybersäkerhetscertifiering förmodligen blir av en annan karaktär
än de tillsynsuppgifter som görs kopplat till säkerhetsskyddslagen och lagen om
informationssäkerhet fôr samhällsviktiga och digitala tjänster. FOI anser därmed att FMV
är lämplig som nationell myndighet air cybersäkerhetscertifiering. Inte minst då
FMV/CSEC redan har erfarenhet av certifieringsarbete och redan har den tekniska
kompetens som kan förmodas krävas för att hantera den typ av certifiering som blir
aktuell.
Kapitel 13.2.2: Behovet av nationell strategi och medverkan i
Europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering (ECCG)

FOI anser att det finns ett behov av att ta fram en nationell strategi för att säkerställa att
svenska intressen tillvaratas i det fortsatta arbetet med utveckling av det europeiska
ramverket för cybersäkerhetscertifiering och instämmer i utredningens förslag om en
sådan strategi.
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Jens Mattsson efter foredragning av
forskningsledare Teodor Sommestad. I den slutliga handläggningen har även analytiker
Jessica Appelgren, särskild rådgivare Mikael Wiklund och chefsjurist Eva Liljefors
deltagit.
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