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Abstract  
Samverkan och sekretess – en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte 
vid olyckor och extraordinära händelser. Agency cooperation and official secrecy – A legal 
study on exchange of information between authorities in accidents and extraordinary events. 
Print och media, 404 pp. Umeå 2015. ISSN 1404-9198, ISBN 978-91-7601-358-8. 
 
Cooperation between authorities is of great importance for effective crisis management. A 
new crisis management system was introduced in Sweden in 2002 to enhance the ability of 
public authorities to manage accidents and extraordinary events. It expects authorities to 
cooperate with each other both before and while dealing with such situations. An important 
aspect of this cooperation is the exchange of information, which is hampered when authorities 
are obliged to observe secrecy rules even if this limits their ability to manage accidents and 
extraordinary events. It may be said, therefore, that the legislation governing the exchange of 
information by authorities, chiefly the Public Access to Information and Secrecy Act 
(2009:400), is essentially at variance with the rules that require cooperation.  
 
The thesis analyses legal requirements on authorities to cooperate and exchange information 
when dealing with accidents and extraordinary events and how these requirements relate to 
secrecy rules. The study does not merely examine the legal requirements placed on authorities 
to cooperate and exchange information and to observe secrecy rules when dealing with 
accidents and extraordinary events; it also undertakes a critical analysis of the current 
legislation, with the aim of identifying deficiencies and ambiguities, taking as its criteria that 
good legislation should be clear, coherent and well-balanced. Since the thesis shows that there 
are deficiencies in the legislation, it also suggests improvements and alternative forms of 
regulation. 
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Rskr Riksdagsskrivelse 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
1986 års räddningstjänstlag Räddningstjänstlag (1986:1102) (nu LSO) 
1980 års SekrL Sekretesslag (1980:100) (nu OSL) 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvJT Svensk Juristtidning  
Säkerhetsskyddslagen Säkerhetsskyddslag (1996:627) 
Säkerhetsskyddsförordningen Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)  
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap  
YGL Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
ÄEH Lag (2002:833) om extraordinära händelser i freds-

tid hos kommuner och landsting (nu LEH) 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Föremålet för denna studie är myndighetssamverkan vid olyckor och extraordinära 
händelser, med fokus på frågor som berör informationsutbyte och sekretess. Under 
de senaste decennierna har det inträffat en rad olyckor och extraordinära händelser 
som berört Sverige, såsom Estoniakatastrofen (1994), Göteborgsbranden (1998), 
flodvågskatastrofen i Sydostasien (2004), stormen Gudrun (2005), fågelinfluensan 
(2006), svininfluensan (2009), utbrottet av EHEC-smitta (2011), och den stora 
skogsbranden i Västmanland (2014). I syfte att stärka samhällets förmåga att hantera 
sådana händelser infördes 2002 ett nytt krishanteringssystem i Sverige, som utgår 
från att myndigheterna ska samverka med varandra både inför och vid hanteringen 
av sådana situationer. För att inledningsvis ge en uppfattning om den samverkan 
som sker mellan myndigheterna vid olyckor och extraordinära händelser presenteras 
i de följande myndigheternas hantering av den så kallade Göteborgsbranden.1 
 

Det brinner – de första kritiska minuterna klockan 23:42– 
Torsdagen den 29 oktober 1998 klockan 23:42 kom den första uppringningen till 
SOS alarm om att det hade inträffat en brand i Makedoniska föreningen på 
Hisingen i Göteborg. Operatören kopplade efter 20 sekunder över samtalet till 
räddningstjänsten. Inom kort var det ungefär 25 brandmän på plats liksom ett 
tiotal polispatruller och ett antal ambulanser. All kvarvarande brandpersonal 
från Gårda brandstation skickades ut klockan 23:51. Några minuter senare för-
stod räddningspersonalen på plats att en omfattad händelse hade inträffat. 
Räddningstjänsten började klockan 00:00 att forma en särskild stab för händel-
sen. Räddningschefen kallades till platsen som konstaterade att arbetet på 
olycksplatsen var kaotiskt. Vid denna tidpunkt hade även transporter av skadade 
till sjukhus påbörjats. Bristen på ambulanser och sjukvårdspersonal var inled-
ningsvis påtaglig. Brandmän med sjukvårdsutbildning bistod sjukvården med det 
medicinska omhändertagandet på olycksplatsen.  

 
Högsta beredskap inom räddningstjänsten klockan 00:30  
En lägesrapport angav vid denna tidpunkt om ett fåtal omkomna och ett 50-tal 
skadade samt att alla drabbade var ungdomar. Kommunens katastrofsamord-
ningsgrupp kallades in. Stadsdirektören larmades först. Han satt hemma och 
läste kommunens katastrofplan, eftersom kommunen skulle ha katastrofövning 
dagen efter. Under bilresan till Gårda brandstation tog stadsdirektören kontakt 
med kommunstyrelsens ordförande och gav denne en första information. Kata-
strofsamordningsgruppen hade klockan 01:05 ännu inte klart för sig olyckans 

                                                             
1 Branden som inträffade i Göteborg natten till den 30 oktober 1998 har i olika utredningar benämnts olika, t.ex. 
brandkatastrofen i Göteborg och branden i Makedonska föreningens lokaler, men i denna framställning används 
begreppet Göteborgsbranden. Beskrivningen av Göteborgsbranden är inte ett direkt citat, utan en sammanställning av hur 
händelsen presenterades i SOU 1999:68, SOU 2000:113 och Larsson, 2000, s. 25 ff. 
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omfattning. Räddningstjänstens informationschef väcktes och ombads kalla in de 
informatörer som ingick i katastrofledningsarbetet. Kommunens informations-
direktör kontaktades några minuter senare. På olycksplatsen hade räddnings-
tjänsten vid denna tidpunkt fått ut de flesta skadade från byggnaden. 

 
Stadsdelarna och försvarsdepartementet larmades klockan 01:30 
Från Gårda brandstation kontaktades stadsdelscheferna och de fick informat-
ionen att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen samt kontakta sina 
social- och krisenheter. I detta läge fanns räddningschefen, stadsdirektören, 
kommunens informationsdirektör, räddningstjänstens informatör och en teknisk 
chef (katastrofsamordningsgruppen) på plats på brandstationen i Gårda. Chefen 
för sjukvårdens beredskapsenhet var vid Sahlgrenska sjukhuset för att orientera 
sig om läget för att sedan åka till Gårda brandstation. På nationell nivå kontak-
tades försvarsdepartementets underrättelseansvarige och pressekreterare.  

 
Katastrofledningen samlades klockan 01:40 
De fyra organ som var tänkta att träda i kraft vid större olyckor – räddnings-
tjänstens egen stab, katastrofsamordningsgruppen, informationsstaben och sjuk-
vårdens beredskapsenhet – var vid denna tidpunkt fullt bemannade. Det var 
första gången gruppen aktiverades. Klockan 02:00 beslutade katastrofsamord-
ningsgruppen att samtliga stadsdelsförvaltningar skulle inta högsta beredskap. 
Stadsdelscheferna fick i uppgift att påbörja krishantering, förbereda omhänder-
tagande samt ge information till anhöriga och övriga berörda om händelsen. 

 
Branden släckt klockan 02:02 
Efter att branden släckts började räddningstjänsten bära ut de döda som sedan 
transporterades till bårhus. Det stod då klart att 63 ungdomar hade omkommit 
och 213 skadade hade förts till sjukhus. Vakthavande tjänsteman på länsstyrel-
sen fick vetskap om branden klockan 02:15 och försökte i sin tur underrätta 
statsministern, men hittade ingen kontaktväg. Vakthavande tjänsteman på läns-
styrelsen informerade dock generaldirektören vid dåvarande Räddningsverket 
som informerade vakthavande tjänsteman vid statsrådsberedningen. Räddnings-
verkets generaldirektör lämnade klockan 02:40 ny information till statsråds-
beredningen. Tio minuter senare kontaktade statsrådsberedningens vakthavande 
tjänsteman sin statssekreterare. Denne ringde statsministerns pressekreterare 
som inte kände till olyckan och klockan 02:58 informerades statsministern. 
Förundersökning inleddes klockan 03:00 och polisen övertog ansvaret på 
olycksplatsen. Försvarsmakten kontaktades klockan 03:10 för att bistå med 
helikoptertransporter av skadade. Stadsdelarna etablerade sina krisgrupper från 
klockan 03:30 och därefter krisjourer.  
 
Arbetet efter branden 
I efterarbetet uppstod motsättningar mellan polisen, sjukvården och kommunen 
kring identifieringen av de omkomna. Söndagen den 1 november klockan 20:13 
offentliggjordes listan med de omkomna. Formen för offentliggörandet var ett 
pressmeddelande som lades ut på kommunens hemsida. Även om det är polisens 
uppgift att svara för denna typ av offentliggörande ansåg kommunen att det var 
bråttom att offentliggöra listan. Kommunen menade att listan måste finns till-
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gänglig tills skolorna började på måndagen så att de där visste i vilka klasser 
det fanns omkomna elever. Den 2–3 november började staberna att avvecklas 
och återgick till ordinarie organisatoriska former. Räddningstjänsten skapade 
dock en särskild organisation för sitt efterarbete. Även om det akuta olycks-
arbetet var avklarat hade kommunen många uppgifter härefter att vidta; framför 
allt ge stöd till drabbade, men även att dra lärdomar av det inträffade. Rädd-
ningstjänsten hade även ett stort arbete med att kartlägga orsakerna till olyckan 
samt hur räddningsarbetet hade gått. Räddningstjänstens olycksutredning 
bedrevs parallellt med polisens förundersökning och Statens haverikommissions 
utredning av händelsen. Här uppkom problem i samband med att räddnings-
tjänsten och Statens haverikommission ville få tillgång till uppgifter hos polisen 
som omfattades av förundersökningssekretess. Konflikten handlande om att 
räddningstjänsten, men även Statens haverikommission, bedriver sitt utred-
ningsarbete utifrån största möjliga öppenhet gentemot de närmast berörda, 
medan polisen ville hemlighålla uppgifter om branden tills åtal skulle väckas. 

 
Ovanstående beskrivning av Göteborgsbranden visar hur myndigheter på olika 
nivåer i samhället involveras i hanteringen av sådana situationer. För att olyckor och 
extraordinära händelser ska hanteras på ett effektivt sätt krävs långtgående 
samverkan mellan berörda myndigheter.2 En väsentlig del av sådan samverkan är 
informationsutbyte.3 Även utbyte av sekretessreglerade uppgifter är ett viktigt led i 
denna samverkan.4 Att ansvaret för hanteringen av olyckor och extraordinära 
händelser är uppdelad på olika myndigheter påverkar informationsutbytet mellan 
myndigheterna, eftersom sekretess innebär att en uppgift varken får röjas för 
enskilda, andra myndigheter eller mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en 
myndighet.5 Myndigheterna måste iaktta sekretess även om det skulle begränsa 
deras möjligheter att hantera den aktuella situationen och vara till hinder för att 
upprätta en effektiv krishantering i samhället. Erfarenheter från tidigare händelser 
visar att berörda myndigheter anser att frågan om samverkan mellan myndigheterna 
är särskilt problematiskt utifrån ett sekretessperspektiv och något som kan begränsa 
nödvändig samverkan.6 Myndigheternas hantering av olyckor och extraordinära 
händelser aktualiserar härigenom två för avhandlingen intressanta frågeställningar: 
dels vilka skyldigheter myndigheterna har att samverka och utbyta information med 
varandra vid sådana situationer, dels hur sekretessen är reglerad i denna verksamhet. 

 

                                                             
2 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 61, prop. 2007/08:92 s. 17 f. och prop. 2013/14:144 s. 35. 
3 Förutom informationsutbyte kan samverkan t.ex. omfatta utlåning av materiel. Samverkan är med andra ord ett vidare 
begrepp än informationsutbyte som är en del av samverkan. 
4 I 3 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) definieras en ”sekretessreglerad uppgift” som en uppgift 
för vilken det finns en bestämmelse om sekretess och ”sekretessbelagd uppgift” som en sekretessreglerad uppgift för 
vilken sekretess gäller i ett enskilt fall. 
5 8 kap. 1 och 2 §§ OSL. I fortsättningen när det skrivs om sekretess mellan myndigheter avses även sekretess mellan 
självständiga verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet. 
6 Se t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2011, s. 20, MSB, 2014, s. 20 och MSB, 2014a, s. 102.  
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I linje med att samhällets resurser ska utnyttjas effektivt, har det sedan länge varit en 
grundläggande princip i den offentliga förvaltningen att myndigheterna i möjligaste 
mån ska bistå varandra. Den mest generella regeln om att myndigheterna ska 
samverka med varandra återfinns i 6 § förvaltningslagen (1986:223) (FL), där det 
stadgas att varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den 
egna verksamheten. Då möjligheten att kunna utbyta information utgör en viktig 
förutsättning för en väl fungerande samverkan mellan myndigheterna föreskrivs i 
6 kap. 5 § OSL att en myndighet på begäran av en annan myndighet ska lämna 
uppgifter som den förfogar över. Undantag från denna informationsskyldighet görs 
om ett utlämnande möter hinder på grund av sekretess eller om ett utlämnande 
skulle hindra arbetets behöriga gång.7 Förutom dessa två generella förvaltnings-
rättsliga krav på samverkan har lagstiftaren ansett det vara av betydelse att myndig-
heterna samverkar vid olyckor och extraordinära händelser, varför särskilda krav på 
samverkan har författats i den lagstiftning som ligger till grund för samhällets 
krishanteringssystem.  

 
Det övergripande intresset för att myndigheterna ska samverka med varandra vid 
olyckor och extraordinära händelser är för att upprätta en god krishantering i sam-
hället, vilken ytterst syftar till att skydda medborgarnas liv och hälsa.8 Samverkan är 
särskilt påtagligt vid en akut krissituation, där samverkan traditionellt sett sker 
mellan räddningstjänst, polis och ambulans på olycksplatsen. Vid mer omfattande 
olyckshändelser upprättar varje blåljusmyndighet sin egen stab, som syftar till att 
samordna de olika insatser som den egna myndigheten vidtar och på ett mera över-
gripande plan samverkar med övriga berörda myndigheter. Utvecklingen under 
senare år har gått mot att myndigheterna i större utsträckning även ska samverka i 
den förebyggande och förberedande verksamheten. Denna samverkan fokuserar i 
första hand inte på enskilda händelser, utan på processer och beredskapsfrågor på en 
mer övergripande nivå, i syfte att förebygga och förbereda samhället inför olyckor 
och extraordinära händelser samt för att stärka samhällets förmåga att hantera 
sådana händelser när de väl inträffar. 
 
Det informationsutbyte som sker vid hanteringen av olyckor och extraordinära 
händelser skiljer sig till viss del från det informationsutbyte som sker i myndighet-
ernas förebyggande och förberedande verksamhet. Vid en krissituation behöver 
myndigheterna, i syfte att skapa en gemensam lägesbild, inte sällan utbyta inform-
ation om vad de olika myndigheterna gör, planerar att göra samt att hålla sig 
uppdaterad om läget, hur situationen kommer att utvecklas, drabbade verksamheter, 
tillgängliga resurser och vidtagna åtgärder etc. Myndigheterna kan också vara i 
behov av att utbyta uppgifter om skadade och omkomna. I den förebyggande och 
förberedande verksamheten är myndigheterna framför allt i behov av att utbyta 

                                                             
7 Se delavsnitt 4.4 nedan. 
8 Se avsnitt 2.3.1.1 nedan. 
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information om tänkbara hot och risker, vidtagna åtgärder, risk- och sårbarhets-
bedömningar etc. Den information som behöver utbytas i denna verksamhet, är 
sällan av sådan art att den innehåller känsliga uppgifter om enskilda individer. 
Däremot är myndigheterna ofta i behov av att utbyta uppgifter om myndigheternas 
säkerhetsarbete, såsom gränssättande faktorer för samhällets krishantering, bered-
skapsåtgärder och kritiska beroenden.9  
 
Erfarenheter från tidigare olyckor och extraordinära händelser visar att mer vardag-
liga händelser som enbart berör enstaka myndigheter ofta hanteras väl, medan mer 
komplexa situationer som involverar flera olika myndigheter ofta vållar bekymmer 
vad gäller samverkan och informationsutbyte.10 En orsak till att informationsutbytet 
vid sådana situationer medför bekymmer kan vara att myndigheterna, och inte sällan 
de enskilda tjänstemännen, kan tvingas hantera information på nya sakområden, 
vilket kan leda till svåra bedömningar om hur de ska behandla den information som 
de får tillgång till.11 I förarbeten har även uttalats att myndigheterna kan undvika att 
genomföra tillräckligt detaljerade riskanalyser, av den anledningen att de befarar att 
analyserna kan bli offentliga när myndigheten delger dessa uppgifter till andra myn-
digheter.12 En sådan osäkerhet kan bottna i avsaknad av relevanta sekretess-
bestämmelser eller okunskap om de aktuella bestämmelserna.13 
 
Som antytts ovan är balansgången mellan informationsutbyte å ena sidan och sekre-
tess å andra sidan ofta en svår avvägning för de enskilda tjänstemännen. Om den 
enskilde tjänstemannen röjer sekretessbelagda uppgifter, kan denne göra sig skyldig 
till brott mot tystnadsplikten,14 samtidigt som känsliga uppgifter om t.ex. brister i 
samhällets krisberedskapsförmåga, kritiska arbetsprocesser eller listor över nyckel-
personer kan komma till allmän kännedom, vilket skulle kunna användas för brotts-
lig verksamhet, sabotage och terrorhandlingar. Om sådana uppgifter kommer till 
allmän kännedom skulle det kunna motverka syftet med myndigheternas säkerhets-
arbete. Likaså kan känsliga uppgifter om enskilda röjas. Myndigheterna har därför 
ett intresse av att hemlighålla sådana uppgifter som skulle kunna utnyttjas mot både 
samhället eller enskilda.15 I de fall uppgifter inte lämnas ut mellan myndigheterna 
riskerar det i stället att leda till ett bristande planerings- och förberedelsearbete, 
vilket kan medföra att samverkan mellan myndigheterna samt myndigheternas 
förmåga att hantera olyckor och extraordinära händelser försvåras.16 
 

                                                             
9 Se t.ex. Beausang, 2002, s. 29 ff., Johansson, 2006, s. 156 ff., Danielsson m.fl., 2011, s. 33. 
10 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 62, MSB, 2013, s. 9 ff. och Sjökvist, 2015, s. 152. 
11 Se MSB, 2012, s. 57 och MSB, 2014a, s. 99 ff.  
12 Prop. 2004/05:5 s. 260. 
13 Se t.ex. prop. 2008/09:150 s. 291, 293, 297. 
14 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700). 
15 Se t.ex. prop. 2004/05:5 s. 260 och prop. 2008/09:152 s. 17.  
16 Prop. 2004/05:5 s. 260. 



 

 
 
 

22 

Ytterligare en aspekt som ska beaktas är att samtidigt som den enskilde har ett 
intresse av att få snabb och adekvat hjälp – vilket ofta förutsätter att de olika rädd-
ningsorganen samverkar och utbyter information om den enskilde – har den enskilde 
ett intresse och en grundläggande rätt till att uppgifter om denne inte sprids mellan 
myndigheterna, eftersom ett sådant utlämnande kan vara till men för den enskilde. 
Anta exempelvis att räddningstjänsten blir utlarmad på en villabrand till en familj. 
Utifrån föräldrarnas hälsotillstånd och andra förhållanden som räddningstjänst-
personalen observerar på platsen, samt vad föräldrarna i förtroende sagt till rädd-
ningstjänsten, misstänker räddningstjänsten att ett barn kan fara illa i hemmet. 
Räddningstjänsten rapporterar sina misstankar till ambulanspersonalen som anländer 
till platsen. Utifrån den information ambulanssjukvården får från räddningstjänsten, 
har de en skyldighet att rapportera dessa misstankar till socialtjänsten, som å sin sida 
har en skyldighet att starta en utredning.17 Resultatet av utredningen kan innebära att 
föräldrarna förlorar vårdnaden om barnet. I de fall uppgifter om enskilda sprids 
mellan de olika räddningsorganen kan det innebära att förtroendet för de olika 
myndigheterna minskar. Om allmänheten inte har förtroende för de olika räddnings-
organen kan de välja att inte lämna ut uppgifter till dem, vilket kan försvåra 
räddningsarbetet. En del personer kan till och med undvika att ta kontakt med de 
olika räddningsorganen av rädsla för att uppgifter om dem kan lämnas vidare till 
andra myndigheter. Att de olika räddningsorganen iakttar sekretess är således en 
förutsättning för att de ska kunna upprätta ett förtroende gentemot allmänheten. 
 
Av ovanstående problembakgrund följer att samhällets krishanteringssystem utgår 
från att myndigheterna ska samverka och utbyta information med varandra, i syfte 
att upprätta en effektiv krishantering. Vilka rättsliga krav som ställs på myndighet-
erna att samverka och utbyta information, är däremot oklart och även hur dessa krav 
förhåller sig till bestämmelserna om sekretess. Mot den bakgrunden är det angeläget 
att dessa frågor blir föremål för en grundlig analys. 

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan är avhandlingens syfte att undersöka vilka 
rättsliga krav som ställs på myndigheterna att samverka och utbyta information vid 
olyckor och extraordinära händelser och hur dessa krav förhåller sig till sekretess-
bestämmelserna. Utifrån detta syfte kan studien delas in följande fyra delsyften. 
 
Det första delsyftet rör myndigheternas krav på samverkan. Delsyftet är att utreda 
och analysera vilka skyldigheter myndigheterna har att samverka och utbyta 
information inom samhällets krishanteringssystem, med andra ord vid olyckor och 
extraordinära händelser. Den rättsliga regleringen kring samverkan är mångfacette-
rad. En del samverkansbestämmelser ställer krav på att myndigheterna ”ska” sam-

                                                             
17 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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verka, medan andra bestämmelser innebär att myndigheterna ”bör” samverka inom 
vissa angivna ramar. Härtill finns det även kompetensutvidgande föreskrifter som 
möjliggör för samverkan över t.ex. kommungränser. Sådana bestämmelser kan sägas 
innebära att myndigheter ”får” samverka inom vissa angivna ramar. Av särskilt 
intresse i denna undersökning är de samverkansbestämmelser som innebär att 
myndigheterna ska samverka och utbyta information med varandra, eftersom det i 
huvudsak är dessa bestämmelser som kan komma i konflikt med sekretesslagstift-
ningen. 

 
Det andra delsyftet rör frågan om sekretess mellan myndigheter. Delsyftet är tudelat. 
För det första avses att utröna vad som avses med sekretess, vem som är skyldig att 
iaktta sekretess och hur sekretessgränser uppstår såväl mellan som inom 
myndigheter, samt hur de anställda hos samhällets krishanteringsaktörer ska hantera 
sekretessreglerade uppgifter.18 För det andra avses att undersöka sekretesskyddets 
konstruktion inom området samhällsskydd och beredskap.19 I detta ingår att utifrån 
de tre grundläggande rekvisit som de flesta sekretessbestämmelser består av, 
nämligen rekvisit som anger sekretessens föremål, räckvidd och styrka, kartlägga de 
sekretessbestämmelser som kan aktualiseras i myndigheternas hantering av olyckor 
och extraordinära händelser. Härtill avses också att utreda och analysera de genom-
brott som finns i sekretesskyddet och som innebär att myndigheterna i vissa fall 
”ska” och i andra fall ”får” lämna ut sekretessbelagda uppgifter mellan varandra. De 
bestämmelserna som innebär att myndigheter ska utlämna uppgifter är av särskild 
betydelse för myndighetssamverkan. 
 
Det tredje delsyftet är att på ett övergripande plan kritiskt granska de aktuella regel-
komplexen utifrån kriterierna att god lagstiftning ska vara begriplig, koherent och 
väl avvägda. Förutsättningarna för den kritiska granskningen utvecklas i följande 
kapitel.20  
 
Det fjärde delsyftet är att utifrån resultaten i den kartläggande och den kritiska 
undersökningen ge förslag på hur de eventuella bristerna som identifieras i lagstift-
ningen kan åtgärdas samt ge uppslag till alternativa regleringar.21 Det ovanstående 
kan sammanfattas på följande sätt: delsyfte ett och två avser att kartlägga gällande 
rätt, medan delsyfte tre kritiskt granskar gällande rätt och slutligen avser delsyfte 
fyra att ge förslag på hur man kan åtgärda de eventuella brister som identifierats i 
den kartläggande och den kritiska undersökningen. 

                                                             
18 Se avsnitt 1.4.1 nedan om begreppet ”samhällets krishanteringsaktörer”. 
19 Se avsnitt 1.4.1 nedan om begreppet ”området samhällsskydd och beredskap”. 
20 Se delavsnitt 2.2 nedan. 
21 Se avsnitt 2.4 nedan. 
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1.3 Avgränsningar 

För att besvara avhandlingens syfte måste ett antal avgränsningar göras. En avgräns-
ning är att avhandlingen utgår från ett kommunalt perspektiv. Det innebär att 
undersökningen utgår från kommunernas skyldigheter att samverka och utbyta 
information, samt deras skyldigheter att iaktta sekretess vid olyckor och extra-
ordinära händelser. Den valda avgränsningen har gjorts mot bakgrund av att det i 
första hand är en uppgift för landets kommuner att hantera olyckor och extraordinära 
händelser.22 Kommunernas skyldigheter att hantera sådana händelser utgår framför 
allt från två olika lagar: lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som i 
huvudsak reglerar räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet samt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), som främst reglerar kommunernas 
skyldigheter att vidta förebyggande åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid. 
 
För att kommunerna ska klara av att hantera alla tänkbara olyckor och extraordinära 
händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område måste de 
samverka med ett större antal myndigheter. Vilka myndigheter som kommunerna 
måste samverka med kan variera, bland annat beroende på vilka slags hot, risker 
eller händelser det är frågan om. Myndigheter som har ett särskilt ansvar för 
samhällets krishantering och som kommunerna ofta samverkar med i den före-
byggande och förberedande verksamheten är länsstyrelserna och MSB. I 
avhandlingen riktas därför särskilt intresse för samverkan mellan dessa myndigheter. 
De statliga myndigheternas skyldigheter att samverka med kommunerna vid olyckor 
och extraordinära händelser, regleras förutom i nämnda författningar även i 
förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (krisberedskaps-
förordningen) samt i ett större antal lagar, förordningar, instruktioner och reglerings-
brev. I de fall sådana författningar ställer krav på att de statliga myndigheterna ska 
samverka med kommunerna i deras krishanteringsverksamhet, undersöks även dessa 
samverkansbestämmelser. 

 
På olycksplatsen samverkar inte sällan den kommunala räddningstjänsten med 
övriga blåljusmyndigheter såsom polis och ambulanssjukvård, d.v.s. de aktörer som 
vid nödlägen traditionellt sett anses svara för allmän ordning, säkerhet och hälsa. 
Beroende på händelsens omfattning kan även andra myndigheter involveras, såsom 
andra kommunala förvaltningar, länsstyrelsen och Försvarsmakten. I den mån 
nämnda myndigheterna har skyldigheter att samverka med den kommunala 
räddningstjänsten på olycksplatsen behandlas även dessa samverkansregleringar i 
undersökningen. 
 

                                                             
22 Se avsnitt 3.3.1 nedan. 
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Den aktuella avgränsningen innebär att minst en kommun är en part i det 
samverkansförhållanden som undersöks i avhandlingen. Det finns i princip tre 
kategorier av aktörer som kan involveras i de samverkanssituationer som granskas i 
undersökningen: innehavaren av uppgiften, mottagaren och den som uppgifterna 
berör. Innehavaren av uppgiften kan i princip vara vilken aktör som helst. I denna 
undersökning utgås från att innehavaren är en myndighet. Även mottagaren är alltid 
en myndighet och inte sällan en kommun. I OSL:s mening är varje nämnd att anse 
som en egen myndighet, varför både innehavaren och mottagaren kan vara olika 
nämnder i samma kommun.23 Förutom innehavaren och mottagaren är det inte 
ovanligt att ännu en aktör involveras i en samverkanssituation, nämligen de subjekt 
som kan lida skada eller men av att en uppgift lämnas ut. Detta subjekt betecknas i 
det följande som den som uppgiften berör. Exempel härpå är uppgifter om enskilda 
som en kommun inhämtar från en annan myndighet vid hanteringen olyckor och 
extraordinära händelser. Det skulle även kunna vara så att en kommun förfogar över 
en uppgift, som utifrån deras perspektiv inte innehåller någon känslig information, 
men som kan röra en annan myndighets säkerhetsåtgärder. Exempelvis kan 
räddningstjänsten i sin tillsynsverksamhet få del av uppgifter om vidtagna säker-
hetsåtgärder hos en annan myndighet.  
 
Ännu en avgränsning är att ett selektivt urval av sekretessbestämmelser inom 
området samhällsskydd och beredskap granskas i undersökningen. Ett urval 
innebära att några sekretessbestämmelser som visserligen skulle kunna vara av 
intresse inte kommer att behandlas. Mot bakgrund av att sekretess inom området 
samhällsskydd och beredskap inte är ett enhetligt sekretessområde som går att 
koppla till något specifikt kapitel i OSL, har någon heltäckande avgränsning inte 
kunnat göras. De sekretessbestämmelser som kartläggs är de bestämmelser som 
enligt min mening är de mest centrala sekretessbestämmelserna inom området 
samhällsskydd och beredskap.24 
 
En sekretessbestämmelse som behandlas i undersökningen är 15 kap. 2 § OSL, som 
i rubriken i OSL och i avhandlingen benämns för ”försvarssekretess”. En annan 
bestämmelse som utreds är 18 kap. 8 § OSL, som i rubriken i OSL har namnet 
”säkerhets- eller bevakningsåtgärd”, men i det följande tituleras ”säkerhets- och 
bevakningssekretess”. En tredje bestämmelse som undersöks är 18 kap. 9 § OSL, 
som betecknas ”chiffer och koder m.m.” i rubriken i OSL, men som i denna 
undersökning går under namnet ”kryptosekretess”. En fjärde bestämmelse som 
analyseras är 18 kap. 13 § OSL, som i rubriken till bestämmelsen benämns ”risk- 
och sårbarhetsanalyser m.m.”, men som i avhandlingen kallas ”sekretess för risk- 
och sårbarhetsanalyser m.m.” En femte sekretessbestämmelse som kartläggs är 
38 kap. 7 § OSL, som i rubriken i OSL betecknas ”beredskapsförberedelser”, men 
                                                             
23 Se avsnitt 5.3.2.2 nedan. 
24 Se Trulsson, 2011, s. 8. De bestämmelser som granskas i undersökningen sammanfaller dock väl med tidigare 
undersökningar som har identifierat de mest centrala sekretessbestämmelserna på området. 
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som i det förestående benämns ”beredskapssekretess”. En sjätte bestämmelsen som 
granskas är 32 kap. 8 § OSL, vilken i rubriken i OSL benämns ”räddningsinsatser, 
undersökningar av olyckor och tillsyn”, men som i denna undersökning kallas 
”räddningstjänstsekretess”. De fyra första bestämmelserna avser att skydda myndig-
heternas säkerhetsåtgärder, medan två senare skyddar uppgifter om enskilda som 
myndigheterna kan få del av vid hanteringen av olyckor och extraordinära händelser. 
Med enskild avses härvid både fysiska och juridiska personer. Förutom nämnda 
bestämmelser granskas även mer övergripande andra närliggande sekretess-
bestämmelser samt de myndighetsspecifika sekretessbestämmelser som gäller hos 
de myndigheter med vilka kommunerna samverkar. 

 
Avslutningsvis ska sägas att avhandlingen är begränsad till att studera samverkan 
mellan svenska kommuner och myndigheter. Det innebär att frågor om gränsöver-
skridande samverkan med andra länder och utländsk rätt inte behandlas. Undersök-
ningen är även avgränsad till samhällets ordinarie krishanteringssystem i fredstid, 
vilket innebär att olyckor och extraordinära händelser som hanteras i särskild ord-
ning inte undersöks. Frågor rörande höjd beredskap eller krig och krigsfara berörs 
endast i korthet och då i jämförande syfte. 

1.4 Terminologiska anmärkningar 

1.4.1 Begreppsanvändningen 

Inledningsvis är det på sin plats att göra vissa anmärkningar rörande den terminologi 
som nyttjas. Några anmärkningar har redan gjorts, men ytterligare förtydliganden 
ska härvid göras, medan en del begrepp utvecklas löpande i framställningen. Det 
saknas en enhetlig terminologi i lagstiftningen inom området samhällsskydd och 
beredskap. I olika författningar och förarbeten används t.ex. begrepp som olyckor, 
särskilda händelser, extraordinära händelser, kriser, fredstida krissituationer, civila 
kriser, katastrofer – ibland synonymt med varandra och ibland med helt olika inne-
börder.25 En förklaring till det skiftande språkbruket är troligtvis alla de reform-
arbeten som har skett på området under de senaste decennierna. Genom åren har nya 
begrepp tillkommit samtidigt som gamla begrepp har fått fortleva. Den varierade 
begreppsanvändning gör att vissa förtydliganden beträffande de begrepp som 
används i undersökningen härvid måste göras.  
 
I avhandlingen används begreppet ”olyckor och extraordinära händelser” som ett 
samlingsnamn för alla typer av händelser som kan inträffa i samhället, alltifrån 
vardagsolyckor till fredstida krissituationer, utan någon egentlig precisering av 

                                                             
25 Se t.ex. SOU 1995:19 s. 71 ff., prop. 1996/97:11 s. 10 ff., Ds 1998:32 s. 9 f., skr. 1998/99:33 s. 4 f., prop. 1991/92:41 
s. 8 ff., SOU 2000:113 s. 60 ff., prop. 2001/02:158 s. 183, prop. 2001/02:184 s. 15, SOU 2001:105 s. 63 ff., prop. 
2002/03:119 s. 68 f, SOU 2003:11 s. 24 f., prop. 2005/06:133 s. 51, prop. 2007/98:92 s. 77, SOU 2008:61 s. 62 ff., prop. 
2009/10:98 s. 22, SOU 2013:33 s. 118, SOU 2013:54 s. 11 f. och prop. 2013/14:144 s. 16.  
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händelsens omfattning eller art. Synonymt detta begrepp nyttjas begreppet ”fredstida 
krissituation”. Ibland begagnas mer specifika begrepp för att beskriva vissa förut-
sättningar i de olika regelverken som undersöks. Med anledning av detta behöver 
några skillnader mellan dessa begrepp tydliggöras. Begreppet ”kris” används i 
krisberedskapsförordningen för att beskriva de statliga myndigheternas ansvar för 
mer allvarliga händelser. Någon definition av vad som är en kris anges inte i förord-
ningen utan det är i första hand upp till myndigheterna att avgöra detta.26 En hän-
delse som enligt krisberedskapsförordningen är att betrakta som en kris, kan hos 
kommunerna enligt LEH definieras som en ”extraordinär händelse”. Med en extra-
ordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala samt innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-
funktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun.27 I 2 kap. LEH 
används begreppet ”extraordinära händelser i fredstid” för att tydliggöra att det 
handlar om kommunens fredstida krishanteringsverksamhet.  
 
Härutöver kan en händelse som enligt LEH definieras som en extraordinär händelse 
hos räddningstjänsten definieras som en ”olycka” enligt LSO. I detta regelverk 
används olycksbegreppet framför allt för att reglera kommunernas skyldigheter att 
genomföra en räddningsinsats. När räddningstjänstens skyldigheter att samverka och 
iaktta sekretess granskas i kommande kapitel nyttjas begreppet ”olycka”, i stället för 
begreppet ”olyckor och extraordinära händelser”. Anledningen till detta är olycks-
begreppets nära koppling till räddningstjänstens skyldigheter att genomföra en 
räddningsinsats. Då det tydligt framgår i sammanhanget vad som avses med respek-
tive begrepp, vållar den aktuella begreppsanvändningen inte några problem. Det är 
inte heller situationen i sig som är av avgörande intresse i avhandlingen, utan det 
informationsutbyte som händelsen eller den potentiella risken resulterar i. 
 
Begreppet ”samhällets krishanteringssystem” används som ett samlingsnamn för 
samhällets system för att hantera olyckor och extraordinära händelser. Samhällets 
krishanteringssystem utgår från områdena räddningstjänst och skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. Tillsammans benämns dessa områden för ”området 
samhällsskydd och beredskap”.28 Begreppet ”samhällets krishanteringsaktörer” 
begagnas som ett samlingsnamn för de myndigheter som har ett särskilt ansvar för 
samhällets hantering av olyckor och extraordinära händelse. I första hand avses 
kommunerna, länsstyrelserna och MSB, men även de kommunala och statliga 
räddningstjänsterna hör till denna kategori. Synonymt med begreppet ”samhällets 
krishanteringsaktörer” används begreppet ”kommunerna och övriga krishanterings-

                                                             
26 Jfr prop. 2007/08:92 s. 77. Med krissituation avses”[e]n händelse som drabbar många människor och stora delar av 
samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala 
resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade 
åtgärder från flera aktörer.” Det finns dock flera konkurrerande definitioner av begreppet kris i den internationella 
krisforskningen. Se t.ex. Hermann, 1972, Rosenthal & Hart, 1991, Brecher, 1993 och Sundelius m.fl., 2001. 
27 1 kap. 4 § LEH. 
28 MSB, 2014c, s. 7. 
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aktörer”. Ett annat vanligt förekommande begrepp i undersökningen är 
”myndighet”, såsom i myndighetssamverkan. Det finns inget enhetligt myndighets-
begrepp i svensk rätt. I de fall inget annat framgår i sammanhanget utgås från det 
myndighetsbegrepp som används i OSL. Till myndighet räknas härvid bland annat 
regeringen och de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna.29 Då 
kommuner i OSL:s mening är att anse som myndigheter, omfattas även kommuner 
när begreppet myndighet används. 
 
Myndigheternas skyldigheter att enligt 6 § FL lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten benämns i det följande som myndigheternas 
”samverkansskyldighet”. Regelverket i 6 kap. 5 § OSL om myndigheters skyldig-
heter att till andra myndigheter lämna uppgifter som de förfogar över, betecknas 
myndigheternas ”informationsskyldighet”. För att tydliggöra att de två nämnda 
regelkomplexen utgör allmänna förvaltningsrättsliga krav på samverkan och inform-
ationsutbyte, tydliggörs detta genom att ibland skrivas myndigheternas ”generella 
samverkans- och informationsskyldighet”. De krav på samverkan som kommer till 
uttryck i den lagstiftning som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem 
benämnas som ”särskilda krav på samverkan”. 
 
I doktrinen används ibland begreppet ”hemlig uppgift” eller ”hemlig” synonymt 
med begreppen sekretessbelagd och/eller sekretessreglerad uppgift. I avhandlingen 
nyttjas inte begreppet ”hemlig”, i stället används begreppen ”sekretessreglerad 
uppgift” respektive ”sekretessbelagd uppgift”, enligt den definition som ges i 3 kap. 
1 § OSL.30 I säkerhetsskyddssammanhang används dock begreppet ”hemlig uppgift” 
som benämning för en uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL och som rör 
rikets säkerhet.31 När avhandlingen berör en uppgift som omfattas av säkerhets-
skyddslagstiftningen tydliggöras genom att skriva ”hemlig uppgift som rör rikets 
säkerhet”. 

1.4.2 Begreppet samverkan 

Samverkan är ett vanligt men svårfångat begrepp som ofta används inom den 
offentliga sektorn och i krishanteringssammanhang i synnerhet.32 Samverkan är även 
ett centralt begrepp i denna avhandling. En utgångspunkt i undersökningen är att en 
effektiv krishantering förutsätter att myndigheterna samverkar med varandra. Att 
myndigheterna ska samverka framgår av ett större antal författningar, förarbets-
uttalanden och myndighetsdokument. I den mån begreppet samverkan återfinns i en 

                                                             
29 Se avsnitt 4.4.2 nedan.  
30 Se not 4 ovan.  
31 4 § första punkten säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). 
32 Se Danielsson m.fl., 2011. En forskningsöversikt om samverkansbegreppet inom området samhällsskydd och bered-
skap. Se även Uhr, 2011, s. 13. Det frekventa användandet av begreppet samverkan kan kopplas till begreppets positiva 
laddning som signalerar rationalitet, effektivitet och ansvarstagande. 
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författning har begreppet en rättslig innebörd och funktion att fylla, vilket även är 
utgångspunkt för denna undersökning. Trots att samverkan är ett vanligt förekom-
mande begrepp i den lagstiftningen som ligger till grund för samhällets 
krishanteringssystem, finns det inte någon legaldefinition eller entydig beskrivning 
av vad som avses med begreppet samverkan. I de förarbeten som ligger till grund för 
samhällets krishanteringssystem beskrivs ibland samverkan som: 
 

”Begreppet [samverkan] avser den dialog som sker mellan olika självständiga 
och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål.” 33 

 
Av denna beskrivning framgår att syftet med samverkan är att samordnat uppnå 
gemensamma mål. Som utvecklas i undersökningen kan det diskuteras om det finns 
något gemensamt mål som myndigheterna ska samverka mot och i så fall vad detta 
mål kan vara. I syfte att öka förståelsen för begreppet samverkan ska i det följande 
på ett mer övergripande plan redogöras för vad som avses med detta begrepp – för 
att i kommande kapitel mer specifikt undersöka vilka rättsliga krav som ställs på 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer att samverka enligt den lagstiftning 
som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem. 
 
I samverkansforskningen beskrivs ofta samverkan som en arbetsform för att över-
skrida de traditionella myndighetsgränserna.34 Samverkan kan inte ses som en 
enhetlig arbetsform, utan kan ske i många olika former och ha en rad olika förutsätt-
ningar. I samverkansforskningen görs ofta en uppdelning mellan horisontell, verti-
kal, formell och informell samverkan. Vertikal samverkan återfinns i den hierarkiska 
organisationen, d.v.s. mellan överordnade och underordnade organisationer, här kan 
de statliga myndigheternas lydnadsplikt gentemot regeringen fungera som ett 
exempel.35 Horisontell samverkan sker mellan två likställda parter, exempelvis två 
myndigheter som samverkar på en olycksplats. Formell samverkan bygger ofta på 
lagar och andra överenskommelser som reglerar aktörernas skyldigheter, t.ex. 
myndigheternas skyldigheter att bistå den kommunala räddningstjänsten.36 Den 
författningsreglerade samverkan kan till viss del vara tvingande och det är sådan 
samverkan som framför allt är av intresse för denna undersökning. Informell 
samverkan bygger i regel på frivilliga åtaganden. Det ankommer här på varje aktör 
att själv ta initiativ till den samverkan som behövs.37  

 
Inte sällan går det att tala om olika grader av samverkan – alltifrån samråd som 
utgörs av sporadiska kontakter och informationsutbyte, till mer formaliserade 
samarbetsformer, till fördjupad samverkan som kan innebära gemensam politik på 
                                                             
33 Prop. 2001/02:158 s. 183. 
34 Se t.ex. Danermark & Kullberg, 1999, s. 21, Löfström, 2001, s. 13 och Lindberg, 2009, s. 9. 
35 Se avsnitt 3.2 nedan. 
36 Se avsnitt 7.2.1.4 nedan. 
37 Se t.ex. Berlin & Carlström, 2009, s. 46 ff. 
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ett eller flera områden.38 Enligt denna grova indelning kan samråd beskrivas som 
den enklaste formen av samarbete, medan samordning och samverkan är en mer 
långtgående form.39 I en del sammanhang används begreppen ”samverkan” och 
”samordning” synonymt med varandra och ibland med helt olika innebörder. Syftet 
med samverkan beskrivs ibland som att uppnå samordning. I andra sammanhang 
anges att samverkan är en metod för att nå samordning. Det förekommer även 
kombinationer av dessa begrepp såsom ”samordnat samarbete”.40  
 
Med anledning av att begreppet samverkan används i olika författningar med olika 
syften och innebörd, innebär det att begreppet samverkan också används med något 
olika innebörder i olika delar av avhandlingen, men så länge det framgår av sam-
manhanget vad som avses, är detta inte något problem beträffande avhandlingens 
klarhet. Även om avhandlingen inte utgår från en fastställd definition av begreppet 
samverkan, ges begreppet en viss kontextbunden innebörd genom att den behandlar 
de rättsliga krav som ställs på kommunerna och krishanteringsaktörer att samverka 
inom samhällets krishanteringssystem. 

1.5 Metodologiska utgångspunkter 

Som framgått ovan är det huvudsakliga syftet med undersökningen att fastställa 
gällande rätt beträffande de aktuella regelkomplexen.41 För att uppnå detta syfte 
nyttjas traditionell rättsvetenskaplig metod.42 Det innebär att en central del av under-
sökningen är att strukturera och systematisera de aktuella regelkomplexen.43 
Förutom att kartlägga gällande rätt avser avhandlingen även att kritiskt granska 
gällande rätt. För detta ändamål har tre kriterier för god lagstiftning bildat utgångs-
punkten, nämligen kraven på att lagstiftningen ska vara begriplig, koherent och väl 
avvägd.44 När det gäller delsyftet att formulera alternativa förslag på regleringar 
utifrån de brister som eventuellt framkommer i undersökningen, görs detta utifrån de 
problemlösningsstrategier som utvecklas nedan.45 Att det inom ramen för den rätts-
vetenskapliga metoden ryms att kritiskt granska gällande rätt och diskutera förslag 
till förändringar är i dag tämligen klart.46 

                                                             
38 SOU 2007:72 s. 279 f. Jfr Danermark & kullberg, 1999, s. 35 f. och Lindberg, 2009, s. 18 f. 
39 Prop. 2005/06:133 s. 50. Jfr Hjert, 2007, s. 19 f. och 55 f. och Innovationsrådet, 2012, s. 32 f. 
40 Se t.ex. Danermark & Kullberg, 1999, s. 35 f, Lindberg, 2009, s. 18, 26 och Uhr, 2011, s. 17.  
41 Se avsnitt 1.2 ovan. 
42 Vad som är rättsvetenskaplig metod har under lång tid diskuterats i doktrinen. Se t.ex. Ekelöf, 1951, s. 91 ff., Lavin, 
1989, s. 115 ff., Westerhäll, 1989, s. 295 ff., Westberg, 1992, s. 421 ff., Agell, 1997, s. 35 ff., Hellner, 2001, s. 31 ff., 
Olsen, 2004, s. 104 ff., Peczenik, 2005, s. 249 ff., Sandström, 2005, s. 133 ff., Sandgren 2006, s. 527 ff. Även om det 
inte finns någon entydig definition av den rättsvetenskapliga metoden menar Sandgren, 1995, s. 727 att metoden består i 
att ”behärska rättskälleläran, den juridiska argumentationen, den juridiska begreppsbildningen och systematiken m.m.” 
43 Peczenik, 1995, s. 259 och Sandgren, 2004–05, s. 323.  
44 Se delavsnitt 2.2 nedan.  
45 Se avsnitt 2.4 nedan. 
46 Sandgren, 2007, s. 458. Det finns dock olika ståndpunkter inom rättsvetenskapen huruvida egna värderingar får 
inkluderas i framställningen. Jfr t.ex. Ekelöf, 1951, s. 6 f. och Rodhe, 1996–97, s. 3 som menar att värderingar över 
huvud taget inte får förekomma; jfr t.ex. Agell, 1997, s. 39, Hellner, 1997, s. 359 f. och Dahlman, 2006, s. 10 som menar 
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Ett särdrag för den rättsvetenskapliga metoden är dess nära förbindelse med sitt 
material.47 För att granska de aktuella regelverken används i denna undersökning de 
traditionella rättskällorna, d.v.s. författningar, förarbeten, domstolsavgöranden, JO-
avgöranden och doktrinen.48 De olika rättskällorna har enligt rättskälleläran tillmäts 
olika vikt. Vilken vikt som ska läggas på de olika rättskällorna, samt hur de ska 
tolkas och tillämpas är omdiskuterat i doktrinen. I det följande utvecklas därför 
vilket värde som läggas på de olika rättskällorna och i vilken utsträckning som de 
nyttjas i undersökningen för att granska de aktuella regelverken. 
 
Den mest centrala rättskällan i undersökningen är författningar. Enligt Peczeniks 
rättskällelära är författningar bindande och ska beaktas, en ståndpunkt som också 
utgör utgångspunkten för denna undersökning.49 Att författningar utgör den 
viktigaste rättskälla framgår även av legalitetsprincipen, som innebär att normers 
innehåll tydligt ska komma till uttryck och att en tolkning av ordalydelsen ska kunna 
göras.50 Det innebär att OSL och offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
(OSF) utgör en naturlig utgångspunkt för analysen av gällande rätt, beträffande de 
aktuella sekretessbestämmelserna. Likaså utgör författningar den viktigaste rätts-
källan vid undersökningen av de olika samverkansbestämmelserna, även om dessa 
regelverk i huvudsak inte är lika detaljreglerade som sekretessbestämmelserna. 
 
Förutom författningar är förarbeten en rättskälla som i stor utsträckning används i 
undersökningen. Även om förarbetena inte är bindande har de en stark ställning i 
svensk rätt och de nyttjas för att utreda de bakomliggande motiven till lag-
stiftningen.51 Sekretesslagstiftningen har ändrats relativt ofta, vilket innebär att det 
finns ett stort antal förarbeten att tillgå. Rättskällevärdet mellan olika typer av 
förarbeten varierar. De olika förarbetenas hierarkiska innebörd kan variera beroende 
på t.ex. ålder och kvalitet, stöd i andra rättskällor och i vilken mån argumenten är 
välutvecklade.52 I första hand hänvisas till propositioner, vilket kan betecknas som 
de generellt sett viktigaste förarbetena. En sådan ordning motiveras av rättskällornas 
tidsmässiga närhet till den slutliga lagstiftningsprodukten.53 I de fall propositioner 
saknas eller avvikande mening framkommer i andra förarbeten, beaktas även sådana 

                                                                                                                                               
att egna värderingar får förekomma om de är tydligt avskilda från den neutrala delen av framställningen; jfr t.ex. Dwor-
kin, 1986, s. 64, Töllborg, 1986, s. 41, Kjellgren, 2002, s. 523 och Jareborg, 2004, s. 10, som menar att fakta och värde-
ringar inte går att separera. Se även Rosén, 1996, s. 87 ff. och Agell, 1997, s. 42 ff., som menar att de lege ferenda-
resonemang stärker den rättsvetenskapliga forskningen. Se dock Heuman, 1996, s. 87 ff. som har uppmärksammat ett 
antal risker med forskare som argumenterar de lege ferenda. 
47 Se Bull, 1997, s. 299. Den juridiska metoden omfattar mer än att bara behärska rättskällorna, bland annat innefattas 
den juridiska argumentationen, begreppsbildningen och systematiken. 
48 Se t.ex. Peczenik, 1995 s. 156 ff., 213 ff., 397 och Strömholm, 1996, s. 309 ff. 
49 Peczenik, 1995 s. 210 ff. Se även Strömholm, 1996, s. 311 ff. och Eliason, 2004, s. 292. 
50 Legalitetsprincipen kommer till uttryck i 1 kap. 1 § tredje stycket RF. Se Sterzel, 2012, s. 73 ff. 
51 Se t.ex. Hellner 1994, s. 81 ff., Peczenik, 1995, s. 241 ff. och Strömholm, 1996, s. 358 ff. 
52 Leijonhufvud, 2010, s. 110.  
53 Hellner, 1994, s. 83 ff., Strömholm, 1996, s. 362 ff., 534 och Hjertstedt, 2011, s. 54.  
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uttalanden i den utsträckning de är relevanta för tolkningen av lagtexten. Uttalanden 
som görs i anslutning till lagförslag, men som inte föranlett lagstiftning, är en 
rättskälla av lägre dignitet, som vid analys av gällande rätt används med försiktighet. 
Däremot nyttjas sådana uttalanden i större utsträckning för att påvisa problem eller 
ge förslag på alternativa lösningar.54 
 
Med anledning av att OSL enbart är en omarbetning av den tidigare sekretesslagen 
(1980:100) (1980 års SekrL), som framför allt är av systematisk och redaktionell 
karaktär, innebär det att innebörden av de olika sekretessbestämmelserna i huvudsak 
inte behandlas i förarbetena till OSL, utan i förarbetena till 1980 års SekrL.55 Av det 
följer att undersökningen framför allt hänvisar till förarbetena till 1980 års SekrL vid 
analysen av de olika sekretessbestämmelserna. I de fall det finns avvikande mening i 
senare förarbeten refereras till dessa. 
 
Ännu en rättskälla som nyttjas är rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD).56 I första hand är det referatfall från HFD som åberopas. Prejudicerande 
avgöranden från HFD anses ha ett högt rättskällevärde i svensk rätt även om de inte 
är bindande. Värdet på dessa avgöranden kan, likt förarbeten, variera p.g.a. ålder, 
stöd i andra rättskällor, hur pass väl argumentationen har utvecklats samt huruvida 
det förekommit någon skiljaktig mening eller om avgörandet skett i plenum.57 
Beträffande sekretesslagstiftningen förekommer generellt sett en ansenlig rättspraxis 
från HFD. Däremot finns det enbart ett begränsat antal referatmål som berör de 
sekretessbestämmelser som analyseras i undersökningen. Avsaknaden av referatfall 
gör att även notisfall från HFD beaktas. Rättskällevärdet på notisfall har i doktrinen 
diskuterats.58 Min uppfattning är att notisfall inte har samma rättskällevärde som 
referatmål, men att de trots detta är av värde vid undersökningen av gällande rätt. Då 
OSL enbart är en omarbetning av 1980 års SekrL innebär det att HFD:s tidigare 
prejudikatbildning kan vara till nytta även sedan 1980 års SekrL upphört att gälla.59 
Avgöranden från HFD har i första hand eftersökts i HFD:s årsbok samt genom 
sökningar i de elektroniska rättsdatabaserna Karnov, InfoTorg Juridik och Zeteo. 
 
I de fall det saknas avgöranden från HFD är underrättspraxis från kammarrätterna 
av intresse vid analys av gällande rätt. Även om rättskällevärdet av dessa domar kan 
diskuteras, används de i undersökningen för att ge en bild av hur domstolen resone-
rar i dessa frågor. Så länge det inte finns vägledande avgöranden från HFD får dessa 

                                                             
54 Se Peczenik, 1995, s. 215 f. 
55 Se prop. 2008/09:150 s. 290 ff. 
56 Före den 1 januari 2011 kallades HFD för Regeringsrätten. I avhandlingen används genomgående den nya beteck-
ningen även vid hänvisningar till domstolens agerande under den tid då den benämndes Regeringsrätten. Naturligtvis 
behåller de rättsfall som publicerats i Regeringsrättens årsbok sina beteckningar.  
57 Hellner, 1994, s. 104 ff. Se även Lavin, 2015, s. 281 ff. 
58 Ekroth, 2001, s. 285 och där gjorda hänvisningar. Se även Lavin, 1989, s. 121 f. 
59 Eliason, 2009, s. 116. 
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avgöranden användas som underlag för hur lagen kan tolkas.60 På samma sätt är 
även avgöranden från JO av intresse.61 JO-avgöranden har olika betydelser och 
ställning inom olika rättsområden.62 Vid tolkning av sekretesslagstiftningen har JO-
avgöranden en stor betydelse,63 även om dessa avgöranden inte kan betraktas som 
prejudikat.64 Eftersom JO-avgöranden ofta är ägnade att sätta praktiska frågor under 
granskning, används de även vid analys av de olika samverkansbestämmelserna för 
att få en bild av hur myndigheterna ska samverka med varandra.65   
 
Undersökningen innehåller inte någon heltäckande eller systematisk genomgång av 
underrättspraxis eller JO-avgöranden, utan ett mer selektivt och exemplifierande 
urval presenteras. I huvudsak, med ett undantag, åberopas kammarrättsavgöranden 
från den 1 januari 2000 och framåt. Ett motsvarande urval görs även av JO-
avgöranden, däremot anförs avgöranden från och med införandet av 1980 års SekrL 
den 1 januari 1981. Kammarrättsavgöranden har framför allt hittats genom 
sökningar i de tre elektroniska databaserna som nämnts ovan. Härutöver har under-
rättspraxis som återgivits i doktrinen och myndighetsrapporter, men som inte har 
hittats i dessa databaser begärts ut från respektive domstol. JO-avgöranden har 
hittats på liknande sätt, men där har också sökningar i JO:s ämbetsberättelser och på 
JO:s hemsida utgjort viktiga informationskällor. 
 
Utöver avgöranden från HFD, kammarrätterna och JO åberopas ibland regerings-
beslut. Till skillnad från referatmål från HFD kan det diskuteras vilken prejudice-
rande verkan ett regeringsbeslut har. Likaså kan rättskällevärdet av regeringsbeslut 
variera. I undersökningen används regeringsbeslut enbart i exemplifierande syfte för 
att påvisa vissa rättsliga problem samt hur regeringen har valt att lösa dessa. 
 
Ännu en rättskälla som används är doktrinen. Den nyttjas framför allt vid under-
sökningen av sekretesslagstiftningens uppbyggnad och myndigheternas generella 
samverkans- och informationsskyldighet som följer av 6 § FL och 6 kap. 5 § OSL. 
Doktrinens ställning som rättskälla har diskuterats. Den gängse uppfattningen är 
dock att doktrin är en rättskälla som får beaktas, vilken även är utgångspunkten i 
denna framställning. Rättskällevärdet av doktrin kan som förarbeten variera p.g.a. 
ålder, stöd i andra rättskällor, i vilken mån argumenten är välutvecklade samt vilken 
auktoritet författaren har på området.66 Till doktrin hänförs i denna undersökning 

                                                             
60 Jfr Lavin, 1989, s. 121 f. 
61 Se Warnling–Nerep, 2009, s. 299 f. Jfr Marcusson, 1989, s. 108.  
62 Se Ekroth, 2001, s. 293 ff. om rättsområden där JO haft stor betydelse. Se von Essen, 2009, s. 133 ff. om JO:s påver-
kan på lagstiftningen.  
63 Ekroth, 2001, s. 304. Jfr Fliflet, 2009, s. 145 ff.  
64 Se Ekroth, 2001, s. 291 ff. om JO:s rättsvägledande funktion. Se även Bull, 1997, 293.  
65 Se Hirschfeldt, 2009, s. 484 och Warnling–Nerep, 2009, s. 299 f. Jfr Bull, 2013, s. 159 som menar att JK-beslut kan 
bidra med viktig kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar i praktiken. 
66 Se t.ex. Peczenik, 1995, s. 215 f., Hellner, 1994, s. 115 f., Strömholm, 1996, s. 509 f., Frändberg, 2005, s. 34, 290 f. 
och Sandgren, 2005, s. 651. 
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alltifrån juridiska avhandlingar, till lagkommentarer, läroböcker och juridiska 
handböcker. 
 
För att rättskällorna ska kunna ge stöd för en viss lösning på ett rättsligt problem 
måste de tolkas.67 Hellner menar att det i Sverige finns två principer för lagtolkning, 
dels den ”teleologiska metoden”, dels den ”sammanvägande metoden”.68 För att 
tolka de regelverk som är föremål för denna undersökning nyttjas det senare 
synsättet, vilket innebär att flera olika faktorer beaktas samtidigt vid tolkningen av 
rättskällorna. De tolkningsmetoder som används är framför allt språklig, systema-
tisk, teleologisk och logisk lagtolkning.69 Härtill begagnas även de vedertagna 
tolkningsprinciperna restriktiv, extensiv och analogisk lagtolkning.70 Vilket eller 
vilka angreppssätt som används avgörs i det enskilda fallet dels mot bakgrund av 
vilken slags lagstiftning som tolkas, dels vilka argument som hittas för de olika 
angreppssätten i förarbetena eller i rättspraxis, samt vilka övriga argument som talar 
för en viss tolkning. Fördelen med den sammanvägande metoden är att det kan antas 
öka möjligheterna att hitta relevanta angreppssätt för att lösa de eventuella 
tolkningsproblem som uppstår. En uppenbar risk med ett sådant angreppssätt, är att 
tolkningen kan ske på ett mer subjektivt och oförutsägbart sätt.71 Som Bull har 
uttalat är lagtolkning inte ett sökande efter en absolut sanning, utan snarare strävan-
det efter hållbara, rationella argument till stöd för lösning av ett konkret problem,72 
varför den sammanvägda metoden troligtvis ger bäst förutsättningar för att analysera 
de aktuella regelkomplexen. 

 
I följande kapitel utvecklas att artikel 8 i Europarådets konvention den 4 november 
1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen) används som utgångspunkt för att undersöka om 
sekretessbestämmelserna inom området samhällsskydd och beredskap i tillräckligt 
stor utsträckning skyddar den enskildes rätt till personlig integritet och om de 
inskränkningar som finns i den enskildes sekretesskydd i rimlig utsträckning kan 
förutses.73 Europakonventionens bestämmelser är tämligen vaga. För att uttolka 
innebörden av konventionen är Europadomstolens praxis av central betydelse. En 
utgångspunkt i undersökningen är att Europadomstolens praxis är en rättskälla vars 
rättskällevärde kan jämföras med prejudikat från HFD.74 Europakonventionen har i 
Sverige en särställning mellan vanlig lag och grundlag, vilket innebär att lagstiftaren 

                                                             
67 Se Bull, 1997, s. 238 ff. om grundlagstolkning.  
68 Hellner, 1994, s. 77 och Hellner, 2001, s. 175. 
69 Se t.ex. Hellner, 1994, s. 78 f., Strömholm, 1996, s. 447 ff., Bull, 1997, s. 319 ff. och Hellner, 2001, s. 182 ff. 
70 Se t.ex. Peczenik, 1995, s. 338 ff. och Strömholm, 1996, s. 456 ff. 
71 Hjertstedt, 2011, s. 82. 
72 Bull, 1997, s. 301.  
73 Europakonventionen inkorporerades genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
74 Hjertstedt, 2011, s. 138. 
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inte ska stifta lag i strid mot konventionen.75 I de fall Europakonventionen kommer i 
konflikt med annan lag ska de tolkningsmetoder som ger konventionen företräde i 
första hand tillämpas.76 Europakonventionen ger däremot inte företräde framför 
svensk grundlag, vilket har tydliggjorts i RÅ 2006 ref. 87, där det slogs fast att 
sekretess inte kan grundas på artikel 8 i Europakonventionen och som inskränker 
den grundlagsenliga handlingsoffentligheten i 2 kap. TF. 

 
I de fall det saknas traditionella rättskällor eller förtydliganden på annat sätt behöver 
göras hänvisas ibland till så kallat utomrättsligt material, såsom annan forskning, 
utvärderingar och myndighetsrapporter. Sådant material tillmäts inget normativt 
värde. Det huvudsakliga syftet i dessa fall är inte att försöka fastställa gällande rätt, 
utan att analysera rätten och dess funktioner i syfte att skapa en ökad förståelse för 
de rättsliga problem som undersöks.77 

1.6 Tidigare forskning 

Vad gäller tidigare forskning kan sägas att de frågor som är föremål för analys i 
denna avhandling inte tidigare på ett övergripande sätt har behandlat i den juridiska 
doktrinen.78 Forskning om samverkan inom den offentliga sektorn har däremot 
genom åren generellt sett varit omfattande och behandlats ur flera olika 
infallsvinklar.79 Flera av dessa undersökningar har behandlat samverkan inom 
välfärdssektorn, såsom samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I 
huvudsak har dessa studier inte varit rättsvetenskapliga, utan de har studerat sam-
verkan utifrån andra perspektiv.80 Under senare år har det även funnits stort intresse 
för forskning om samverkan vid olyckor och extraordinära händelser. Dessa studier 
har framför allt behandlat samverkan utifrån bland annat statsvetenskapliga och 
sociologiska perspektiv. Denna forskning kan generellt sett sägas ha haft följande 
inriktningar: 1) processbeskrivningar av samverkan, d.v.s. hur samverkan ser ut, och 
skapas på olycksplatsen, 2) identifiering av hinder och framgångsfaktorer för sam-
verkan, 3) utveckling av verktyg som främjar samverkan, samt 4) hur olika styr-
nings- och ledningsstrukturer kan tillämpas.81  

                                                             
75 2 kap. 19 § RF. 
76 Prop. 1993/94:117 s. 37 f.  
77 Jfr med Persson, 2005, s. 15. 
78 Se Wahlgren, Dagens Juridik 2011-08-10. Krishantering som ett juridiskt ämne eller ”katastrofjuridik” som Wahlgren 
kallar det är inte en etablerad juridisk disciplin eller enhetligt rättsområde, men området berör juridiken kring hur kata-
strofer bör hanteras och kan, i princip omfatta alla möjliga rättsliga problem som kan härledas till sådana situationer. 
Wahlgren har särskilt lyft fram att frågor som hur offentlighet och sekretess regleras i dessa sammanhang är centrala 
inom området. 
79 Se avsnitt 1.4.2 ovan och där gjorda hänvisningar till samverkansforskning.  
80 Rättsvetenskapliga studier om myndighetssamverkan har gjorts av bland annat Persson, 2005, Rättsliga ramar för 
gränsöverskridande samarbete, Johansson, 2011, Myndighetssamverkan i barnahus och Wenander, 2013, Om informat-
ionsutbyte i internationellt myndighetssamarbete – e-förvaltning, sekretess och personuppgifter i Försäkringskassans 
samverkan med utländska socialförsäkringsorgan. 
81 Se Danielsson m.fl., 2011 och där gjorda hänvisningar. En forskningsöversikt om ledning och samverkan vid olyckor 
och kriser.  
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Forskning kring rättsliga förutsättningar för samverkan vid olyckor och extraordi-
nära händelser är inte särskilt vanligt.82 Det finns dock vissa rapporter och 
myndighetspublikationer som tämligen övergripande berört frågor som rör de rätts-
liga ramarna för samverkan inom samhällets krishanteringssystem. I dessa fall har i 
huvudsak de samverkansbestämmelser som är aktuella på området benämnts, utan 
att någon vidare analys av rättsreglerna har gjorts.83 Myndigheters generella skyldig-
het att lämna ut uppgifter till andra myndigheter som följer av 6 kap. 5 § OSL har 
behandlats av Hjertstedt, som har undersökt hur detta regelkomplex ger brotts-
utredare tillgång till uppgifter. Då samhällets krishanteringsaktörer även omfattas av 
6 kap. 5 § OSL är denna studie i detta hänseende av intresse.84 Dessutom har 
samverkansskyldigheten i 6 § FL kommenterats av Hellners & Malmqvist i Förvalt-
ningslagen – med kommentarer.85 
 
Sekretesslagstiftningen har generellt sett i relativt stor utsträckning behandlats i den 
juridiska doktrinen. Exempelvis har Strömberg och Lundell samt Holstad undersökt 
de grundläggande bestämmelserna i OSL.86 Sekretesslagstiftningen har även 
kommenterats av Lenberg m.fl. i Offentlighets- och sekretesslagen – en kommentar 
(KOSL).87 Härtill har sekretesslagstiftningen inom vissa specifika områden behand-
lats av ett flertal olika författare, såsom inom hälso- och sjukvården, rättsväsendet, 
skolan och socialtjänsten etc.88 De sekretessbestämmelser som granskas i denna 
undersökning har däremot inte behandlats i den juridiska doktrinen förutom att 
bestämmelserna har kommenterats av Lenberg m.fl. Däremot har innebörden av 
vissa sekretessbestämmelser översiktligt berörts i myndighetsrapporter och lik-
nande.89 
 
Frågan om sekretess mellan myndigheter har traditionellt sett inte i någon större 
utsträckning behandlats i den juridiska doktrinen. När frågor om sekretess mellan 
myndigheter har undersökts, har detta i huvudsak gjorts genom att göra en mer 
                                                             
82 Se dock Bergling m.fl., 2015. 
83 Se t.ex. Hjert, 2007, s. 55 ff. och Hjert, 2011, s. 31 ff.  
84 Hjertstedt, 2011, s. 334 ff. och Hjertstedt, 2015, s. 41 ff. Se även Höök, 2015, s. 37 ff.  
85 Hellners & Makmqvist, 2010. 
86 Holstad, 2013 och Strömberg & Lundell, 2015. Se även Hed, 2010 och Zetterström, 2010.  
87 Lenberg m.fl. KOSL.  
88 Se t.ex. Norström, 1995, Sekretess i socialtjänsten, Norström & Sverne, 1996, Sekretess i hälso- och sjukvården, 
Billum, 1997, Sekretessprövning, Dahlqvist, 1999, Sekretess av intresse för åklagarväsendet, Sahlin, 2000, Hälso- och 
sjukvårdssekretess, von Essen, 2002, Etikprövning av biobanks- och registerforskning, von Essen, 2003, Sekretess i 
biobanksforskning, Rynning, 2003, 95 ff. Patientuppgifter som forskningsresurs – om integritetsskydd och 
intresseavvägningar, Ekroth, 2005, Sekretesslagens skydd för anmälare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, 
Rynning, 2005, Integritetsskydd i forskningen – en känslig historia, Dahlqvist, 2007, Sekretess inom rättsväsendet, 
Ekroth & Fridström, 2008, Nödvändigt utlämnande, Rimsten, 2008, Sekretess i skolan, Landelius, 2010, Sekretess inom 
hälso- och sjukvården, Clevesköld & Thunved, 2009, Sekretess inom socialtjänsten, Ahlström, 2011, Sekretess inom 
personalområdet, Geijer, Liljeqvist & Lundahl, 2011, Sekretess hos allmän förvaltningsdomstol, Krusberg, 2012, 
Sekretess inom hälso- och sjukvård, Sandén, 2012, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och 
sjukvård, Heuman, Tansjö & Lönqvist, 2013, Sekretess hos allmän domstol och Ekroth & Fridström, 2014, Sekretess 
inom socialtjänsten. 
89 Se t.ex. Hjert, 2007, s. 88 ff., Statens räddningsverk, 2008, Forsman, 2009 och Försvarsmakten 2011, s. 21 ff.  
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allmän genomgång av de sekretessbrytande bestämmelserna och bestämmelserna om 
överföring av sekretess.90 Höök har däremot 2015 skrivit boken Sekretess mellan 
myndigheter, där han behandlar vissa frågor om sekretess mellan myndigheter.91 
Härtill ska sägas att Bohlin har kartlagt handlingsoffentligheten som även till viss 
del är av intresse för denna undersökning.92 

1.7 Disposition  

Avhandlingen är indelad i åtta kapitel. Efter detta första inledande kapitel följer 
kapitel två som behandlar vissa analytiska verktyg för undersökningen. I kapitel tre 
redogör övergripande för samhällets krishanteringssystem och vilka rättsliga 
grunder som detta system utgår från. I kapitel fyra utreds myndigheternas generella 
samverkans- och informationsskyldighet som följer av 6 § FL och 6 kap. 5 § OSL. I 
kapitel fem granskas sekretesslagstiftningens grunder med fokus på frågor som rör 
sekretess mellan myndigheter. I kapitel sex och sju undersöks vilka särskilda krav på 
samverkan samt vilken sekretess som gäller inom området samhällsskydd och 
beredskap. I kapitel sex behandlas området kommunal krishantering, vilket i 
huvudsak rör kommunens skyldigheter enligt LEH. I kapitel sju kartläggs området 
räddningstjänst och skydd mot olyckor, som framför allt tar sikte på kommunens 
verksamhet enligt LSO. De två kapitlen är uppbyggda på ett likartat sätt; först 
behandlas vilka särskilda krav på samverkan som ställs på kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer, därefter undersöks sekretesskyddets konstruktion inom 
respektive område. I denna del undersöks innebörden av de olika sekretess-
bestämmelserna och de genombrott som finns i sekretesskyddet. I kapitel åtta ges en 
sammanfattande diskussion och en analys av de slutsatser som dragits i studien. I 
kapitlet diskuteras också alternativa sätt att reglera samverkan mellan myndigheter 
samt hur frågan om sekretess alternativt kan regleras. Till sist ges några avslutande 
reflektioner. 
 
Av ovanstående följer att det görs en uppdelning mellan sekretess i kommunal kris-
hantering och sekretess inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor. 
Uppdelningen mellan de olika kapitlen är inte så enkel att det helt och hållet går att 
skilja mellan området kommunal krishantering och området räddningstjänst och 
skydd mot olyckor. I de fall räddningstjänsten t.ex. tar del av en uppgift som 
omfattas av säkerhets- och bevakningssekretess blir också räddningstjänsten under-
ställd sådan sekretess, även om denna sekretessbestämmelse undersöks i kapitel sex 
och inte i kapitel sju. Då den aktuella sekretessbestämmelsen framför allt är av 
betydelse inom den kommunala krishanteringen behandlas denna sekretessbestäm-
                                                             
90 Se t.ex. Dahlqvist, 2007, s. 71–82, Bohlin, 2015, s. 188–202 och Holstad, 2013, s. 37–42 och 46–57. Se dock Sandén, 
2012, s. 188–190 och 199–210 om sekretessbrytande bestämmelser gentemot myndigheter inom hälso- och sjukvården. 
Se även Rudlöf, Arne, Sekretess myndigheter emellan, 1976, s. 95–98. 
91 Höök, 2015. 
92 Se Bohlin, 1988, s. 61 ff. och Bohlin, 2015, s. 37 ff. Bohlins verk från 1988 utgör en detaljerad undersökning av 
reglerna i 2 kap. TF. Detta arbete ligger även till grund för Bohlins lärobok, den senaste från 2015. 
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melse i kapitel sex. Även om det inte finns några vattentäta skott mellan de olika 
sekretessbestämmelser som behandlas i kapitel sex och sju, görs en sådan 
uppdelning av framställningstekniska skäl, eftersom de olika områdena, kommunal 
krishantering och räddningstjänst och skydd mot olyckor, i huvudsak aktualiserar 
olika sekretessfrågor.  
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2 God lagstiftning – ett teoretiskt ramverk 

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas vissa teoretiska utgångspunkter för undersökningen. Som 
redan nämnts avser avhandlingen inte bara att studera gällande rätt, utan också att 
kritiskt granska de aktuella regelverken utifrån kriterierna att lagstiftningen ska vara 
begriplig, koherent och väl avvägd. I förevarande kapitlet utvecklas varför just dessa 
kriterier för god lagstiftning har valts ut, och hur de används för att granska de 
aktuella regelverken. Härtill kartläggs den intressekonflikt som ligger till grund för 
undersökningen. I kapitlet presenteras också de strategier som används i under-
sökningen för att diskutera hur eventuella brister i lagstiftningen kan åtgärdas. 

2.2 Kriterier för god lagstiftning  

Det finns inte några direkta stadganden i svensk rätt som anger kriterier för god 
lagstiftning.1 Sådana kriterier har dock genom åren diskuterats i doktrinen. Ett av de 
mer välkända verken på området är Morality of Law av Fuller. Med hjälp av den 
fiktiva konungen Rex beskriver Fuller åtta principer för god lagstiftning: 1) lagarna 
måste vara generella, 2) lagarna måste vara offentliggjorda, 3) lagarna får inte vara 
retroaktiva, 4) lagarna måste vara begripliga, 5) lagarna måste vara koherenta, 6) 
lagarna måste vara rimliga, med andra ord möjliga att följa, 7) lagarna måste vara 
varaktiga, och 8) det måste råda kongruens mellan lagarnas innehåll och deras 
tillämpning. Fullers principer för god lagstiftning riktar sig främst till lagstiftaren, 
men vissa principer, t.ex. kongruenskravet, tar sikte på användningen av principerna 
i det enskilda fallet.2 
 
I Sverige har framför allt Wahlgren i sitt verk Lagstiftning – problem, teknik och 
möjligheter diskuterat kriterier för god lagstiftning.3 För att lagarna ska uppfattas 
som legitima måste de enligt Wahlgren uppfylla fem krav på rationalitet. För det 
första måste lagarna uppfylla politisk rationalitet, med andra ord fungera som 
redskap för att förverkliga de politiska makthavarnas vilja. Som kriterier på det 
anges bland annat att lagarna ska vara verkningsfullt utformade i förhållande till sitt 

                                                             
1 De fyra första punkterna i 8 kap. 22 § RF kan dock indirekt sägas utgöra kriterier för god lagstiftning. Av stadgandet 
följer att lagrådets granskning av lagar ska omfatta: 1) hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i 
övrigt, 2) hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 3) hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 4) 
om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och 5) vilka problem som kan uppstå 
vid tillämpning. Se även Hellner, 1990, s. 137 som menar att detta lagrum ger uttryck för det rationalitetskrav som finns i 
lagstiftningen. 
2 Fuller, 1969, s. 33 ff. De nämnda åtta principerna tar sikte på rättens inre moral. Utöver dessa principer ställer Fuller 
vissa krav på rättens yttre moral, nämligen att lagstiftningen måste vara rättvis. 
3 Wahlgren, 2014. Se även Hellner, 1990 som också behandlat frågan om god lagstiftning, om än inte lika omfattande 
som Wahlgren.  
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syfte, påverkbara, flexibla, pedagogiska och konstitutionellt förankrade. För det 
andra måste lagarna uppfylla rättslig rationalitet, vilket innebär att de måste vara 
formaliserade och utvecklas inom vissa ramar. Exempel på sådana kriterier är att 
lagarna ska vara grundlagsenliga, rättssäkra, generella och offentliggjorda, men även 
balansera intressen samt underlätta konfliktlösning. För det tredje måste lagarna 
uppfylla kulturell rationalitet, nämligen uppfylla vissa grundläggande krav rörande 
kontextuell acceptans, såsom vara etiskt, moraliskt och religiöst acceptabla. De 
måste även vara begripliga för adressaterna, detaljerade, traditionella och i 
överensstämmelse med rättsmedvetandet. För det fjärde måste lagarna uppfylla 
verkställighetsrationalitet, vilket ställer krav på att de måste vara möjliga att 
verkställa på ett någorlunda effektivt sätt. Som exempel måste lagarna vara 
anpassade till de praktiska förutsättningar som råder på olika områden. De ska även 
vid behov kompletteras med förklarande information avseende syfte och innebörd 
samt kompletteras av hanteringsregler. För det femte måste lagarna uppfylla intern 
rationalitet, d.v.s. uppfylla vissa krav på koherens. Exempelvis måste lagarna 
uppfylla semantisk koherens, begreppsmässig koherens, regelsystematisk koherens, 
grammatisk koherens, språklig koherens, konsekvent hänvisningsteknik, innehålla 
metainformation om avsändare, giltighet i tid och promulgationsbestämmelser.4 
 
Flera av Fullers och Wahlgrens kriterier för god lagstiftning är av mindre betydelse 
för denna undersökning. Exempelvis är de aktuella regelverken promulgerade, 
generella, offentliggjorda, grundlagsenliga och uppställer inga orimliga eller 
omöjliga krav. De är också varaktiga, påverkbara, kulturellt accepterade, innehåller 
information om avsändare och mottagare. De olika regelverken är inte heller 
retroaktiva. Kvar som kriterier för att undersöka huruvida de olika regelkomplexen 
utgör god lagstiftning är kraven på hur begripliga, koherenta och väl avvägda de är. 
Att använda sig av dessa tre kriterier för att granska lagstiftning är ingen nyhet, utan 
det teoretiska ramverket är inspirerat av Hjertstedt, som använder sig av dessa 
kriterier för att granska regelverken kring beslag i förening med reell husrannsakan, 
myndigheters utlämnandeskyldighet samt straffprocessuell editions- och 
exhibitionsplikt.5 I det följande utvecklas innebörden av de tre angivna kriterierna 
för god lagstiftning och vilken relevans dessa kriterier har för den kommande 
framställningen. 

2.2.1 Begriplighet  

En grundläggande utgångspunkt för god lagstiftning är att den måste vara begriplig. 
Kravet på begriplighet har en nära koppling till att en lagtext ska vara tydlig, med 
andra ord uppvisa vissa krav på klarhet.6 En närmare undersökning av begriplighet 

                                                             
4 Se Wahlgren, 2014, s. 35 ff. 
5 Hjertstedt, 2011, s. 60–184. 
6 Hellner, 1990, s. 220 och 230. 
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som kriterium för god lagstiftning kan motiveras i denna undersökning av att 
lagstiftarens motiv med införandet av OSL var att göra sekretesslagstiftningen 
tydligare och mer användarvänlig, d.v.s. att öka lagens klarhet. En konkret åtgärd 
som lagstiftaren vidtog för att öka lagens klarhet var att vissa begrepp definierades i 
lagen.7 Att OSL ska vara begriplig, med andra ord att det tydligt ska framgå när 
sekretess gäller, framgår även av 2 kap. TF, som innebär att en inskränkning i 
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar ”noga” ska anges i OSL.8 En 
oklar sekretesslagstiftning är därför inte grundlagsenlig.9 Här kan tilläggas att 
inskränkningar i den enskildes sekretesskydd endast får göras i lagar som uppfyller 
vissa krav på förutsebarhet, d.v.s. där det tydligt framgår när sekretesskyddet får ge 
vika.10 Ännu ett skäl till att undersöka lagtextens begriplighet, som förvisso är av 
mer utomrättslig karaktär, men som ändock bör beakta vid utformningen av 
sekretesslagstiftningen, är som JO framförde i remissyttrande till OSL: 
 

”Reglerna om offentlighet och sekretess skall tillämpas av alla som deltar i en 
myndighets verksamhet. Det är därför viktigt att reglerna är tydliga och lätta att 
tillämpa.”11  

 
Med begriplighet avses enligt Hellner vad läsaren förstår av det som lagstiftaren 
velat uttrycka med lagen.12 Kravet på begriplighet innebär att lagtextens innehåll inte 
får leda till att det åsyftade innehållet i lagen är svårt att förstå. Språkets uppbyggnad 
och ordval kan resultera i att innehållet i lagen brister i begriplighet. Ett grundläg-
gande krav på språket i offentlig verksamhet är att det ska vara enkelt, tydligt och 
klart,13 vilket också var utgångspunkten vid utformningen av OSL.14  
 
En lagtext som brister i begriplighet kan vara antingen otydlig eller oklar. Med 
otydlig lagstiftning avses en sådan lagtext som ger upphov till tolkningssvårigheter, 
men där den rätta innebörden framgår av rättskällorna. Sålunda tas andra rättskällor i 
beaktande än lagtexten för bedömningen av om en lagtext är begriplig. En oklar 
lagtext innebär däremot att den rätta betydelsen inte säkert går att fastställa.15 
Otydligheter och oklarheter i lagstiftningen kan bero på att lagtexten är vag eller 
flertydig eller båda delarna samtidigt. En vag lagtext innebär enligt Hellner att den 
redan från början medger frihet vid bedömningen av vad ordet eller uttrycket täcker. 

                                                             
7 Se prop. 2008/09:150 s. 290. 
8 2 kap. 2 § andra meningen TF.  
9 Se avsnitt 5.2 nedan. Även om bestämmelserna i 2 kap. TF inte har omedelbar betydelse för frågan om tillhandahållan-
det av uppgifter mellan myndigheter är det uppenbart att dessa regler även återverkar i förhållandet mellan myndigheter, 
eftersom OSL tar sin utgångspunkt i TF. 
10 Se avsnitt 2.3.2.1 nedan. 
11 JO dnr: 1102-2004, yttrande 2004-09-20. 
12 Hellner, 1990, s. 220. 
13 11 § språklagen (2009:600). I 7 § FL finns ett allmänt krav att en myndighet i handläggning av ärenden där någon 
enskild är part ska sträva efter att uttrycka sig ”lättbegripligt”. 
14 Hellner, 1990, s. 230 och prop. 2008/09:150 s. 290.  
15 Hellner, 1990, s. 220. 
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Vaghet kan bero på att lagstiftaren medvetet har lämnat utrymme för en vidsträckt 
tolkning; typexempel på detta är generalklausuler eller mer generella bestämmelser 
som ska ta hänsyn till faktorer såsom särskilda skäl, synnerliga skäl eller omständig-
heterna i övrigt. Vaghet kan även bero på att lagstiftaren misslyckats med att ge en 
formulering som motsvarar vad som avsågs. Flertydighet innebär däremot att en 
term eller ett uttryck kan åsyfta helt olika saker. I motsats till vaghet anser Hellner 
att flertydighet alltid bör undvikas eftersom att det inte fyller någon praktisk 
funktion.16 
 
I den följande undersökningen kommer lagtexten att uppfattas som obegriplig eller 
oklar om sedvanlig rättsvetenskaplig metod inte ger besked om vad som gäller i ett 
visst avseende. I vad mån lagtexten är begriplig kommer att kartläggas fortlöpande 
vid undersökningen av de olika regelverken. 

2.2.2 Koherens 

Ett annat viktigt kriterium för en god lagstiftning är koherens. Peczenik menar att 
begreppet koherens består av tre komponenter: logisk motsägelsefrihet, omfattande 
räckvidd och stöd från andra komponenter i systemet.17  
 
Det första kriteriet logisk motsägelsefrihet innebär att två eller flera regler inte kan 
följas samtidigt. Ett inkoherent system kan sägas föreligga om ett regelverk ålägger 
myndigheter att utbyta uppgifter med varandra, medan sekretesslagstiftningen sätter 
stopp för ett sådant utbyte. I de fall reglerna är oförenliga föreligger en 
regelkollision. Sekretessbestämmelser kan även befinna sig i konflikt sinsemellan, 
nämligen om en bestämmelse medger ett utlämnande av en uppgift, medan en annan 
sekretessbestämmelse sätter stopp för ett sådant utlämnade. I en sådan situation 
uppstår frågan vilken av de kolliderande reglerna som ska följas. En regelkollision 
kan i princip lösas på två olika sätt, antigen genom omtolkning eller genom 
prioritering. Omtolkning innebär att rättskällorna tolkas på nytt så sätt att reglerna 
blir förenliga med varandra. En sådan tolkning är inte alltid möjlig; ibland går det 
inte att tolka rättskällorna på annat sätt än att de faktiskt är oförenliga.18 Det är i 
sådana fall en prioritering mellan regelverken är aktuell. Ibland finns så kallade 
subsidiaritetsregler som anger vilken bestämmelse som ska ges företräde. I 
exempelvis 7 kap. 3 § OSL föreskrivs att om flera sekretessbestämmelser är 
tillämpliga på en uppgift ska som huvudregel den sekretessbestämmelse som ger 
starkast sekretesskydd ges företräde.  

 

                                                             
16 Hellner, 1990, s. 240.  
17 Peczenik, 2005, s. 261 f. med hänvisning till Alexy, 1998, s. 41 f.  
18 Peczenik, 1995, s. 280 f. Se även Hjertstedt, 2011, s. 84.  
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I de fall subsidiaritetsregler saknas är det vanligt att lösa regelkollisionen genom de 
traditionella kollisionsnormerna lex superior, lex specialis och lex posterior.19 
Peczenik menar att dessa kollisionsnormer endast är av prima facie-karaktär och kan 
sättas ur spel i ett eller flera med varandra besläktade fall om tillräckligt starka skäl 
motiverar det.20 Härtill kan även sedvanliga lagtolkningsprinciper användas, såsom 
ändamålstolkningar, för att lösa konflikter i lagstiftningen.21  
 
Det andra kriteriet omfattande räckvidd innebär att koherenta regler ska harmonisera 
med så många och olika regler som möjligt. Kravet på räckvidd innebär enligt 
Peczenik att en koherent mängd av åsikter och preferenser ska omfatta så många och 
så varierande sådana som möjligt.22 
 
Det tredje kriteriet stöd från andra komponenter i systemet innebär att det ska finnas 
så många positiva stödrelationer mellan element av systemet som möjligt.23 Ett 
begrepp som har samma betydelse inom hela rättssystemet uppvisar en hög grad av 
koherens. Det innebär att ett begrepp som har olika betydelser inom olika rätts-
områden eller mellan olika lagrum inom ett rättsområde, uppvisar en lägre grad av 
koherens. Huruvida koherens är eftersträvansvärt och ens möjligt att uppnå inom 
rättssystemet i stort har diskuterats och ifrågasatts i doktrinen.24	   Däremot har det 
uttalats att lokal koherens, d.v.s. koherens inom en mer begränsad del av rättssyste-
met, är möjlig och eftersträvansvärd.25 Som redan nämnts är koherens något 
eftersträvansvärt inom den begränsade del av rätten som undersöks i denna avhand-
ling.26 
 
I den följande undersökningen kommer lagtexten att uppfattas som inkoherent om 
två regler inte är logiskt förenliga med varandra. En lagregel uppvisar även en lägre 
grad av koherens om regelverket inte harmoniserar med andra regler på området. 
Likaså om ett begrepp i en lagregel har olika betydelse, i synnerhet inom det 
aktuella rättsområdet. Utöver Peczeniks krav på koherens kommer det också att 
undersökas om det föreligger några omotiverade skillnader eller likheter av något 
slag mellan och inom de olika regelverken.27 Ett sådant exempel är om det i vissa 
situationer har gjorts undantag i sekretesskyddet, medan något motsvarande 
undantag inte har gjorts för en annan liknande situation. Att en uppgift får lämnas ut 
från en myndighet, eftersom det inte finns någon bestämmelse om sekretess som 
hindrar ett sådant utlämnande samtidigt som uppgiften omfattas av sekretess hos en 
                                                             
19 Se Peczenik, 1995, s. 280 och 283. Se även Strömholm, 1996, s. 463 f.  
20 Peczenik, 1995, s. 285. 
21 Se avsnitt 1.5 ovan.  
22 Peczenik, 2005, s. 261. 
23 Peczenik, 2005, s. 262.  
24 Gustafsson, 2002, s. 105 ff. och Tuori, 2003, s. 362.  
25 Gustafsson, 2002, s. 426 ff. 
26 Se avsnitt 1.5 ovan. 
27 Se Hjertstedt, 2011, s. 75. 
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annan myndighet, innebär det ingen logisk oförenlighet, eftersom inga regler 
kommer i konflikt med varandra. Däremot kan det innebära en omotiverad skillnad i 
sekretesskyddet. Huruvida de olika reglerna uppfyller kravet på koherens samt om 
det föreligger några omotiverade skillnader eller likheter av något slag mellan och 
inom de olika regelverken, kommer att undersökas fortlöpande i den följande 
framställningen. 

2.2.3 Avvägningar 

Ett annat grundläggande krav på god lagstiftning är att den är väl avvägd, d.v.s. 
balanserar motstående intressen. Det finns en inneboende intressekonflikt mellan 
kravet på myndighetssamverkan och sekretess. Kraven på samverkan innebär att 
myndigheterna ska överskrida gränser, utbyta uppgifter och samordna insatser. 
Medan sekretesslagstiftningen innebär att myndigheterna måste upprätthålla 
myndighetsgränserna för att kunna iaktta bestämmelserna om sekretess. Sekretess-
lagstiftningen kan således verka hindrande för en effektiv krishantering och 
motverka tanken bakom de olika samverkansstrukturer som har upprättats inom 
samhällets krishanteringssystem. 
 
En svårighet vid avvägningar mellan de olika regelkomplexen som ålägger 
myndigheterna att samverka och utbyta information å ena sidan samt iaktta sekretess 
å andra sidan, är att de styrs av olika avvägningslogiker; den ena är normrationell 
och den andra är målrationell, vilket kan göra det svårt att väga de olika intressena 
mot varandra. Samverkansregleringen som till sin grund är målrationell syftar till att 
myndigheterna ska ta ett gemensamt ansvar för samhällets hantering av olyckor och 
extraordinära händelser, medan sekretessregleringen som är normrationell avser att 
skydda att vissa uppgifter inte sprids mellan myndigheterna. När intresset av 
myndighetssamverkan kommer i konflikt med andra av statens skyldigheter, t.ex. att 
värna den enskildes integritet, har vi en avvägningssituation. 

 
Avvägningar mellan olika intressen kan dels förläggas till lagstiftarplanet genom de 
olika rekvisit som uppställs i lagtexten, dels till rättstillämparplanet. Avvägningar 
på rättstillämparplanet förekommer i olika former. De flesta sekretessbestämmelser 
består exempelvis av en skadebeskrivning där rättstillämparen har att göra en 
avvägning mellan de intressen som anges i bestämmelsen.28 På rättstillämparplanet 
görs även avvägningar genom tillämpningen av de sekretessbrytande bestäm-
melserna. Generalklausulen innebär exempelvis att sekretessbelagda uppgifter får 
lämnas ut mellan samhällets krishanteringsaktörer, om det är uppenbart att intresset 
av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska 
                                                             
28 Förutom i sekretesslagstiftningen kan avvägningen mellan olika intressen regleras i andra författningar. Enligt 
exempelvis myndigheternas informationsskyldighet i 6 kap. 5 § OSL ska en myndighet på begäran av en annan myndig-
het lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga 
gång. Det innebär att den förvarande myndigheten i en utlämnandesituation bland annat måste väga in vilka arbetsin-
satser som krävs för att lämna ut uppgiften.  
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skydda. För att diskutera den intressekonflikt som avvägningsnormer består av, kan 
en av Hydén utvecklad intresseavvägningsmodell användas. En avvägningsmodell 
som syftar till att nå en kompromiss mellan motstridiga intressen. Argumentationen 
handlar om att explicera de olika intressen som förekommer i en beslutssituation 
samt att argumentera för hur dessa intressen ska viktas mot varandra i enlighet med 
de normativa ställningstaganden som avvägningsnormen består av. En ideal tillämp-
ning handlar om att beakta angivna intressen i det enskilda fallet och att göra en 
normativt korrekt avvägning givet förutsättningarna i det enskilda fallet, i syfte att 
noga överväga vilka argument som väger tyngst.29 
 
I den följande undersökningen kommer att utredas hur de olika regelverken är 
beskaffade ur avvägningssynpunkt och hur dessa avvägningar kommer till uttryck i 
lagstiftningen. De olika intressena som talar för respektive mot ett utlämnande av en 
uppgift mellan samhällets krishanteringsaktörer kommer att undersökas samt hur de 
olika intressena ska avvägas mot varandra i en utlämnandesituation. Lagstiftningen 
anses brista i avvägningssynpunkt, om något enskilt eller allmänt intresse inte har 
beaktats i lagstiftningen eller om något sådant intresse har en underprioriterad roll i 
en utlämnandesituation. Hur de olika regelverken är avvägda kommer att undersökas 
fortlöpande i den följande framställningen.  

2.3 Aktuella intresseavvägningar 

Den övergripande intressekonflikten som ligger till grund för denna undersökning är 
som nämnts ovan avvägningen mellan å ena sidan myndighetssamverkan och andra 
sidan myndigheternas skyldigheter att iaktta sekretess. I det följande utvecklas de 
intressen som finns för att samhällets krishanteringsaktörer ska samverka och utbyta 
information med varandra i syfte att upprätta en effektiv krishantering, därefter 
utreds de intressen som sekretesslagstiftningen avser att skydda. 

2.3.1 Intresset för myndighetssamverkan 

2.3.1.1 Upprätta en god krishantering 

Det övergripande målet med att myndigheterna ska samverka med varandra vid 
olyckor och extraordinära händelser är att upprätta en effektiv krishantering i 
samhället, vilken ytterst syftar till att skydda medborgarnas liv och hälsa.30 Att 
myndigheterna ska upprätta en effektiv krishantering i samhället tar sin grund från 
artikel i 2 i Europakonventionen,31 som innebär att Sverige inte bara en negativ 
förpliktelse att skydda den enskildes liv och hälsa genom att avhålla sig från att inte 
                                                             
29 Hydén, 1984, s. 25. 
30 Se t.ex. Ds 2006:1 s. 16 och Ds 2014:20 s. 23 f. 
31 Se även artikel 3 FN:s deklaration den 10 december 1948 om de mänskliga rättigheterna, som stadgar att var och en 
har rätt liv, frihet och personlig säkerhet, och artikel 2.1 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(EU:s rättighetsstadga), som stadgar att var och en har rätt till liv.  
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beröva någon livet i strid mot konventionen.32 Sverige har också en positiv 
skyldighet att skydda rätten till liv. I det senare ansvaret ingår, förutom en 
skyldighet att utfärda lagbestämmelser som skyddar människors rätt till liv, såsom 
att kriminalisera mord och dråp,33 även en skyldighet att förebygga och förhindra att 
risker och hot mot liv och hälsa förverkligas, om myndigheterna har eller borde haft, 
kännedom om dessa.34  
 
Genom Europadomstolens praxis har myndigheternas positiva förpliktelser att agera 
vid olyckor och extraordinära händelser utvecklats i förhållande till miljöhot, risker 
för industriella olyckor och naturkatastrofer.35 I Öneryildiz mot Turkiet hade det 
inträffat en explosion på en soptipp vilket en kommun var ansvarig för. Händelsen 
åsamkade omfattande skada på ett stort antal hus och flera personer miste livet. 
Risken för en sådan explosion hade varit känd för myndigheterna, som varken hade 
underrättat dem som bodde på platsen om den fara de var utsatta för eller vidtagit 
några skyddsåtgärder. Myndigheternas underlåtenhet ansågs stå i strid mot 
artikel 2.36 Det ligger här i linje med Europakonventionen att räddningstjänsten i sin 
tillsynsverksamhet meddelar förläggande om förbud i verksamhet där människors 
liv kan komma i fara samt informera allmänheten och berörda myndigheter om de 
aktuella riskerna. I Budayeva m.fl. mot Ryssland hade staten trots varningar inte 
vidtagit några som helst skyddsåtgärder och underlåtit att reparera befintligt skydd 
samt inte heller varnat för ett jordskred, kränkt rätten till liv enligt artikel 2. Härtill 
brast myndigheterna i sin uppgift att införa lagregler och vidta administrativa 
åtgärder för att motverka en allvarlig fara.37 I Kolyadenko m.fl. mot Ryssland hade 
myndigheterna också kränkt rätten till liv genom att inte vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att skydda medborgarna mot riskerna vid utsläpp av vatten ur en vatten-
reservoar.38 
 
Sammantaget kan sägas att det positiva ansvaret enligt artikel 2 har prövats relativt 
sällan av Europadomstolen och ofta när det är relativt uppenbara brister i 
myndigheternas säkerhetsarbete. Klart är dock att myndigheterna är skyldig att vidta 
vissa positiva åtgärder för att skydda medborgarnas rätt till liv, både genom 
förebyggande åtgärder och genom förmågan att på ett effektivt sätt hantera olyckor 
och extraordinära händelser. Det framhåller bland annat behovet av att myndighet-
erna analyserar vilka olyckor och extraordinära händelser som kan inträffa i 

                                                             
32 Se undantagen i artikel 2.2 i Europakonventionen.  
33 Danelius, 2012, s. 57 f. och 65 ff. Se vidare Mowbray, 2004 och Xenos, 2012. 
34 Se Europadomstolens dom Osman mot Förenade Konungariket den 28 oktober 1998, appl. 23452/94 och Europa-
domstolens dom Kiliç mot Turkiet den 28 mars 2000.  
35 Se även Bergling m.fl., 2015, avsnitt 3.5. 
36 Europadomstolens dom Öneryildiz mot Turkiet den 18 juni 2002, appl. 48939/99. 
37 Europadomstolens dom Budayeva m.fl. mot Ryssland den 20 mars 2008, appl. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 
11673/02, 15343/02. 
38 Europadomstolens dom Kolyadenko m.fl. mot Ryssland den 28 februari 2012, appl. 17423/05, 20534/05, 23263/05, 
24283/05, 35673/05. 
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samhället, och vid behov vidtar åtgärder för att säkerställa att dessa hot och risker 
inte inträffar. Varje påstådd risk mot liv medför inte ett krav under konventionen att 
förhindra denna risk. För att staten ska ha en positiv skyldighet att agera krävs bland 
annat att myndigheterna känner till, eller borde känna till att det vid en viss tidpunkt 
existerar en verklig och omedelbar risk för liv. 

2.3.1.2 Främja en effektiv förvaltning  

Ett annat övergripande mål med myndigheternas samverkan är att främja den 
offentliga förvaltningen, genom att samhällets resurser ska användas på ett mer 
effektivt sätt.39 Samverkan beskrivs ofta i förarbeten som ett medel för att uppnå 
ökad effektivitet. Det innebär att lagstiftaren ser ett nära samband mellan samverkan 
och effektivitet.40 I den förvaltningspolitiska inriktningen framgår även att myndig-
heternas verksamhet ska genomsyras av ”hög effektivitet” och att varje myndighet 
bör beakta statens samlade effektivitet.41 I offentliga utredningar framhålls ofta att 
effektivitet är ett grundläggande värde inom den offentliga förvaltningen.42 
 
Kravet på effektivitet är inte något nytt fenomen inom den offentliga sektorn. Ett 
allmänt krav på effektivitet kan härledas tillbaka till 1809 års RF, som i dag kommer 
till uttryck i 6 § FL. Kravet på effektivitet kommer också till uttryck i ett flertal antal 
författningar. I exempelvis 3 § budgetlag (2011:203) stadgas att i statens verksamhet 
ska hög ”effektivitet” eftersträvas och god hushållning ska iakttas. I 1 kap. 3 § LSO 
föreskrivs mer specifikt att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett 
”effektivt” sätt.43 Härtill finns en allmän reglering om effektivitet i myndigheternas 
handläggning av ärenden i 7 § FL.44 Ambitionen om effektivitet får enligt departe-
mentschefen i förarbetena till FL inte drivas så långt att säkerheten eftersätts eller att 
myndigheterna fattar materiellt oriktiga beslut. Därefter uttalas att kravet på 
effektivitet ”närmast är av målsättningskaraktär”.45 Det innebär att i de fall 
effektivitet ställs gentemot rättssäkerhet får kravet på effektivitet ge vika.46 Att hitta 

                                                             
39 Unemo, 2012, s. 15. 
40 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 76, prop. 2007/08:92 s. 13 och prop. 2013/14:144 s. 35.  
41 Prop. 2009/10:175 s. 29. Ett problem med att uttrycka att myndigheterna ska ”beakta statens samlade effektivitet”, är 
att det inte finns något gemensamt bästa som myndigheterna ska sträva efter, utan varje myndighet måste utgå från sitt 
uppdrag, de regelverk som styr dess verksamhet, och fatta självständiga beslut.  
42 SOU 2004:23 s. 55. 
43 Se prop. 1985/86:170 och prop. 2002/03:119. Hela reformarbetet på räddningstjänstområdet har under de senaste 
decennierna syftat till att skapa en effektivare räddningstjänst. 
44 Se Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 79 och Hellners & Malmqvist, 2010, s. 101 f. Se även 3 § MyndF. I förord-
ningen finns ytterligare bestämmelser för att säkerställa att myndigheterna bedriver sitt arbete effektivt. Där framgår att 
ledningen av myndigheten ansvarar inför regeringen för verksamheten som helhet och däribland ingår att se till att 
arbetet sker så ”effektivt” som möjligt.  
45 Prop. 1985/86:80 s. 24. 
46 Prop. 2009/10:175 s. 29. 
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den rätta balanserande helheten av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, har i 
offentliga utredningar ansetts vara förvaltningspolitikens mest centrala uppgift.47 

 
Effektivitet kan inte ses som något fristående, utan måste sättas i relation till någon-
ting. Inom rättsväsendet brukar effektivitet ställas i förhållande till rättssäkerhet.48 
Inom området samhällsskydd och beredskap kan effektivitet inte sättas i direkt 
relation till rättssäkerhet. I förarbetena till LSO uttalas däremot att snabbhet måste 
vara ett självklart mål för effektivitet, härutöver framförs att det finns andra faktorer 
som är viktiga för en effektiv räddningstjänst, såsom utbildning, övning, utrustning, 
ledning och samverkan. Av det följer att innebörden av begreppet effektivitet i 
räddningstjänstsammanhang har en helt annan innebörd än inom rättsväsendet.49 
Snabbhet som mått på effektivitet kan sägas ge uttryck för samhällsekonomisk 
effektivitet, eftersom lagstiftarens syfte med snabba insatser är att minska lidandet 
för enskilde, men även reducera de kostnader och andra olägenheter som en brand 
kan resultera i både för medborgarna och samhället i stort. Med samhällsekonomisk 
effektivitet avses den prioritering som leder till att medborgarnas välfärd blir den 
högst möjliga. När effektivitet mäts ur samhällsekonomisk synvinkel ska alla för-
bättringar och alla uppoffringar räknas med.50 Andra argument som framförs för att 
räddningstjänsten ska samverka är att det ger en effektivisering av resurser, personal 
och kompetens.51 Det innebär att lagstiftaren också strävar efter resurseffektivitet, 
vilket tar sikte på måluppfyllelse (eller nyttan) relaterat till resurserna. Det kan t.ex. 
mätas i antalet utförda räddningsinsatser inom en viss tidsperiod.52 Härtill ska rädd-
ningsinsatserna vara kostnadseffektiva.53 Kostnadseffektivitet innebär att inte mer 
resurser används än vad som är nödvändigt för att uppnå ett givet mål.54  
 
I syfte att upprätta en effektiv krishantering har lagstiftaren långtgående ambitioner 
vad gäller samverkan mellan myndigheterna.55 För att få till stånd nödvändig 
samverkan har lagstiftaren infört ett flertal krav på samverkan i den lagstiftning som 
ligger tillgrund för samhällets krishanteringssystem.56 För att förväntningarna på 
samverkan om de rättsliga förutsättningarna för sådan samverkan ska vara i 
överensstämmelse med varandra, är en hypotes för den följande undersökningen att 
samverkansbestämmelserna tydligt anger vilka krav som ställs på myndigheterna att 

                                                             
47 SOU 1997:57 s. 38. Se även prop. 2009/10:175 s. 37. 
48 Se t.ex. Helmius, 2000, s. 263 och Ulväng, 2007 s. 8 ff. Se även Heckscher, 1952 om effektivitet och rättssäkerhet 
inom statsförvaltningen. Jfr Lindberg, 2009, s. 38 ff. I samverkansforskningen uttalas ofta att det finns tre argument som 
generellt sett motiverar samverkan mellan myndigheterna, nämligen: rättssäkerhetsargument, ekonomiska argument och 
kunskapsmässiga argument. 
49 Prop. 2002/03:119 s. 44. Se även prop. 2013/14:144 s. 36. 
50 Unemo, 2012, s. 37 f. Se vidare Bohm, 1990. 
51 Se t.ex. prop. 2002/03:119 s. 95 och 120.  
52 Jfr Unemo, 2012, s. 35 f.  
53 Se prop. 2002/03:119 s. 68. 
54 Jfr Unemo, 2012, s. 35 ff.  
55 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 50 och prop. 2013/14:144 s. 35 ff. 
56 Se avsnitt 6.2 och 7.2 nedan. 
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samverka samt vilka eventuella befogenheter som är kopplat till detta.57 En sådan 
utgångspunkt ligger i linje med legalitetsprincipen, som innebär att de rättsliga 
kraven på myndigheterna tydligt måste framgå av lagstiftningen och att dessa ska 
vara förutsebara. Om lagstiftningen är för allmänt hållen eller svårtolkad finns en 
risk för att myndigheterna avstår från att samverka eller samverkar i strid med lagen. 
Genom att lagstiftaren noga preciserar vilka krav som ställs på myndigheterna att 
samverka finns det även större möjligheter att följa upp huruvida samverkan leder 
till önskad effekt och det underlättar även för att myndigheterna kunna prioritera rätt 
i en samverkanssituation.58 

2.3.2 Intresset för sekretess 

I ovanstående har framförts att det finns flera olika intressen eller argument för att 
myndigheterna ska samverka med varandra. Även om ett fritt utbyte av uppgifter 
mellan samhällets krishanteringsaktörer skulle öka effektiviteten i myndigheternas 
krishantering, är effektivitet inte det enda intresset som den offentliga förvaltningen 
ska tillgodose. Intresse av att bedriva en effektiv krishantering måste vägas mot de 
intressen som sekretesslagstiftningen avser att tillvarata.59  

2.3.2.1 Skydda den personliga integriteten 

Ett av de främsta intressen som finns mot att ge samhällets krishanteringsaktörer fri 
tillgång till uppgifter från andra myndigheter är för att skydda den enskildes 
personliga integritet. Efter några inledande ord om begreppet integritet undersöks i 
det följande hur den personliga integriteten skyddas i lagstiftningen samt vilka 
inskränkningar som får göras i den personliga integriteten. 
 
Begreppet personlig integritet  
I svensk rätt finns inte någon fastställd definition av begreppet personlig integritet. 
Innebörden av begreppet integritet har dock genom åren diskuterats i ett flertal 
förarbeten och i doktrinen.60 I olika offentliga utredningar har exempelvis försök 
gjorts att med utgångspunkt i de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF 
ringa in begreppet personlig integritet genom att skilja mellan den rumsliga 
integriteten (hemfrid), den materiella integriteten (skydd för liv och hälsa mot 
ingrepp i eller mot kroppen) och den personliga integriteten i ideell mening (skyddet 
för privatliv och för personligheten inklusive den privata ekonomin).61 När sam-

                                                             
57 Se avsnitt 2.5 nedan. Hypoteserna fungerar som utgångspunkter för hur regelverken ska vara konstruerade för att de 
ska leva upp till kraven på god lagstiftning som utvecklas i kapitlet. 
58 Se även Wahlgren, 2014, s. 44 f. 53 f. Om kravet på politisk rationalitet och verkställighetsrationalitet.  
59 Se dir 1998:32, under rubriken ”Samverkan mellan och inom myndigheter”.  
60 Se Sandén, 2012, s. 24 ff. och där gjorda hänvisningar. Sandén gör i sin avhandling Sekretess och tystnadsplikt inom 
offentlig och privat sjukvård en genomgång av begreppet personlig integritet, som bygger på de diskussioner kring 
personlig integritet som görs i offentliga utredningar och doktrinen. Se även Helmius, 2000, s. 99 ff. och Naarttijärvi, 
2013, s. 211 ff. som också har behandlat begreppet personlig integritet.  
61 SOU 1984:54 s. 42. Se även SOU 2007:45 s. 175 och SOU 2015:31 s. 51. 
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hällets krishanteringsaktörer samverkar och utbyter uppgifter om enskilda är det 
framför allt den enskildes privatliv som kan kränkas, varför den kommande 
undersökningen framför allt tar sikte på den personliga integriteten i ideell mening. I 
rättskällorna används ofta begreppet privatliv synonymt med begreppet personlig 
integritet, vilket även görs i denna undersökning.62 
 
Grundtanken med personlig integritet är att den enskilde kan göra anspråk på en 
fredad sektor inom vilken denne kan avvisa inblandning från utomstående.63 En 
svårighet med att närmare beskriva innebörden av begreppet personlig integritet är 
att uppfattningen om vad som är och bör vara en skyddad personlig sfär varierar 
mellan olika individer. Den enskildes uppfattning kan t.ex. påverkas av politisk eller 
religiös övertygelse. När det gäller uppgifter som är personliga kan det också ha 
betydelse i vilket sammanhang de används och om den enskilde uppfattar det som 
att hans integritet kränks eller inte. Likaså har inställningen till integritet förändras i 
takt med samhällsutvecklingen.64  

 
Integritetsskyddskommittén konstaterade 2007 att det var omöjligt att komma fram 
till en entydig och allmänt accepterad definition av begreppet personlig integritet. 
De menade att begreppet inrymmer alltför många aspekter för att det skulle vara 
möjligt att formulera en heltäckande definition av begreppet.65 I ett senare betän-
kande från Integritetsskyddskommittén framhölls dock att det finns vissa moment 
som formar uppfattningen om vad som utgör en människas personliga integritet och 
som de ansåg var särskilt viktiga att ha i åtanke när rättighetskränkande åtgärder 
övervägs. Det rör dels en rätt till skydd som tar sikte på den enskildes privata tankar 
och förtroliga kommunikation med andra, den egna kroppen samt möjligheten att 
själv avgöra om känsliga uppgifter, om t.ex. hälsa eller sexualliv, ska spridas till 
andra, dels en rätt att stänga om sig, d.v.s. att kunna avskärma sig från 
omgivningen.66 Att ge begreppet personlig integritet en tydligare avgränsning än att 
det innefattar vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att den 
enskilde – ska vara tillförsäkrad en rimlig skyddad sfär och där ett oönskat intrång 
bör kunna avvisas – är med andra ord svårt och möjligheten inte heller nödvändigt.67 

 
Skyddet för den personliga integriteten 
Att den personliga integriteten är skyddsvärd är tydligt då den skyddas såväl genom 
internationella konventioner som av svensk grundlag.68 På europeisk nivå skyddas 

                                                             
62 Se Naarttijärvi, 2013, s. 182 som har uttalat att i den mån nomenklaturen – personlig integritet och privatliv – skiljer 
sig åt tycks det inte gå att identifiera någon större enlighet i vad denna skillnad skulle bestå i. 
63 SOU 1970:47 s. 56. Se även SOU 1972:47 s. 56, SOU 1980:8 s. 71, SOU 1993:10 s. 159 och SOU 2002:18 s. 53. 
64 Se SOU 2006:18 s. 176, SOU 2007:45 s. 176, SOU 2008:87 s. 170, SOU, 2009:32 s. 270 och SOU 2011:80 s. 200.  
65 SOU 2007:22 s. 52 och SOU 2008:3 s. 244. Se även prop. 2009/10:80 s. 175.  
66 SOU 2008:3 s. 245. Jfr Strömholm, 1971, s. 698.  
67 Se Ds 1994:51 s. 8 f. och prop. 2009/10:80 s. 175.  
68 På internationell nivå skyddas den personliga integriteten framför allt i FN:s deklaration om de mänskliga rättighet-
erna. I artikel 12 stadgas att ingen må utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korre-
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den personliga integriteten främst av Europakonventionen.69 Enligt artikel 8.1 har 
var och en rätt till skydd för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens. I denna 
framställning ligger som nämnts fokus på skyddet för privatlivet, vilket bland annat 
anses omfatta skydd för uppgifter om personliga förhållanden.70 Exempelvis kan det 
bli fråga om ett intrång i privatlivet om räddningstjänsten på en olycksplats lämnar 
ut integritetskänsliga uppgifter om enskilda till andra räddningsorgan. 
 
Integritetsskyddet i Europakonventionen är inte oinskränkt, utan enligt artikel 8.2 får 
denna rättighet inskränkas. För att en inskränkning ska vara godtagbar måste den för 
det första vara lagenlig, d.v.s. ha stöd i lag. I detta ingår bland annat att lagen måste 
vara rättssäker och utformad med tillräcklig precision och tydlighet så att inskränk-
ningar i integritetsskyddet i rimlig utsträckning kan förutses. För det andra måste 
inskränkningen vara avsedd att tillgodose vissa specifika ändamål, såsom med 
hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, till förebyggande av 
oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra 
personers fri- och rättigheter. För det tredje måste en inskränkning vara nödvändig i 
ett demokratiskt samhälle. Häri ligger att inskränkningen måste stå i rimlig proport-
ion till det syfte som ska tillgodoses.71 Lagstiftaren får inom angivna ramar göra 
inskränkningar i den personliga integriteten, som möjliggör för t.ex. räddnings-
tjänsten att lämna ut integritetskänsliga uppgifter om enskilda till andra räddnings-
organ på en olycksplats.72 
 
Europakonventionen innebär inte bara att staten som utgångspunkt ska avhålla sig 
från ingrepp i den personliga integriteten, utan den innebär även en skyldighet för 
staten att i vissa fall vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes personliga 
integritet. Sådana positiva åtgärder kan t.ex. utgöras av lagstiftning och att 
myndigheterna kontrollerar att denna lagstiftning också respekteras, bland annat 
genom att övergrepp beivras. Avsaknaden av relevanta sekretessbestämmelser kan 
utgöra ett otillåtet intrång i den enskildes personliga integritet enligt artikel 8 i 
Europakonventionen.73 Då rättstraditionerna varierar kraftigt mellan medlems-
länderna har dock varje medlemsstat stor frihet att införa de bestämmelser som 

                                                                                                                                               
spondens, inte heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingrepp. Artikeln är 
formulerad i negativ form, d.v.s. att var och en inte har rätt till personlig integritet, utan att varje person i stället ska ha ett 
skydd för godtyckliga ingripanden. 
69 Se även artikel 3.1 i EU:s rättighetsstadga som ger var och en rätt till fysisk och mental integritet. Vidare stadgas i 
artikel 7 att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. Av 
artikel 52.3 framgår att i den mån som stadgan omfattar rättigheter som motsvaras av sådana rättigheter som garanteras 
av Europakonventionen gäller att de ska ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Då det gäller skyddet för 
personlig integritet sammanfaller EU:s rättighetsstadga i stor utsträckning med det skydd som återfinns i Europa-
konventionen, varför EU:s rättighetsstadga torde ha mer begränsad relevans för denna framställning, varför detta rättig-
hetsskydd utelämnas. Se vidare Lebeck 2013, s. 64 f., 98 och 113 ff. 
70 Danelius, 2012, s. 346 ff.  
71 Danelius, 2012, s. 251.  
72 Jfr Helmius, 2000, s. 115. 
73 Europadomstolens dom Z mot Finland den 25 februari 1997, appl. 22009/93 och L.L. mot Frankrike den 10 oktober 
2006, appl. 7508/02.  
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behövs för att skydda att den enskildes personliga integritet.74 I svensk rätt utgör 
OSL ett av de viktigaste integritetsskyddade regelverken.75 Även vid olyckor och 
extraordinära händelser har den enskilde en grundläggande rätt till integritet. Mot 
bakgrund av vad som anförts ovan är det emellertid svårt att exakt definiera vilka 
slags uppgifter som ska skyddas hos myndigheterna, men en utgångspunkt är att det 
som normalt sett framstår som angeläget att värna om för att den enskilde – ska vara 
tillförsäkrad en rimlig fredad sfär och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas. En 
hypotes för den följande undersökningen är att sekretesslagstiftningen skyddar den 
enskildes rätt till personlig integritet i myndigheternas hantering av olyckor och 
extraordinära händelser 
 
På svensk nivå återfinns grundläggande bestämmelser om skyddet för den enskildes 
personliga integritet i RF. Enligt 2 kap. 6 § är var och en gentemot det allmänna 
skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten.76 Rätten till integritet i 
RF är inte oinskränkt. I 2 kap. 20 § RF föreskrivs att rätten till integritet, likt Euro-
pakonventionen, får begränsas genom lag.77 Till skillnad från Europakonventionen 
reglerar RF inte fri- och rättigheter som sådana, utan möjligheten att begränsa dem.78 
För att rätten till integritet ska begränsas måste begränsningen tillgodose ett ändamål 
som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och inte heller gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till detta ändamål.79 De angivna begränsningarna infördes 
för att understryka kravet på att lagstiftaren noga redovisar sina syften med att 
begränsa den personliga integriteten.80 Utöver de bestämmelser som har redogjorts 
för ovan innehåller RF inte någon generell rätt till personlig integritet, utan 
integritetsskyddet i svensk rätt utgår som nämnts ovan i stor utsträckning från OSL. 

 
Av Europakonventionen och RF följer att de regler som drar upp gränsen mellan 
offentlighet och skyddet för den personliga integriteten ska vara tydliga och ge en 
tillfredställande förutsebarhet. Lagstiftaren måste härvid försöka identifiera före-
teelser eller situationer som kan vara förenade med risk för integritetsintrång och 
överväga när det finns godtagbara skäl att anse sådant intrång nödvändigt samt 
därefter ange förutsättningarna för de tillåtna inskränkningarna och erbjuda garantier 
för att integritetsskyddet upprätthålls i de fall intrång inte kan godtas. De sekre-
tessbrytande reglerna i OSL är exempel på bestämmelser som kan utgöra 
inskränkningar i den personliga integriteten. I Europadomstolens praxis framgår att 
faktorer som har tillmätts betydelse vid genombrott i den enskildes sekretesskydd är 

                                                             
74 Danelius, 2012, s. 367 f. 
75 Se t.ex. SOU 2003:103 s. 148, SOU 2008:87 s. 170, SOU 2009:32 s. 269 och SOU 2011:80 s. 200. 
76 Se Reimers, 2009, s. 435 ff. och Holmberg m.fl., 2012, s. 115 f. 
77 Holmberg m.fl., 2012, s. 171 ff. 
78 Se Reimers, 2009, s. 443 ff. om skillnader i rätten till skydd för den personliga integriteten enligt RF jämförd med 
Europakonventionen. 
79 2 kap. 21 § RF. 
80 SOU 1975:75 s. 202 och prop. 1975/76:209 s. 153. 
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om de utlämnande uppgifterna blir sekretessbelagda i samma utsträckning hos den 
mottagande myndigheten och om denna myndighet är i behov av uppgiften i sin 
verksamhet. Myndigheterna ska inte heller lämna ut mer information än vad som 
efterfrågats, d.v.s. mer än som är nödvändigt. Det innebär att integritetskänsliga 
uppgifter ska utbytas restriktivt mellan myndigheterna och inte till en större grupp 
än nödvändigt.81 En hypotes för den följande undersökningen är att de inskränk-
ningar som finns i den enskildes sekretesskydd har ett tydligt lagstöd samt att sådana 
inskränkningar i rimlig utsträckning kan förutses. Likaså att inskränkningarna i 
integritetsskyddet är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och inte heller går 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det aktuella ändamålet. 
 
Sammantaget kan sägas att både den enskildes rätt till integritet och de allmännas 
skyldigheter att upprätta en god krishantering i samhället går att härleda till 
Europakonventionen. Till skillnad från skyddet för den personliga integriteten som 
är skyddad såväl genom Europakonventionen, RF, OSL och annan lagstiftning är 
regleringen kring myndigheters skyldigheter att skydda medborgarnas liv inte lika 
välreglerat. Det lämnas i stor utsträckning upp till varje medlemsstat att vidta 
lämpliga åtgärder för att bygga upp ett krishanteringssystem som effektivt skyddar 
medborgarnas rätt till liv och hälsa. 

2.3.2.2 Skydda allmänna säkerhetsintressen 

Förutom att skydda den personliga integriteten avser sekretesslagstiftningen även att 
skydda vissa allmänna intressen såsom myndigheternas säkerhetsintressen. Till 
skillnad från bestämmelserna i OSL som avser att skydda den enskildes personliga 
integritet, vars skydd utgår ifrån Europakonventionen och svensk grundlag, finns det 
inget som direkt hindrar lagstiftaren från att avskaffa bestämmelserna i OSL som 
avser att skydda myndigheternas säkerhetsintressen. Att uppgifter om myndigheter-
nas säkerhetsintressen skyddas är dock en grundläggande förutsättning för att 
myndigheterna ska kunna upprätthålla säkerhet i samhället, vilket är en av statens 
mest grundläggande uppgifter.82 I offentliga utredningar har även uttalats att 
säkerhet på samhällsnivå är en kollektiv nyttighet som allmänheten kan förvänta sig 
av staten.83 På senare år har likaså framförts att krishantering på samhällsnivå i 
grunden också är en sådan nyttighet.84 Det ligger därför i statens intresse att det finns 
ett relevant sekretesskydd för uppgifter om myndigheternas säkerhetsintressen. Likt 

                                                             
81 Europadomstolens dom M.S. mot Sverige den 27 augusti 1997, appl. 20837/92. Se även Panteleyenko mot Ukraina 
den 29 juni 2006, appl. 11901/02 och I mot Finland den 17 juli 2008, appl., 20511/03. 
82 Se t.ex. Fura, 2009, s. 160. 
83 Se t.ex. SOU 2001:41 s. 76. Jfr Zedner, 2009, 26 f. Att säkerhet kan ses som en kollektiv nyttighet som allmänheten 
kan förvänta sig av staten är ett synsätt som går att härleda tillbaka till Thomas Hobbes som menade att staten ska ge 
människor trygghet i utbyte mot makt. John Locke, som var mer liberal, menade att statens uppgift var att skydda 
medborgarnas fri- och rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och egendom. Om staten misslyckads med detta eller till 
och med kränker dessa rättigheter är kontraktet brutet. Människan har då rätt att göra revolt och ersätta makten med en 
ny. Säkerhet skulle kunna ses som medborgarnas mest fundamentala rättighet. 
84 SOU 2015:23 s. 52. Jfr SOU 2013:33 s. 178. 
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den personliga integriteten är det svårt att exakt definiera vilka slags uppgifter som 
ska skyddas, men en grundläggande utgångspunkt är att sådana uppgifter som kan 
användas mot samhället och motverka myndigheternas säkerhetssäkerhetsarbete ska 
vara tillförsäkrad en rimlig skyddad sfär.85 En hypotes för den följande 
undersökningen är att sekretesslagstiftningen skyddar de allmännas säkerhets-
intressen i myndigheternas hantering av olyckor och extraordinära händelser. 
 
Inte sällan beskrivs samhällets säkerhet och den enskildes rättigheter som två 
motstående intressen. Även om den enskildes grundläggande rättigheter, såsom 
yttrandefrihet och handlingsoffentlighet, får inskränkas med hänvisning till vissa 
allmänna säkerhetsintressen,86 tenderar den enskildes rättigheter och upprätthållan-
det av samhällets säkerhet inte att stå i absolut motsatsförhållande till varandra. Den 
enskilde har ett intresse av att staten upprätthåller säkerhet för att den enskilde ska 
kunna tillvarata andra viktiga intressen och kan då vara beredd att göra avkall på 
vissa friheter för att staten upprätthåller säkerhet i samhället. Staten har likaså ett 
intresse av att upprätthålla och skydda de grundläggande rättigheterna, då dessa 
rättigheter utgör grunden i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.87 Samhällets 
säkerhetsarbete också avser att skydda mänskliga rättigheter, demokrati och andra 
rättsstatliga principer.88 
 
Balansen mellan upprätthållandet av de grundläggande rättigheterna och skyddet av 
samhällets säkerhet är inte konstant, utan i ständig utveckling i takt med samhälls-
utvecklingen. Under senare år har det i den internationella litteraturen uttalats att hot 
om terrorism och andra dolda, abstrakta, framtida hot och risker gör att balansen 
mellan frihet och säkerhet ofta tippar över till fördel för säkerheten.89 Allmänheten 
vill försäkra sig om att inte bli utsatta för terrorism, illdåd eller andra oönskade 
händelser, varför allmänheten i sådana situationer är mer benägen att avvara en 
större del av deras grundläggande fri- och rättigheter i utbyte mot trygghet och 
säkerhet. Det har även uttalats att säkerhet är som mest kraftfullt när de grund-
läggande fri- och rättigheter står på spel och i säkerhetens namn kan saker och ting 
som tidigare var politiskt omöjliga, i dag vara möjliga att genomföra.90  

 
En viktig uppgift för lagstiftaren är att hitta en lämplig balans mellan säkerhet och 
upprätthållandet av de enskildas rättigheter. Rättsstatens dilemma är att en total 
säkerhet inte ger någon frihet och en total frihet ger ingen säkerhet. En alltför hög 

                                                             
85 Se t.ex. prop. 2004/05:5 s. 258 ff. och prop. 2008/09:152 ff. 
86 I RF anges även när lagstiftaren får göra inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna för att uppnå säker-
het. I 2 kap. 23 § första stycket RF stadgas att yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till 
bland annat rikets säkerhet och allmän ordning och säkerhet. Även handlingsoffentligheten får enligt 2 kap. 2 § första 
stycket TF inskränkningar med hänsyn till dessa intressen. 
87 Jfr Wennerström, 2007, s. 46. 
88 Ds 2006:1 s. 16 och Ds 2014:20 s. 23 f. 
89 Coker, 2009, s. 62 ff. och Zedner, 2009, s. 134 ff. 
90 Zedner, 2009, s. 12 och 44. 
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säkerhet kan med andra ord undergräva rättsstaten. De rättsstatliga principerna kan 
ses som en ytterst motvikt för att motverka detta.91 I Sverige har sambandet mellan 
rättsstat och offentlighet en central roll. Offentlighetsprincipen anses gagna 
rättsstatliga värden som demokrati, effektivitet och rättssäkerhet. Det innebär att en 
viktig uppgift för myndigheterna även vid olyckor och extraordinära händelser är att 
upprätthålla öppenheten och inte åberopa sekretess för säkerhets skull.92 

2.4 Problemlösningsstrategier  

Avhandlingen avser inte bara att kartlägga och kritiskt granska gällande rätt, utan 
även ge förslag på hur de eventuella brister som hittas i lagstiftningen kan åtgärdas. 
Brister i lagstiftning kan föreligga på två plan. För det första kan lagstiftning saknas. 
För det andra kan befintlig lagstiftning vara bristfällig. I denna undersökning 
kommer befintlig lagstiftning att betraktas som bristfällig, om den inte lever upp till 
kriterierna begriplighet, koherens och balanserar motstående intressen, d.v.s. är väl 
avvägd. En bristande lagstiftning kan t.ex. bero på eftersläpning i lagstiftningen, 
vilket kan ha föranletts av att den aktuella lagstiftningen blivit föråldrad p.g.a. den 
pågående utvecklingen eller att nya problem har uppkommit i takt med 
samhällsutvecklingen som kräver lagreglering etc.93 Det finns olika strategier för att 
lösa brister i lagstiftningen. I de följande utvecklas de problemlösningsstrategier 
som kommer att användas i undersökningen för att ge förslag på hur eventuella 
brister i lagstiftningen kan åtgärdas. 

 
Ett vanligt sätt att lösa brister i lagstiftningen är att ändra den eller att införa helt nya 
regler, vilket Wahlgren kallar riktade åtgärder.94 Eftersom sekretess innebär en 
inskränkning i allmänhetens rätt till att ta del av allmänna handlingar, krävs alltid 
riktade lagstiftningsåtgärder på detta område, som noga anger inskränkningar i 
denna grundlagsenliga rättighet.95 Genom riktade lagstiftningsåtgärder är det möjligt 
att genomföra preciserade förändringar och i vissa fall relativt snabbt. Riktade 
lagstiftningsåtgärder kan även av allmänheten uppfattas som politisk handlings-
kraft.96 På sekretesslagstiftningens område är det tämligen vanligt att sekretess-
bestämmelser införs ad hoc alltefter behov uppstår, exempelvis infördes nya 
sekretessbestämmelser efter flodvågskatastrofen i Sydostasien, som innebär att 
sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genererats i Regerings-
kansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen.97  
 
                                                             
91 Se Naarttijärvi, 2013, s. 80 ff. med där gjorda hänvisningar om rättsstatsbegreppet. 
92 Se Peczenik, 1995, s. 54 och Petersson, 2005, s. 19 f. Se även Heckscher, 1952, s. 10.  
93 Wahlgren, 2014, s. 75 ff. 
94 Wahlgren, 2014, s. 121. 
95 2 kap. 2 § andra stycket TF. 
96 Wahlgren, 2014, s. 44 och 122. 
97 18 kap. 14 § OSL. Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien infördes även ett undantag i 2 kap. 10 § andra stycket TF 
som innebär att säkerhetskopior inte är en allmän handling.  
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En annan problemstrategi som lagstiftaren kan använda sig av är att överlåta till 
rättstillämpningen att genom rättspraxis tydliggöra innebörden av en lagbestäm-
melse. I förarbetena till 1980 års SekrL uttalades även att det knappast är möjligt, 
om ens lämpligt, att i motiven till sekretesslagstiftningen gå in på detaljfrågor om de 
skadebedömningar som ska föregå ett utlämnande. I stället framhölls att det 
ankommer på rättstillämpningen att utforma en praxis, som ska tjäna som 
vägledning för prövning av sekretessfrågor.98 
 
I vissa fall kan det vara olämpligt att lagstifta, eftersom lagstiftningen kan bli alltför 
omfattande eller rent av att förvärra de problem som finns, t.ex. genom överregle-
ring.99 Ibland kan det även vara olämpligt att reglera vissa företeelser som kräver 
anpassade lösningar. I sådana situationer kan olika grader av passivitet eller 
självreglering från lagstiftarens sida vara en god strategi.100 Att myndigheterna i stor 
utsträckning själva får utveckla formerna för samverkan, kan ses som en form av 
passivitet eller självreglering från lagstiftarens sida. Självreglering kan i många fall 
framstå som en attraktiv problemlösningsstrategi, eftersom de ofta är understödda av 
legitima önskemål om att undvika onödiga administrativa bördor och byråkrati. 
Passivitet eller självreglering lämpar sig dock inte på det rättighetsinskränkande 
området, eftersom det kan uppfattas som godtyckligt och inte rättssäkert.101  

 
Den differentierade strategin utgörs av olika alternativ till tvingande lagstiftning, 
som exempel nämner Wahlgren konsumentlagstiftningen som kan åsidosättas 
genom avtal i de fall där parterna är överens om detta, men som i vissa delar är 
tvingande. Härtill nämns även subventioner och bidrag, men även rekommen-
dationer och målsättningsparagrafer.102 På vissa områden kan man tänka sig att 
lagstiftningen är väl utformad och att rikligt med rättspraxis finns, men trots detta 
kan det finns problem i rättstillämpningen, varför myndighetsinterna åtgärder kan 
vara att föredra. Exempel på sådana åtgärder är utbildningsinsatser.103 I framställ-
ningen kommer inte någon heltäckande analys av tänkbara myndighetsinterna åtgär-
der att presenteras, däremot kommer ett urval av sådana åtgärder att ges för att 
exemplifiera hur olika rättsliga problem eventuellt kan lösas. 

 
 

                                                             
98 Prop. 1979/80:2, del A, s. 85. 
99 Wahlgren, 2014, s. 78 ff. 
100 Wahlgren, 2014, s. 125 ff. 
101 Jfr diskussionen i Wahlgren, 2014, s. 129 f. 
102 Wahlgren, 2014, s. 130 ff. 
103 Jfr diskussionen i Wahlgren, 2014, s. 139 ff. 
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2.5 Sammanfattning  

I det ovanstående har vissa teoretiska utgångspunkter för den kommande undersök-
ningen behandlats. Den teoretiska genomgången har framför allt utvecklat hur de 
aktuella regelkomplexen kritiskt kommer att granskas samt vilka problemlösnings-
strategier som kommer att användas för att åtgärda de eventuella brister som hittas i 
lagstiftningen. Härtill har även den intressekonflikt som ligger till grund för 
undersökningen utvecklats. En central del av den kommande undersökningen utgör 
tolkning av författningstext, varför också ett antal olika sätt att tolka lagstiftning har 
presenterats. Likaså har berörts vilka tolkningsproblem som kan uppstår då två 
regler kolliderar, med andra ord är oförenliga med varandra. Dessutom har några 
olika sätt för att lösa sådana regelkonflikter presenterats.  
 
För att kritiskt undersöka de regelverk som ligger till grund för denna undersökning 
har tre aspekter av god lagstiftning valts, nämligen kravet på begriplighet, koherens 
och avvägningar. Lagtextens begriplighet kommer att undersökas med hjälp av 
traditionell rättsvetenskaplig metod och en lagtext kommer att uppfattas som 
obegriplig om det genom denna metod inte går att fastställa vad som gäller i ett visst 
avseende. Även kravet på koherens kommer att undersökas med hjälp av traditionell 
rättsvetenskaplig metod och en lagtext kommer att uppfattas som inkoherent då två 
regler inte är logiskt förenliga med varandra. Härtill kommer även att granskas hur 
de enskilda reglerna inom de olika regelkomplexen hänger ihop med varandra samt 
om det finns några omotiverade skillnader eller likheter i regelverken. Beträffande 
kravet på avvägningar kommer de olika intressen som talar för respektive mot ett 
utlämnande av en uppgift mellan samhällets krishanteringsaktörer att undersökas, 
samt hur de olika intressena ska avvägas mot varandra i en utlämnandesituation. 
Lagstiftningen kommer att anses brista i avvägningssynpunkt, om något enskilt eller 
allmänt intresse inte har beaktats i lagstiftningen eller om något sådant intresse har 
en underprioriterad roll i en utlämnandesituation. 

 
Det finns inga vattentäta skott mellan de olika kriterierna för god lagstiftning. Ibland 
kan det även vara svårt att avgöra om avsaknad av en sekretessbestämmelse beror på 
att lagstiftaren har gjort en avvägning och där gjort bedömningen att någon 
sekretessbestämmelse inte behövs, eller om det råder omotiverade skillnader i 
sekretesskyddet, d.v.s. lagen brister i koherens. En bestämmelse som brister i 
koherens kan även brista i begriplighet. I de fall en lagstiftning skulle kunna 
kritiseras av flera av dessa kriterier kommer i den följande undersökningen 
lagstiftningen huvudsakligen att kritiseras utifrån ett av dessa kriterier. 
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I kapitlet har fyra hypoteser för den följande undersökningen uppställts.104  
Hypoteserna fungerar som utgångspunkter för hur regelverken ska vara konstruerade 
för att de ska leva upp till kraven på god lagstiftning som utvecklats i kapitlet. 
Hypoteserna kan sammanfattas på följande sätt: 
 

1) Samverkansbestämmelserna anger tydligt vilka krav som ställs på 
myndigheterna att samverka.   

2) Sekretesslagstiftningen skyddar den enskildes rätt till personlig integritet i 
myndigheternas hantering av olyckor och extraordinära händelser.  

3) Inskränkningarna i den enskildes sekretesskydd har ett tydligt lagstöd samt 
att sådana inskränkningar i rimlig utsträckning kan förutses. 

4) Sekretesslagstiftningen skyddar de allmännas säkerhetsintressen i 
myndigheternas hantering av olyckor och extraordinära händelser. 

 
Till sist ska sägas att två av hypoteserna tar sikte på om det finns relevanta 
sekretessbestämmelser. En sådan utgångspunkt måste ses i ljuset av att uppgifter i 
myndigheternas verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska vara offentliga 
och att inte fler eller strängare sekretessbestämmelser ska införas än vad som är 
nödvändigt för att tillgodose ett skyddsbehov. Genom att noga precisera när 
sekretess gäller främjas offentlighetsprincipen, genom att inskränkningar i denna 
grundlagsenliga rättighet minimeras. 

                                                             
104 Se Peczenik, 1990, s. 133. Juridiska hypoteser skiljer sig från t.ex. naturvetenskapliga, eftersom de ofta är praktiska, 
som saknar sanningsvärde – de kan varken vara sanna eller falska, utan blott korrekta eller inte korrekta. Men det finns 
en likhet. Både de naturvetenskapliga och de juridiska slutsatserna får godtas så länge det inte föreligger en väl 
sammanhängande mängd motskäl, d.v.s. skäl mot att de är sanna respektive korrekta. Se även Sandgren, 2004-05, 
s. 306 f. om hypoteser inom rättsvetenskapen. 
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3 Samhällets krishanteringssystem 

3.1 Inledning 

Hotbilden mot Sverige har under de senaste decennierna förändrats, från tradition-
ella krigshot till ökat fokus på fredstida olyckor och extraordinära händelser. För att 
stärka samhällets förmåga att hantera de hot och risker som samhället står inför 
beslutade riksdagen 2002 om att inrätta ett nytt krishanteringssystem i Sverige.1 Till 
skillnad från tidigare krishanteringssystem, som i huvudsak var inriktad på höjd 
beredskap och krig, är dagens krishanteringssystem inte avgränsat till några 
specifika hot eller risker, utan syftar till att minska risken för alla möjliga typer av 
händelser som kan tänkas inträffa i samhället. I de fall en händelse inträffar ska 
samhället även ha en god beredskap för att hantera den aktuella situationen.2  
 
Avsikten med att införa ett nytt krishanteringssystem i Sverige var att en helhetssyn 
skulle anläggas i planeringen och hanteringen i hela hotskalan från vardagsolyckor, 
till krissituationer och krig. Med anledning av detta utgår samhällets krishanterings-
system från områdena ”räddningstjänst och skydd mot olyckor”, ”krishantering” och 
”civilt försvar”.3 Till området räddningstjänst och skydd mot olyckor räknas framför 
allt den verksamhet som beskrivs enligt LSO. Till området krishantering hör 
samhällets förebyggande och planerande verksamhet inför samt hanteringen av 
fredstida krissituationer. Med området civilt försvar åsyftas myndigheterna åtgärder 
inför och under höjd beredskap.4 De angivna områdena ska inte ses som tre separata 
områden, där ansvaret överförs från ett område till ett annat allteftersom en händelse 
eskalerar; tanken är att de olika områdena ska komplettera varandra och samhällets 
krishanteringssystem utgår i stor utsträckning från samordning mellan de olika 
områdena. 
 
I det följande redogörs övergripande för uppbyggnaden av samhällets krishan-
teringssystem. Inledningsvis undersöks funktionsfördelningen mellan de olika myn-
digheterna. Därefter ägnas uppmärksamhet åt de principer och strukturer som ska 
genomsyra samhällets krishanteringssystem. Kapitlet avslutas med att övergripande 
behandla kommunernas skyldigheter inom samhällets krishanteringssystem. 

                                                             
1 Bet. 2001/02:FöU10. 
2 Se Larsson & Ryghammar, 2013, s. 9 ff. 
3 Prop. 2001/02:10 och prop. 2001/02:158. 
4 Se prop. 2014/15:109 s. 50 ff. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget har myndigheterna under lång tid haft 
begränsade skyldigheter att vidta åtgärder inför höjd beredskap. Regeringen har dock på senare tid uttalat att omvärlds-
läget har försämrats och att det finns behov att återuppta planeringen för det civila försvaret. 
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3.2 Funktionsfördelning, organisation och ansvarsfördelning  

Det finns inte någon enskild myndighet som har ansvaret för samhällets hantering av 
olyckor och extraordinära händelser, utan ansvaret åvilar samtliga myndigheter. 
Ytterst ansvarig är dock regeringen. Härtill har över 25 statliga myndigheter och de 
21 länsstyrelserna fått ett särskilt ansvar för samhällets krishantering, som innebär 
att de ska skapa förmåga att hantera fredstida krissituationer och för att förebygga 
sårbarheter och motstå hot och risker.5 Till detta kommer landets 290 kommuner 
som utgör grunden i samhällets krishanteringssystem. Utifrån legalitetsprincipens 
krav på normbundenhet måste funktionsfördelningen mellan de olika myndigheterna 
tydligt komma till uttryck i lagstiftningen. Likaså måste beslut och åtgärder som 
vidtas för att hantera olyckor och extraordinära händelser ha stöd i lag.6 Det finns 
inga undantag från denna grundläggande rättsprincip, inte ens vid allvarliga 
krissituationer.7 Det innebär att RF och allmänna konstitutionella principer utgör de 
yttersta gränserna och binder såväl regeringen som myndigheterna, i fråga om vilka 
åtgärder som kan vidtas för att hantera olyckor och extraordinära händelser.8 

 
Grunderna för funktionsfördelningen mellan de offentliga organen tar sin utgångs-
punkt i RF. Till skillnad från vad som gäller vid krig och krigsfara, som är reglerat i 
15 kap. RF, finns det inga särskilda bestämmelser i RF som tar sikte på fredstida 
krissituationer.9 Det innebär att regeringens ansvar för fredstida krissituationer inte 
är närmare reglerat i RF, förutom att regeringen enligt 1 kap. 6 § RF har i uppgift att 
styra riket och den är ansvarig inför riksdagen. Vad som avses med att regeringen 
styr rikets måste uttolkas i sitt sammanhang. Utgångspunkten vid en sådan 
bedömning är att den styrande funktionen utgör en restfunktion i förhållande till de 
funktioner som tillkommer först och främst riksdagen, kommunerna och domsto-
larna men förvaltningsmyndigheterna inom det område dessa är självständiga enligt 
RF. I vid mening innefattar regeringens styrfunktion alla uppgifter som är nödvän-
diga för styrandet av riket och som inte enligt grundlag eller lag ska utföras av något 
annat organ. Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien uttalade konstitutionsutskottet 
att det i regeringens styrfunktion måste ingå uppgiften att hantera konsekvenserna av 
en fredstida krissituation som drabbar riket och dess befolkning, eftersom detta 
knappast kunde vara en uppgift för riksdagen, enskilda kommuner eller domsto-
larna.10 
 

                                                             
5 I 11 § krisberedskapsförordningen med hänvisning till bilagan till förordningen anges en uppräkning av de statliga 
myndigheter som har ett särskilt ansvar för samhällets krishantering. 
6 Legalitetsprincipen kommer till uttryck i 1 kap. 1 § tredje stycket RF.  
7 Frågan om den konstitutionella nödrätten är omtvistad i Sverige. Se Jermsten, 1992, Bull, 2008, s. 95 f. och Wenner-
ström, 2012, s. 354 ff. och där anförda källor. 
8 Bergling m.fl., 2015, avsnitt 3.1. 
9 Se SOU 2008:61 s. 27 ff. för en redogörelse om reglerna i 15 kap. RF. 
10 Bet. 2005/06:KU8 s. 38 f. Jfr prop. 1973:90 s. 230. 
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I syfte att konkretisera regeringens ansvar vid kris uttalade i mars 2006, den då 
sittande regeringen att de utifrån uppgiften att styra riket främst ansvarade för 
strategiska frågor, såsom att fatta regeringsbeslut för att bland annat säkerställa en 
tvärsektoriell samordning, vid behov samverka och prioritera resurser och begära 
internationella förstärkningsresurser. Vidare framhölls att regeringen med stöd av 
Regeringskansliet skulle bedriva omvärldsbevakning, larma aktörer inom 
Regeringskansliet, ha förmåga att snabbt kunna initiera vissa operativa insatser 
såsom transporter, inleda samarbete med operativa funktioner vid centrala 
myndigheter. Den då sittande regeringen ansåg sig ha en viktig funktion att fylla vid 
mer omfattande krissituationer.11 Att regeringen i dag skulle ha en annan syn på 
denna fråga har jag svårt att se.  
 
Till stöd för regeringens arbete finns sedan 2008 en chefstjänsteman för krisbered-
skap i statsrådsberedningen, som med stöd av ett kansli för krishantering arbetar för 
att utveckla, samordna och följa upp krishanteringen i Regeringskansliet.12 Kansliet 
upprättades till stor del som en följd av de brister i samhällets krishanteringsförmåga 
som Katastrofkommissionen uppmärksammande i sin rapport efter flodvågskatastro-
fen i Sydostasien. Syftet med att upprätta ett kansli för krishantering var i huvudsak 
att tillgodose behovet av samordning avseende regeringens och de centrala myndig-
heternas åtgärder, som behöver vidtas inför och vid fredstida krissituationer.13 
Kansliet för krishantering har även ett råd där generaldirektörer för ett antal 
myndigheter ingår.14 Syftet med rådet är att fungera som ett forum för informations-
utbyte mellan Regeringskansliet och myndigheterna. Rådet kan även sammankallas 
under en fredstida krissituation. Rådets syfte och roll i detta hänseende är något 
oklart, men tanken är att de ska kunna bistånd med råd och information.15 
 
Som antytts ovan har regeringen inte något direkt operativt ansvar för hanteringen 
av olyckor och extraordinära händelser, frånsett att den ska se till att händelsen 
hanteras.16 Den svenska förvaltningsmodellen utgår i stället från att ansvaret för 
operativa åtgärder på nationell nivå huvudsakligen tillkommer centrala myndig-
heter.17 Statliga myndigheter som har ett särskilt ansvar för samhällets krishantering 
är länsstyrelserna och MSB. Dessa myndigheter lyder även enligt 12 kap. 1 § RF 

                                                             
11 Prop. 2005/06:133 s. 56 f. Se även Ds 2006:1 s. 28 och prop. 2007/08:92 s. 14. Jfr SOU 2005:104 s. 321 och bet. 
2005/06:KU8 s. 53. 
12 Regeringen beslutade i februari 2008 genom förordning (2008:66) om ändring i förordning (1996:1515) med instrukt-
ion för Regeringskansliet att inrätta en chefstjänsteman och ett kansli för krishantering vid statsrådsberedningen. Änd-
ringen trädde i kraft den 31 mars 2008. I 11 a–11 f §§ förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
regleras kansliets ansvar för krisberedskapen.  
13 Salomonson, 2007, s. 24 ff. och Riksrevisionen, 2008a, s. 67.  
14 11 d § förordning med instruktion för Regeringskansliet.  
15 Riksrevisionen, 2008a, s. 66 och Salomonson, 2007, s. 52 ff. Se även Bergling m.fl., 2015, avsnitt 2.5.6. Härtill ska 
det vid varje departement finnas en tjänsteman i beredskap med uppgift att vid en allvarlig händelse ta emot larm och 
säkerställa att informationen förs vidare inom departementet.  
16 Se Bull, 2008, s. 98. I smittskyddslagen (2004:168) finns undantag från principen att regeringen endast har ett strate-
giskt ansvar för samhällets krishantering.  
17 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 35 och Strömberg & Lundell, 2011, s. 39. 
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under regeringen. Att en myndighet lyder under regeringen innebär att regeringen 
kan utfärda föreskrifter och anvisa medel för myndigheternas verksamhet.18 
Myndigheterna är i princip skyldiga att följa de föreskrifter av generell natur och 
direktiv för särskilda fall som regeringen meddelar.19  
 
Regeringens möjlighet att styra de statliga myndigheterna är begränsad i två 
hänseenden. För det första gäller att regeringen är bunden av vad som är reglerat i 
grundlag eller vanlig lag, vilket innebär att regeringen inte får utfärda direktiv till 
myndigheterna som strider mot gällande rätt. Däremot finns inget hinder att 
regeringen inom ramen för sin normgivningskompetens utfärdar nya bestämmelser 
som tar sikte på just den aktuella situationen.20 För det andra får regeringen enligt 12 
kap. 2 § OSL inte bestämma hur en myndighet ska besluta i ett särskilt fall eller i 
ärenden som rör myndighetsutövning eller som rör tillämpning av lag. I dessa fall 
har myndigheterna ett skyddat område av självständigt beslutsfattande, i den 
meningen att besluten styrs av författningar i stället för order från regeringen eller 
ansvarig minister.21  
 
De beslut genom vilka regeringen binder myndigheterna ska fattas av regeringen 
som kollektiv.22 Vid krissituationer uppstår inte sällan informella kontakter mellan 
företrädare för regeringen och myndigheterna. Konstitutionsutskottet har uttalat att 
återhållsamhet måste iakttas vid sådana informella kontakter, eftersom det kan inne-
bär vissa risker för så kallat ministerstyre. Sådana kontakter bör därför vara mer 
inriktade på information än på styrning.23 Informella kontakter är i sig inte otillåtet, 
utan ofta viktiga och nödvändiga för en väl fungerande förvaltning. Vid exempelvis 
flodvågskatastrofen i Sydostasien ansåg Katastrofkommissionen att försvars-
ministern borde ha ringt upp dåvarande Räddningsverkets generaldirektör för att för-
vissa sig om vilka åtgärder myndigheten tänkte vidta och att ett sådant agerande 
svårligen kunde ha uppfattats som otillåtet.24 Om däremot en enskild minister direkt 
försöker påverka beslutsfattandet hos myndigheterna i ett enskilt ärende eller till-
lämpning av lag är detta att anse som otillbörligt.25 I frågor som inte täcks av 12 kap. 
2 § RF finns det däremot inga konstitutionella hinder för att statsråd eller deras 
medarbetare att genom synpunkter söka påverka myndigheternas handlande. Även 
om regeringen får styra förvaltningen är det ibland inte lämpligt att så görs.26 

                                                             
18 Se Holmberg m.fl., 2012, s. 554 ff. och Bull & Sterzel, 2015, s. 258 ff. 
19 Prop. 1973:90 s. 393 och 397.  
20 Prop. 1973:90 s. 397.  
21 Prop. 1973:90 s. 421. 
22 7 kap. 3 § RF. 
23 Bet. 1986/87:KU29 s. 13. Se även SOU 1985:40 s. 91 ff. och SOU 2008:61 s. 66. 
24 SOU 2005:104 s. 193. Se även Bull, 2008, s. 91.  
25 Se Holmberg m.fl., 2012, s. 560 ff. och Bull & Sterzel, 2015, s. 263. 
26 Se Bull, 2008, s. 89 ff. och Bergling m.fl., 2015, avsnitt 3.1.2 om regeringens möjligheter att ge direktiv till 
myndigheterna vid fredstida krissituationer. 
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Konstitutionsutskottet framhåller dock att regeringens befogenheter att ge direktiv 
till myndigheterna vid en krissituation är långtgående.27 
 
När det gäller kommunerna är utgångspunkten att RF inte ska innehålla andra 
bestämmelser än sådana som innefattar de väsentliga grundsatserna, såsom den 
kommunala indelningens struktur, beskattningsrätten, formerna för den kommunala 
verksamheten och innebörden av det kommunala självstyret.28 Det kommunala själv-
styret innebär i normgivningssammanhang att kommunerna i viss mån är fredade 
från regeringens inblandning, eftersom begränsningar i det kommunala självstyret i 
huvudsak faller under riksdagens primära lagområde.29 Det är emellertid endast 
grunderna för kommunens organisation och verksamhetsformer som behöver anges i 
lag, varför regeringen har stora befogenheter att meddela föreskrifter gällande 
kommunerna och den specialreglerade verksamheten.30 Utöver bestämmelserna i 
14 kap. RF är den mest grundläggande lagen för kommunerna kommunallagen 
(1991:900) (KL). För att säkerställa att kommunerna förbereder sig inför samt har 
förmågan att hantera olyckor och extraordinära händelser har lagstiftaren i LSO och 
LEH ålagt kommunerna vissa skyldigheter på området.31 

3.3 Uppbyggnaden av samhällets krishanteringssystem  

3.3.1 Strukturer och principer  

Att samhällets krishanteringssystem utgår från ett underifrånperspektiv innebär att 
det är samhällets normala verksamhet som ska vara utgångspunkten för samhällets 
hantering av olyckor och extraordinära händelser, samt att förmågan på lokal nivå 
utgör grunden för beredskapen. Av underifrånperspektivet följer att kommunerna 
utgör grunden i samhällets krishanteringssystem. Samhällets beredskap för att 
hantera olyckor och extraordinära händelser utgår i stor utsträckning från den 
kommunala räddningstjänstens förmåga.32 För att myndigheterna ska ha förmåga att 
hantera sektorsövergripande händelser består samhällets krishanteringssystem av 
särskilda samverkansstrukturer, som syftar till att främja myndigheternas hantering 
av sådana situationer.33 

 
Samhällets krishanteringssystem består av tre vägledande principer. Ingen av dessa 
principer kommer till uttryck i någon författning, i stället har de formulerats i de 
förarbeten som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem. Den mest 
                                                             
27 Bet. 2005/06:KU8 s. 39. 
28 Prop. 1973:90 s. 189. Se även prop. 2009/10:80 s. 210. 
29 Det kommunala självstyret kommer till uttryck i 1 kap. 1 § andra stycket och 14 kap. 2 § RF samt i 1 kap. 1 andra 
stycket KL. Se Örnberg, 2014, s. 22 ff. med där gjorda hänvisningar om det kommunala självstyret. 
30 Bull & Sterzel, 2015, s. 184 f.  
31 Se avsnitt 3.3.2 och 3.3.3 nedan.  
32 Prop. 2001/02:158 s. 22. 
33 Se delavsnitt 6.2 och 7.2 nedan. 
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grundläggande principen är ansvarsprincipen och innebär att den myndighet som 
har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar 
även vid en krissituation. Av ansvarsprincipen följer även att myndigheterna ska 
stödja och samverka med varandra i den omfattning som krävs för att förebygga och 
hantera olyckor och extraordinära händelser,34 vilket ibland brukar kallas den 
utökade ansvarsprincipen.35 Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på 
lägsta möjliga nivå i samhället. Krishantering bör endast lyftas till högre nivåer om 
det krävs för t.ex. samordningen av insatserna eller att insatserna av andra skäl blir 
lidande av att krisen hanteras på den närmast berörda nivån. Det innebär att 
kommunen i många fall är en lämplig krishanteringsaktör.36 Likhetsprincipen 
innebär att verksamhetens organisation och lokalisering i så stor utsträckning som 
möjligt ska fungera på liknande sätt vid fredstida krissituationer som vid normala 
förhållanden.37  
 
På senare tid har principernas rättsliga natur ifrågasatts. Bergling m.fl. framhåller att 
det inte rör sig om principer av samma typ eller av samma rättsliga dignitet som 
legalitetsprincipen eller andra principer för offentlig maktutövning. Därefter sägs att 
”[p]rinciperna har inte heller en sådan rättslig tyngd att de skulle komma att ha 
företräde i den mån de skulle komma i konflikt med annan lagstiftning.”38 I 
Skogsbrandutredningen uttalades att: 
 

”Under utredningsarbetet har vissa aktörer framhävt ovanstående principers 
betydelse för krishanteringen och menat att dessa har status som normer. En 
sådan inställning kan dock ifrågasättas, framför allt på grund av att principerna 
inte är helt tydliga.”39  

 
De aktuella principernas status som rättsliga normer kan även enligt min mening 
ifrågasättas, bland annat mot samma grund som i Skogsbrandutredningen, nämligen 
att principerna inte har någon riktigt tydligt innehåll, utan bygger mer på 
erfarenheter av vad som fungerat bra respektive mindre bra vid hanteringen av 
olyckor och extraordinära händelser.40 Enligt min mening kan ansvarsprincipen 
snarare ses som en konkretisering av denna allmänna samverkansskyldighet i 6 § FL 
än som ett rättsligt krav.41 Trots ansvarsprincipens oklara innebörd har lagstiftaren 
på senare år betonat ansvarsprincipens betydelse för samverkan inom samhällets 
krishanteringssystem.42 Då ansvarsprincipen inte är normativ i bemärkelsen att den 

                                                             
34 Prop. 2001/02:10 s. 76. Se även SOU 2001:41 s. 79, skr. 2009/10:124 s. 5 och prop. 2013/14:144 s. 14 f.  
35 MSB, 2014a, s. 24. 
36 SOU 2001:41 s. 80. 
37 SOU 2001:41 s. 79, prop. 2001/02:158 s. 22 och prop. 2005/06:133 s. 51.  
38 Bergling m.fl., 2015, avsnitt 2.2.4. 
39 Sjökvist, 2015, s. 150 f.  
40 Se SOU 2001:41 s. 79.  
41 Se delavsnitt 4.3 nedan. 
42 Se t.ex. prop. 2013/14:144 s. 35 f. 
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är rättsligt bindande, innebär det att samverkan som grundas på ansvarsprincipen 
alltid får ge vika för andra rättsliga krav. 

3.3.2 Kommunal krishantering 

Med kommunal krishantering åsyftas kommunernas beredskap inför extraordinära 
händelser i fredstid, vilket i huvudsak regleras i 2 kap. LEH.43 Kommunerna har fem 
övergripande skyldigheter på detta område, vilka syftar till att ge dem möjligheter 
att hantera extraordinära händelser i fredstid genom att framför allt förbygga och 
förbereda sig inför sådana situationer.44 I det följande omnämns dessa skyldigheter 
kortfattat och i kommande kapitel undersöks hur sekretessen i dessa verksamheter är 
reglerad.45 
 
För det första har kommunerna enligt 2 kap. 1 § LEH en skyldighet att upprätta risk- 
och sårbarhetsanalyser för fredstida krissituationer. För det andra måste kommu-
nerna enligt 2 kap. 2 § LEH inrätta en krisledningsnämnd för att fullgöra 
kommunens uppgifter under en extraordinär händelse i fredstid.46 För det tredje har 
kommunerna enligt 2 kap. 7 § LEH ett geografiskt områdesansvar i fråga om extra-
ordinära händelser i fredstid. För det fjärde har kommunerna enligt 2 kap. 8 § LEH 
ett åliggande att se till att förtroendevalda och anställda inom kommunen utbildas 
och övas för att kunna lösa sina uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 
För det femte har kommunerna enligt 2 kap. 9 § LEH en viss rapporteringsskyldig-
het på området. 
 
Kommunernas skyldigheter att vidta förberedelser för och verksamhet inför och 
under höjd beredskap regleras i 3 kap. LEH. Kapitlet innehåller fem bestämmelser 
som preciserar kommunernas uppgifter och verksamhet på området.47 För det första 
har kommunerna en skyldighet att vidta de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).48 För det andra 
föreskrivs att det är kommunstyrelsen som ansvarar för ledningen av den del av det 
civila försvaret som kommunen ska bedriva vid höjd beredskap (ledningsansvar). 

                                                             
43 Innan LEH reglerades kommunernas ansvar för fredstida krissituationer och höjd beredskap i olika författningar. 
Kommunernas ansvar för extraordinära händelser i fredstid reglerades i lag (2002:833) om extraordinära händelser i 
fredstid hos kommuner och landsting (ÄEH), medan kommunernas åtaganden för höjd beredskap återfanns i lagen 
(1994:1720) om civilt försvar. Genom att sammanföra dessa lagar i LEH menade lagstiftaren att en helhetssyn och en 
förstärkning av underifrånperspektivet på krisberedskapsområdet bättre skulle komma till uttryck i lagstiftningen om 
reglerna om kommunernas ansvar för fredstida krissituationer och höjd beredskap samlades i en författning. På det sättet 
skulle planeringen underlättas samtidigt som onödiga gränsdragningsproblem mellan vad som är åtgärder under höjd 
beredskap eller inte skulle undvikas.  
44 Se prop. 2005/06:133 s. 101 ff. 
45 Se kapitel 6 nedan. 
46 Särskilda föreskrifter för krisledningsnämndens verksamhet regleras i 2 kap. 3–6 §§ LEH och i övrigt tillämpar 
krisledningsnämnden KL:s bestämmelser. 
47 Se 3 kap. 1–5 §§ LEH. 
48 Med beredskapsförberedelser avses alla slags förberedelser som är nödvändiga för att en kommun ska kunna fungera 
under krig. Beredskapsåtgärderna ska utgå från de åtgärder som kommunen vidtar i sin fredstida krishanteringsverksam-
het, som sedan kompletteras med särskilda beredskapsåtgärder för höjd beredskap. 
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För det tredje har kommunerna under höjd beredskap en skyldighet att bland annat 
vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor samt 
medverka vid allmän prisreglering och ransonering (lokal kristidsverksamhet). För 
det fjärde anges att det är kommunstyrelsen som under höjd beredskap ska verka för 
att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att 
samverkan kommer till stånd mellan dem bedriver verksamhet (geografiskt 
områdesansvar). För det femte har kommunerna även under höjd beredskap en viss 
rapporteringsskyldighet (rapportering). 

3.3.3 Räddningstjänst och skydd mot olyckor 

Med området räddningstjänst och skydd mot olyckor åsyftas i första hand den 
verksamhet som bedrivs enligt LSO.49 Kommunernas skyldigheter enligt dessa 
bestämmelser syftar till att ge bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera 
situationer som kan leda till räddningsinsatser samt till att öka effektiviteten i det 
olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet.50 Kommunerna har sex 
övergripande skyldigheter enligt LSO. I det följande redogörs övergripande för 
dessa uppgifter och i kommande kapitel undersöks hur sekretessen i dessa olika 
verksamheter är reglerad.51 

 
För det första har kommunerna enligt 3 kap. 7 § LSO en skyldighet att ansvara för 
räddningstjänst inom kommunens geografiska område, om det inte är fråga om 
statlig räddningstjänst. Det finns ingen övre gräns för hur stora olyckor som kan 
föranleda och ställa krav på räddningstjänsten. Vid mer omfattande räddnings-
insatser får länsstyrelsen eller annan myndighet som regeringen föreskriver i ett 
särskilt fall ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.52 För 
det andra har kommunerna enligt 3 kap. 1 § LSO ett samordningsansvar som 
innebär att de ska vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av 
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder. För det tredje har kommunerna enligt 3 kap. 2 § LSO en 
skyldighet att underlätta för enskilda genom att ge rådgivning, information och på 
annat sätt hjälpa den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. För det 
fjärde har kommunerna enligt 3 kap. 4 § LSO en skyldighet att ansvara för sotning 
och brandskyddskontroll. För det femte har kommunerna enligt 3 kap. 10 § LSO en 
skyldighet att genomföra olycksutredningar efter att en räddningsinsats är avslutad i 

                                                             
49 När LSO trädde i kraft den 1 januari 2004 och ersatte räddningstjänstlag (1986:1102)(1986 års räddningstjänstlag) 
ansågs detta som ett reformskifte. Syftet med reformen var framför allt att skapa en bättre förmåga i samhället att före-
bygga och hantera händelser som kunde leda till räddningsinsats. Förändringen innebar även att kommunen fick nya 
uppdrag på området, samtidigt som den tidigare detaljregleringen ersattes av en mer målstyrd lagstiftning, som syftade 
till att ge kommunen större frihet att själva bestämma formerna för sin verksamhet, anpassat efter de lokala förutsätt-
ningarna och de risker som finns i kommunen. 
50 Se prop. 2002/03:119 s. 41 ff.  
51 Se kapitel 7 nedan. 
52 4 kap. 10 § första stycket LSO och 4 kap. 33 § FSO. Se MSBFS (2012:5), s. 4. Ett sådant övertagande bör enbart 
göras när berörda kommuner exempelvis har stora svårigheter att samordna verksamheten sinsemellan. 
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syfte att kartlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 
genomförts. För det sjätte har kommunerna enligt 5 kap. 1 § LSO en skyldighet att 
bedriva tillsyn enligt LSO inom kommunens geografiska område. 

3.4 Sammanfattning  

I kapitlet har uppbyggnaden av samhällets krishanteringssystem övergripande 
behandlats samt de konstitutionella grunder och författningar som anger ramen för 
samhällets krishanteringssystem. Sedan införandet av 2002 års krishanteringssystem 
har kommunerna fått en central roll för samhällets hantering av olyckor och 
extraordinära händelser. Syftet med införandet av ett nytt krishanteringssystem var 
att myndigheterna i större utsträckning än tidigare skulle ta initiativet till samord-
ning inom områdena skydd mot olyckor, extraordinära händelser och civilt försvar, i 
syfte att skapa en helhetssyn på området samt för undvika sektorskollisioner och för 
att öka effektiviteten i verksamheten.  
 
Utifrån legalitetsprincipens krav på normbundenhet måste samhällets hantering av 
olyckor och extraordinära händelser så långt som möjligt måste vara förberett i 
lagstiftningen samt att ansvar och befogenheter tydligt ska framgå och vara 
förutsebara. Inte ens vid allvarliga krissituationer får regeringen eller myndigheterna 
sätta lagstiftningen åt sidan. En annan viktig utgångspunkt är myndigheternas 
självständighet och det kommunala självstyret. I de fall det i lag eller regeringen har 
delegerat ansvar till en viss myndighet åligger det den myndigheten att ansvara för 
uppgiften. Det innebär att regeringen eller någon annan myndighet inte har 
möjlighet att göra ingrepp i myndigheternas verksamhet, inte ens vid olyckor och 
extraordinära händelser, utan uttryckligt stöd i lag. Kommunernas skyldigheter att 
hantera olyckor och extraordinära händelser utgår framför allt från LSO och LEH. 
Det finns flera beröringspunkter mellan LSO och LEH, men också skillnader som 
behöver tydliggöras. 
 
Bestämmelserna i LSO och LEH ska tillämpas oberoende av varandra. Det innebär 
att om kriterierna för räddningstjänst i LSO är uppfyllda måste kommunen göra en 
räddningsinsats. Samtidigt kan ordföranden i krisledningsnämnden bedöma samma 
händelse som en extraordinär händelse och därigenom aktivera den kommunala 
krisledningsnämnden. Det är inte relevant att resonera som om det finnas en 
valmöjlighet mellan att betrakta en viss händelse som en olycka eller en extraordinär 
händelse. Det kan vara så att kriterierna för en räddningsinsats är uppfylla, utan att 
det råder en extraordinär händelse och tvärtom. En skillnad mellan lagarna är att om 
kriterierna för att göra en räddningsinsats är uppfyllda, har kommunen en skyldighet 
att genomföra en räddningsinsats, medan däremot en övergång till verksamhet i 
krisledningsnämnd endast är en möjlighet som kommunerna kan utnyttja. En olycka 
i LSO:s mening är en händelse som ställer krav på utförandet av en viss verksamhet, 
nämligen räddningstjänst. Begreppet extraordinär händelse i LEH avser däremot att 



 

 
 
 

68 

definiera en situation där det politiska beslutsfattandet på nämndnivå kan ske i en 
förenklad organisation genom krisledningsnämnden. Bestämmelserna om rädd-
ningstjänst och bestämmelserna om extraordinära händelser har följaktligen olika 
syften. Vad gäller den operativa verksamheten kan det knappast sägas att det finns 
några bestämmelser som överlappar varandra, utan de kompletterar varandra. 
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4 Myndigheternas generella samverkans- och 
informationsskyldighet 

4.1 Inledning 

Att myndigheterna ska samverka och utbyta information med varandra står klart 
utifrån ett flertal olika författningar. Det finns dels bestämmelser som generellt 
föreskriver att myndigheterna ska samverka och utbyta information med varandra, 
dels bestämmelser som mer specifikt ålägger myndigheterna att göra detta i vissa 
situationer eller under vissa förutsättningar. De mer specifika kraven som ställs på 
samhällets krishanteringsaktörer att samverka och utbyta information redogörs för i 
kommande kapitel. I detta kapitel undersöks myndigheternas generella skyldigheter 
att samverka och utbyta information med varandra som följer av bestämmelserna i 
6 § FL och 6 kap. 5 § OSL. Det första regelkomplexet benämns myndigheternas 
samverkansskyldighet och det senare för myndigheternas informationsskyldighet. 
Samverkansskyldigheten i 6 § FL innebär att varje myndighet ska lämna andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Myndigheternas skyl-
digheter att lämna uppgifter till varandra följer inte av samverkansskyldigheten utan 
av informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, som innebär att en myndighet på 
begäran av en annan myndighet ska lämna uppgifter som den förfogar över, om inte 
uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. För att 
undersöka dessa regelverk är kapitlet uppdelat i två delar. 
 
I den första delen i detta kapitel undersöks myndigheternas samverkansskyldighet 
som följer av 6 § FL. Inledningsvis utreds förutsättningarna för detta regelverk, 
därefter de begränsningar som finns i det. 
 
I den andra delen i detta kapitel utreds myndigheternas informationsskyldighet 
enligt 6 kap. 5 § OSL på liknande sätt – först behandlas förutsättningarna för 
informationsskyldighet och sedan de begränsningar som finns i detta regelkomplex. 
Vid undersökningen av informationsskyldigheten redogörs även för förfarandet när 
en myndighet begär ut en uppgift med stöd av detta regelverk. Här undersöks vem 
som får initiera en begäran om utlämnande av en uppgift, vart en begäran ska riktas, 
vem som är behörig att besluta i utlämnandefrågan, formen för utlämnandet och hur 
ett beslut att inte lämna ut en uppgift kan överklagas. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande diskussion om regelverkens begriplighet, koherens och hur väl 
avvägda de är. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för utvecklingen av de olika 
regelverken, i syfte att öka förståelsen för de intressen som låg till grund för 
införandet av dessa bestämmelser. 
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4.2 Utvecklingen av regelverken  

Det har sedan länge varit en grundläggande utgångspunkt i den offentliga förvalt-
ningen att myndigheterna i möjligaste mån ska bistå och hjälpa varandra. Att 
myndigheterna ska samverka med varandra blev redan grundlagsfäst i 47 § i 1809 
års RF genom den kända formuleringen att myndigheterna skulle ”räcka varandra 
handen”. I förarbetena till 1974 års RF uttalades att det i grundlag inte behövs någon 
reglering som föreskriver att förvaltningsmyndigheterna ska biträda och hjälpa 
varandra.1 Det resulterade i att det generella kravet på samverkan mellan myndighet-
erna togs bort i grundlagen vid införandet av 1974 års RF den 1 januari 1975. Även 
om det inte längre fanns något generellt krav på att myndigheterna skulle samverka 
och bistå varandra, ansågs det fortfarande i praktiken vara självklart att de i 
möjligaste mån skulle samverka och bistå varandra.2  
 
Då det generella kravet på samverkan mellan myndigheterna togs bort i 1974 års RF 
innebar det att vid införandet av 1980 års SekrL inte fanns något generellt krav på 
samverkan mellan myndigheterna.3 För att tillgodose den självklara principen att 
myndigheterna ska samverka med varandra i frågor där utbyte av uppgifter ingår 
som ett viktigt led, infördes i 15 kap. 5 § i 1980 års SekrL en bestämmelse om 
informationsskyldighet myndigheter emellan.4 När OSL trädde i kraft den 30 juni 
2009 överfördes bestämmelsen om informationsskyldighet med oförändrat innehåll 
till 6 kap. 5 § OSL.5 Informationsskyldigheten tar endast sikte på en begränsad del 
av den samverkan som avsågs med regeln i 1809 år RF, då stadgandet enbart 
reglerar uppgiftslämnande och inte bistånd på annat sätt.6 Att det inte fanns någon 
bestämmelse som föreskrev att myndigheterna mer generellt skulle samverka och 
bistå varandra, ansågs i förarbetena till 1986 års FL som en påtaglig brist. Det 
framfördes att en grundläggande förutsättning för att förvaltningen ska bli effektiv 
och serviceinriktad är att myndigheterna lämnar varandra bistånd. Mot bakgrund av 
detta ansåg departementschefen, i likhet med kommittén och en majoritet bland 
remissinstanserna, att en bestämmelse som mer generellt anbefaller samverkan 
mellan myndigheterna är nödvändig och bör införas i FL.7 Förslaget kom i 
oförändrat skick att antas av riksdagen.8 Av ovanstående följer att utvecklingen av 
myndigheternas samverkans- och informationsskyldighet delvis hänger ihop och att 
de två regelkomplexen till viss del kompletterar varandra.  

                                                             
1 Prop. 1973:90 s. 396.  
2 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 361 och prop. 1985/86:80 s. 23. 
3 Den allmänna verkstadgan (1965:600, ändrad senast 1977:602) reglerade dock uppgiftsskyldighet mellan statliga 
myndigheter. Den allmänna verkstadgan upphävdes den 1 januari 1989 genom SFS 1987:110. 
4 Prop. 1979/80:2, del A, s. 361. 
5 Prop. 2008/09:150 s. 366. 
6 SOU 1983:73 s. 64 f. och prop. 1985/86:80 s. 23. 
7 Se prop. 1985/86:80 s. 23. 
8 Bet. 1985/86:KU21. Se SFS 1986:223. 
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4.3 Samverkansskyldigheten enligt 6 § FL 

4.3.1 Allmänt om regelverket  

Samverkansskyldigheten i 6 § FL innebär att varje myndighet ska lämna andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Syftet med samverkans-
skyldigheten är tudelat. Den syftar dels till att öka samstämmigheten inom förvalt-
ningen genom att göra förvaltningen mer effektiv och mindre beroende av indelning 
i organisatoriska enheter med sinsemellan skilda verksamhetsområden, genom att 
myndigheter ska lämna varandra bistånd och information, sakkunskaper etc. som 
den ena myndigheten saknar men som den andra myndigheten besitter. Dels syftar 
samverkansskyldigheten till att förbättra myndigheternas serviceskyldighet mot 
allmänheten. Exempelvis genom att en myndighet själv ska ta kontakt med en annan 
myndighet då en enskilds ärende involverar flera myndigheter.9 I doktrinen samman-
fattas avsikten med samverkansskyldigheten på följande sätt ”[m]yndigheterna ska 
samverka dels för att myndigheternas verksamhet – sett i stort – ska bli mer enhetlig 
och i övrigt effektiv, dels för att det ska bli enklare för enskilda att ha med dem att 
göra.”10 Samverkansskyldighetens övergripande funktion kan härigenom sägas vara 
att främja den offentliga förvaltningen. Denna funktion är något oklar, men i mer 
allmänna termer syftar samverkansskyldigheten till att skapa en mer effektiv, rätts-
säker och serviceinriktad förvaltning.11 
 
Innan förutsättningarna för samverkansskyldighet undersöks ska sägas att samver-
kansskyldigheten i 6 § FL har ett vidare tillämpningsområde än FL i övrigt. Av 1 § 
2 men. FL följer att samverkansskyldigheten gäller all verksamhet hos kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer, alltså inte bara vid ärendehandläggning utan även 
vid annan förvaltningsverksamhet. Det innebär att samverkansskyldigheten också 
gäller vid faktisk verksamhet,12 och hit hör en stor del av den verksamhet som 
myndigheterna bedriver vid olyckor och extraordinära händelser.13 Härtill ska sägas 
att samverkansskyldigheten enligt 3 § första stycket FL är subsidiär till annan 
lagstiftning, vilket innebär att om en annan lag eller förordning innehåller en 
avvikande bestämmelse gäller dessa bestämmelser före 6 § FL. Samverkansskyldig-
heten kan genom detta beskrivas som en minimistandard för samverkan mellan 
myndigheterna.14 

                                                             
9 Prop. 1985/96:80 s. 22 f. och 61.  
10 Hellners & Malmqvist, 2010, s. 95. 
11 Prop. 1985/86:80 s. 23.  
12 Prop. 1985/86:80 s. 57 f. och 61. Se även Hellners & Malmqvist, 2010, s. 38 ff. och SOU 2010:29 s. 96 ff. 
13 En del åtgärder som myndigheterna vidtar vid olyckor och extraordinära händelser kan innebära myndighetsutövning 
mot enskild såsom ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § LSO. 
14 Jfr Hellners & Malmqvist, 2010, s. 98. 
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4.3.2 Förutsättningar 

Samverkansskyldigheten i 6 § FL innebär att varje myndighet ska lämna andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Regleringen ger uttryck 
för intresset av att förvaltningen ska vara effektiv.15 Av bestämmelsen följer att fyra 
rekvisit måste vara uppfyllda för att samverkansskyldighet ska gälla: 1) myndighet, 
2) lämna, 3) andra myndigheter, 4) hjälp. I det följande undersöks innebörden av 
dessa rekvisit. 
 
Det första rekvisitet ”myndighet” anger vilka organ som är bundna av samverkans-
skyldigheten. Någon definition av begreppet myndighet ges inte i den aktuella 
bestämmelsen. Av 1 § FL följer däremot att samverkansskyldigheten gäller hos 
förvaltningsmyndigheterna. Begreppet förvaltningsmyndighet i FL är avsett att ha 
samma innebörd som i RF; hit räknas de statliga och kommunala förvaltnings-
myndigheterna.16 Det innebär att kommunerna och övriga krishanteringsaktörer är 
underställda samverkansskyldigheten. Utanför begreppet förvaltningsmyndighet 
faller däremot de beslutande politiska församlingarna, d.v.s. riksdagen, kommunfull-
mäktige och landstingsfullmäktige samt domstolarna.17 Vid handläggning av förvalt-
ningsärenden ska dock domstolarna iaktta reglerna i FL.18 Eftersom regeringen 
enligt RF inte är en förvaltningsmyndighet är den inte heller skyldig att följa 
bestämmelserna i FL.19 I doktrinen framgår dock att regeringen i förvaltnings-
ärenden i möjligaste mån brukar följa FL:s bestämmelser.20 Utanför begreppet 
förvaltningsmyndighet faller, om inget annat har föreskrivits, även statliga och 
kommunala bolag, liksom privata subjekt, som anförtrotts förvaltningsuppgifter.21 
 
Vad som avses med det andra rekvisitet ”lämna” preciseras varken i lagtexten eller i 
förarbetena, men av bestämmelsen följer underförstått att rekvisitet tar sikte på 
lämnandet av hjälpen. I följande avsnitt utvecklas att samverkansskyldigheten 
innebär att det i stor utsträckning är upp till den bistående myndigheten att själv 
avgöra hur hjälpen ska lämnas.22 En myndighet får både på eget initiativ och på 
begäran lämna hjälp till en annan myndighet.23 I de fall det kommer en begäran om 
hjälp från en annan myndighet är det enligt min mening rimligt att den bistående 

                                                             
15 Prop. 1985/86:80 s. 23. 
16 Prop. 1985/86:80 s. 57 med hänvisning till prop. 1973:90 s. 232 f. 
17 Se Marcusson, 1989, s. 108 ff. Om myndighetsbegreppet.  
18 Prop. 1985/86:80 s. 57.  
19 Prop. 1973:90 s. 232 s. 232. Rör det t.ex. departementsärenden, som avgörs självständigt av departementschef eller 
departementstjänsteman är däremot FL tillämplig. Se prop. 1985/86:80 s. 57. Jfr 2 § första stycket i 1971 års FL där 
regeringen uttryckligen undantas från lagens tillämpningsområde.  
20 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 60 och Hellners & Malmqvist, 2010, s. 58. 
21 Exempelvis ska Radiotjänst i Kiruna AB enligt 14 § lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens 
tjänst tillämpa FL när bolaget handlägger ärenden enligt lagen. Se vidare prop. 1971:30, del 2, s. 317, prop. 1977/78:38 
s. 41 och prop. 1985/86:80 s. 57. 
22 Se avsnitt 4.3.3 nedan. 
23 Prop. 1985/86:80 s. 23. 
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myndigheten i möjligaste mån lämnar hjälp på sådant sätt som den begärda 
myndigheten önskar.24  
 
Av det tredje rekvisitet ”andra myndigheter” följer att förvaltningsmyndigheterna 
enbart har en samverkansskyldighet gentemot andra myndigheter. Vad som avses 
med begreppet ”andra myndigheter” behandlas inte i förarbetena. Frågan är med 
andra ord om kommunerna och övriga krishanteringsaktörer enbart har en skyldighet 
att lämna hjälp till andra förvaltningsmyndigheter, eller om begreppet ”andra 
myndigheter” tar sikte på det vidare myndighetsbegreppet, som även innefattar 
regeringen och domstolarna. I FL används genomgående begreppet myndighet när 
bestämmelserna tar sikte på förvaltningsmyndigheter. Det talar för att rekvisitet 
”andra myndigheter” i 6 § FL tar sikte på andra förvaltningsmyndigheter. Om så är 
fallet har samhällets krishanteringsaktörer formellt ingen samverkansskyldighet 
gentemot regeringen, domstolarna och andra offentliga organ, såsom beslutande 
politiska församlingar. Det finns dock bestämmelser utanför 6 § FL, som innebär att 
samhällets krishanteringsaktörer ska förse regeringen, domstolarna med uppgifter, 
varför tillämpningen av samverkansskyldigheten gentemot dessa organ är av mindre 
betydelse.25 
 
Det fjärde och sista rekvisitet som anges i 6 § FL tar sikte på den ”hjälp” som ska 
lämnas. Den hjälp som myndigheterna ska lämna varandra kan vara av många olika 
slag. I förarbetena anges att varje myndighet t.ex. är skyldig att svara på de remisser 
från andra myndigheter som den kan besvara inom ramen för sin verksamhet. 
Skyldigheten att svara på remisser ska dock sättas i relation till regeln i 13 § FL, om 
prövning av behovet av remiss, som syftar till att motverka en slentrianmässig 
användning av denna form av samverkan mellan myndigheter. Myndigheterna ska 
därför undvika att begära hjälp med sådant som de lika gärna eller snabbare kan 
klara själva.26 Utlåning av handlingar är ännu ett exempel på hjälp som kan ges 
enligt bestämmelsen. Samverkansskyldigheten ger likaså stöd för samråd genom 
informella kontakter mellan myndigheterna via t.ex. telefon, mejl eller samrådsmö-
ten etc.27 Informella kontakter mellan myndigheterna har visat sig vara en viktig 
förutsättning för en effektiv krishantering.28 Samverkansskyldigheten kan därför 
sägas vara av grundläggande betydelse för samhällets krishanteringsaktörers 
möjligheter till att kunna upprätta en effektiv krishantering i samhället. 
 

                                                             
24 Se avsnitt 4.4.2 nedan. 
25 Se delavsnitt 4.4 nedan om informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § FL. Härtill kan exempelvis nämnas att samhällets 
krishanteringsaktörer enligt 38 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) samt 20 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) har 
skyldighet att förse domstolarna med allmänna handlingar som kan antas ha betydelse som bevis. 
26 Prop. 1985/86:80 s. 23 och 61. Se även Hellners & Malmqvist, 2010, s. 96 och 166 ff. 
27 Hellners & Malmqvist, 2010, s. 96. Se även JO dnr: 3288-2009. 
28 Se t.ex. Riksrevisionen, 2008, s. 41 f. och 49. 
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I Förvaltningslagsutredningens förslag till en ny förvaltningslag tonar kommittén ner 
intrycket av att det är fråga om enbart en mera tillfällig hjälp, som en myndighet kan 
erbjuda en annan myndighet i ett trängt läge, och i stället talar om att myndigheterna 
mera generellt ska samverka med varandra. Kommittén framhåller även att 
stadgandet är avsett för att underlätta den enskildes kontakt med myndigheterna. För 
att tydliggöra detta vill kommittén lägga in ett nytt stycke i 6 § FL, som innebär att 
de vill ålägga varje myndighet att ”i den utsträckning som kan anses rimlig bistå den 
enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttrande från andra myndig-
heter.” En liknande bestämmelse återfinns redan bland de allmänna krav på 
handläggning av ärenden som uppställs i 7 § FL. Kommittén vill dock se en sådan 
regel som ett inslag i den service som myndigheterna generellt ska ge, inte bara då 
det är fråga om ärendehantering.29 Förslag innebär enligt min mening inte några 
direkta förändringar i tillämpningen av 6 § FL. Möjligtvis kan förslaget om ett nytt 
stycke i 6 § FL tydliggöra den enskildes rättigheter och kan därmed sägas stärka 
rättssäkerheten, men p.g.a. regelns målsättningskaraktär kan den knappast bli 
föremål för domstolsprövning efter överklagande. Därför skulle en sådan rättighet 
kunna beskrivas som innehållslös, men förhoppningsvis påverkar den myndigheter-
nas dagliga arbete, som syftar till att åstadkomma en god förvaltningsstandard.30  

4.3.3 Begränsningar  

Myndigheternas skyldighet att hjälpa varandra enligt 6 § FL är inte obegränsad. Av 
6 § FL följer att myndigheterna enbart är skyldiga att lämna hjälp ”inom ramen för 
den egna verksamheten”. Att samverkan ska ske inom ramen för den egna verksam-
heten ligger två begränsningar.  
 
Den första begränsningen innebär, som departementschefen framhåller i förarbetena 
till bestämmelsen, att myndigheterna måste prioritera sina egna huvuduppgifter, och 
de är inte tvingade att släppa vad den har för händerna, så snart en annan myndighet 
begär biträde.31 I förarbetena är vissa remissinstanser, och i synnerhet kommunerna, 
oroliga för att samverkansskyldigheten skulle leda till en alltför långtgående 
utredningsskyldighet för dem. Departementschefen besvarar dessa farhågor genom 
att uttala att ”det i första hand ankommer på den myndighet som får en begäran om 
hjälp att bedöma förutsättningarna för att den ska kunna lämna hjälpen inom ramen 
för sin verksamhet.”32 Det innebär att samverkansskyldigheten begränsas av den 
rådande arbets- och resurssituationen hos den bistående myndigheten.33 I doktrinen 
framgår att en rimlig tolkning av departementschefens uttalande är att en myndighet 
inte är skyldig att hjälpa till med annat än sådant som har anknytning till dess eget 

                                                             
29 SOU 2010:29 s. 212. 
30 Se SOU 2010:29 s. 190. 
31 Prop. 1985/86:80 s. 23. 
32 Prop. 1985/86:80 s. 23. Jfr SOU 1983:73 s. 65 och SOU 2010:29 s. 212. 
33 Jfr Hellners & Malmqvist, 2010, s. 97.  
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verksamhetsområde och som är förenligt med en god hushållning av allmänna 
medel. Härefter framförs att en myndighet som bevakar ett visst ärende eller område 
knappast med stöd av 6 § FL kan kräva att andra myndigheter ska göra vidare 
statistiska sammanställningar av egna ärenden som på något sätt rör det området. 
Däremot bör myndigheten kunna få åtminstone uppgifter om förekomsten av sådana 
ärenden under en viss tid, tillsammans med uppgifter om ärendenas beteckningar, 
eller få låna dessa handlingar från myndigheten.34  
 
Att det inte finns några föreskrifter om överprövning av en myndighets vägran att 
lämna bistånd enligt 6 § FL, hänger rimligen ihop med att det är den bistående 
myndigheten som själv avgör om den kan avsätta resurser för att bistå en annan 
myndighet. Av regeringens roll som det högsta statsorganet ingår att avgöra tvister 
mellan statliga myndigheter som lyder under regeringen. Om det däremot gäller 
kommuners vägran att bistå en annan myndighet kan frågan däremot inte prövas av 
regeringen.35 Den myndighet som inte fullgör sin samverkansskyldighet kan alltid 
kritiseras av JO, vilket kan sägas påverka myndigheterna att upprätta en god och 
effektiv förvaltning. 

 
Den andra begränsningen i samverkansskyldigheten är att bestämmelsen inte ger 
stöd för några samverkansprojekt som faller utanför respektive myndighets verk-
samhetsområde. JO har med anledning av detta riktat kritik mot Domstolsverket för 
att ha bistått en annan myndighet med distribution av partsinlagor till domstolar. Det 
var uppenbart att det inte hörde till Domstolsverkets uppgifter att bistå en annan 
myndighet med dessa uppgifter. Domstolsverkets handlande föll därför enligt JO 
klart utanför tillämpningsområdet för samverkansskyldigheten i 6 § FL.36 Sam-
verkansskyldigheten gör det inte heller möjligt att skapa ärenden som är 
gemensamma för flera myndigheter. Regleringen av samverkan utgår från att det är 
skilda myndigheter som har ansvar för olika frågor som sinsemellan samverkar.37 
Samverkansskyldigheten ger dock myndigheterna möjlighet att samverka även i 
frågor där samverkan inte är obligatorisk, så länge det sker inom myndigheternas 
verksamhetsområden.38 Samverkan får dock, som JO har uttalat, inte ta sådana 
former att de medverkande myndigheternas olika funktioner blandas samman och 
inte klart kan utskiljas.39  
 
Begränsningar i samverkansskyldigheten framgår inte bara av FL utan även av andra 
författningar. I förarbetena till 6 § FL uttalas exempelvis att detta stadgande inte är 
en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen mellan myndighet-

                                                             
34 Hellners & Malmqvist, 2010, s. 96. 
35 Se avsnitt 4.4.4 nedan. 
36 JO 1999/00 s. 48.  
37 Se avsnitt 3.2 ovan om myndigheternas självständighet.  
38 SOU 2010:29 s. 193 och 212. 
39 JO 1993/94 s. 458.  
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erna. Det innebär att samverkansskyldigheten begränsas av bestämmelserna om 
sekretess.40 JO har också, utan att explicit hänföra sig till 6 § FL, uttalat att 
samverkan mellan de aktuella myndigheterna låg helt i linje med hur myndigheter 
ska samverka, men att sådan samverkan begränsas av sekretess.41 Härtill ska sägas 
att bara för att myndigheterna får samverka med varandra, är det inte alltid lämpligt 
att de samverkar i vissa frågor. En miljö- och byggnämnd har fått kritik från JO för 
onödig samverkan med en socialnämnd i ett tillsynsärende enligt miljöbalken.42 
Beslutet kan tolkas så att myndigheterna enbart ska samverka i den utsträckning som 
behövs för att fullgöra sina åtaganden. 

 
I FL regleras inte om en myndighet kan kräva betalning som villkor för att den ska 
bistå en annan myndighet. Utgångspunkten i doktrinen är att myndigheterna i första 
hand bistår varandra utan ersättning.43 Att myndigheterna debiterar varandra för 
olika samverkansuppdrag kan inte ligga i lagstiftarens intentioner om att bygga upp 
en effektiv förvaltning, varför även min uppfattning är att myndigheterna som 
huvudregel bistår varandra utan ekonomisk ersättning.44 
 
Sammanfattningsvis ska sägas att samverkansskyldigheten inte ger kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer någon direkt rätt att få ut uppgifter från någon 
annan myndighet. Samverkansskyldigheten innebär däremot att myndigheterna ska 
lämna varandra hjälp inom ramen för sin egen verksamhet. Det innebär att myndig-
heterna i mån av tillgängliga resurser, utan att göra avkall på sina egna uppgifter, ska 
bistå varandra. Det är den bistående myndigheten som själv avgör om den kan 
avsätta resurser för att bistå en annan myndighet. Samverkansskyldigheten ger likaså 
de anställda från samhällets krishanteringsaktörer möjlighet att delta på samråds-
möten med andra myndigheter, men det är i första hand, som utvecklas nedan, 
informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, som ligger till grund för det uppgifts-
utbyte som sker vid ett sådant möte. De olika regelverken kan genom detta sägas 
komplettera varandra. 

                                                             
40 Prop. 1985/86:80 s. 61. Jfr prop. 1979/80:2, del A, s. 365. 
41 JO 2006/07 s. 270. 
42 JO dnr: 3288-2009, beslutat 2010-02-26. 
43 Hellners & Malmqvist, 2010, s. 97.  
44 För statliga myndigheter under regeringen gäller 3 § avgiftsförordningen (1992:191) att en myndighet får ta betalt för 
tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Enligt 
4 § för myndigheten, om det är förenligt med dess uppgift enligt lag, instruktion eller annan författning, mot betalning 
tillfälligt eller i mindre omfattning tillhandahålla bland annat rådgivning och annan liknande service, lokaler, utrustning, 
offentlig inköps- och resurssamordning samt automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift. Vad gäller 
kommunala myndigheter saknas motsvarande författningsbestämmelser. Varje kommun får därför själv fastställa de 
avgifter som ska tas ut. Inget hinder möter mot att den statliga taxan får tjäna som vägledning vid avgiftssättningen. 
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4.4 Informationsskyldigheten enligt 6 kap. 5 § OSL 

4.4.1 Allmänt om regelverket  

Informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL innebär att en myndighet på begäran av 
en annan myndighet ska lämna uppgifter som de förfogar över, om inte uppgiften är 
sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Till skillnad från 
samverkansskyldigheten i 6 § FL framkommer inte den övergripande funktionen 
med informationsskyldighet lika tydligt i förarbetena till bestämmelsen.45 Även om 
informationsskyldigheten regleras i OSL, kan informationsskyldigheten inte sägas 
ha samma funktion som OSL i övrigt, som i huvudsak är att skydda att vissa 
känsliga uppgifter inte sprids till en större krets än nödvändigt. Myndigheternas 
informationsskyldighet kan inte heller sägas ha samma funktion som handlings-
offentligheten i 2 kap. TF, som syftar till att garantera rättssäkerhet, effektivitet och 
kontroll, men även fungerar som en informationskälla till tryckta skrifter samt 
främjar den allmänna debatten.46 En viss vägledning för informationsskyldighetens 
funktion skulle dock kunna hämtas från 6 § FL.47 Det innebär att informations-
skyldighetens övergripande funktion skulle kunna sägas vara att främja den 
offentliga förvaltningen genom att skapa en mer effektiv, rättssäker och service-
inriktad förvaltning.48 
 
Innan förutsättningarna för informationsskyldighet undersöks, ska inledningsvis 
något sägas om förhållandet mellan handlingsoffentligheten i 2 kap. TF och 
informationsskyldigheten. Handlingsoffentligheten ger allmänheten och media rätt 
att ta del av allmänna handlingar.49 Huruvida myndigheter omfattas av rätten att ta 
del av allmänna handlingar framgår inte helt entydigt i rättskällorna. I förarbetena 
till TF uttalas att rätten att ta del av allmänna handlingar inte omfattar myndigheter. 
Därefter sägs att regelverket i 2 kap. TF ändå kan få betydelse eftersom det saknas 
anledning att vägra en myndighet att ta del en allmän handling, i de fall som en 
enskild har rätt att få ut denna handling.50 I förarbetena till 1980 års SekrL 
framfördes dock att ”[b]estämmelserna i 2 kap. TF, som gäller allmänhetens tillgång 
till allmänna handlingar, är ju över huvud taget inte tillämpliga [för myndigheter]”.51 
I ett senare yttrande har JK, i motsatt till nämnt förarbetsuttalande sagt att även 
myndigheter formellt sett omfattas av 2 kap. TF, om rätten att ta del av allmänna 

                                                             
45 Se prop. 1979/80, del A, s. 360 f. och prop. 2008/09:150 s. 21 och 366.  
46 Se prop. 1975/76:160 s. 70 f. Se även Bohlin, 1988, s. 25 ff. och Bohlin, 2015, s. 18 ff.  
47 Hjertstedt, 2011, s. 338.  
48 Se avsnitt 4.3.1 ovan. 
49 2 kap. 1 § TF. Enligt 14 kap. 5 § andra stycket TF tillkommer denna rätt även utländska medborgare men den kan 
inskränkas genom bestämmelser i vanlig lag. I RÅ 2003 ref. 83 framgår att även juridiska personer har rätt att ta del av 
allmänna handlingar enligt TF. 
50 Prop. 1948:230 s. 122 f. Det bör nämnas att det vid detta tillfälle inte fanns någon regel om informationsskyldighet 
enligt 6 kap. 5 § OSL. 
51 Prop. 1979/80:2, del A, s. 323.  
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handlingar.52 Offentlighets- och sekretesskommittén ansåg med hänvisning till 
nämnt JK-beslut, att offentlighetsprincipen inte innefattade någon rätt för myndig-
heter, utan endast för enskilda att ta del av allmänna handlingar. Därefter framförde 
kommittén att ”[d]et har ändå ansetts att offentlighetsprincipen skall tillämpas även 
myndigheter emellan.”53 Även JO verkar vara av denna ståndpunkt och har i ett 
senare uttalande sagt att rätten att ta del av allmänna handlingar som är offentliga 
gäller envar. Det innebar följaktligen att denna rätt även gäller den som är anställd 
vid myndigheterna.54 I lagkommentaren till OSL framgår att myndigheter i sig inte 
har någon grundlagsenlig rätt att ta del av allmänna handlingar, men 6 kap. 5 § OSL 
ger dem motsvarande rättigheter att få information.55 
 
HFD har inte tagit ställning till om det är handlingsoffentligheten i 2 kap. TF eller 
informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, som ska tillämpas då en myndighet 
begär att få ut uppgifter från en annan myndighet. I de fall där en myndighet ska 
lämna ut en uppgift till en annan myndighet har HFD enbart hänvisat till de aktuella 
sekretessbestämmelserna eller till den uppgiftsskyldighet som följer av särskilda 
föreskrifter.56 I ett mål från Kammarrätten i Göteborg har de först bedömt om 
uppgiften kunde lämnas ut med stöd av handlingsoffentligheten, när förutsättning-
arna för handlingsoffentlighet inte var uppfyllda prövade domstolen om uppgiften 
kunde lämnas ut med stöd av 6 kap. 5 § OSL.57 I doktrinen finns inte någon entydig 
uppfattning om myndigheterna omfattas av handlingsoffentligheten eller inte. Petrén 
& Ragnemalm menar att rätten att ta del av allmänna handlingar självfallet i lika 
mån tillkommer såväl enskild person som kommunal- eller statsanställd, som i sin 
tjänst önskar tillgång till allmän handling.58 Dahlqvist behandlar enbart 
bestämmelsen om informationsskyldighet i 6 kap. 5 § OSL när hon undersöker 
förutsättningarna för myndighetssamverkan.59 Hjertstedt anser att rättsläget är 
otydligt, men säger att det i första hand är informationsskyldigheten som ligger till 
grund för utlämnande av uppgifter mellan myndigheter.60  
 
Då informationsskyldighet i 6 kap. 5 § OSL omfattar varje uppgift som en 
myndighet förfogar över och inte bara uppgifter ur allmänna handlingar, innebär det 
att informationsskyldigheten är mer vidsträckt än vad som följer av 2 kap. TF. Det 
innebär att informationsskyldigheten i regel ger myndigheter bättre tillgång till 
uppgifter hos andra myndigheter än vad som följer av handlingsoffentligheten, 

                                                             
52 JK 1985 s. 104.  
53 SOU 2003:99 s. 222. 
54 JO 2008/09 s. 538. 
55 Lenberg m.fl. KOSL appendix 1:1. 
56 Se t.ex. RÅ 2004 ref. 102, RÅ 2005 ref. 94, RÅ 2007 ref. 29, RÅ 2009 ref. 17 och RÅ 2010 ref. 77. Jfr RÅ 1981 Ab 
246 och RÅ 1982:2:84. Se även Hjertstedt, 2011, s. 347, not. 81. 
57 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 1372-09, dom meddelad 2009-08-28. 
58 Petrén & Ragnemalm, 1980, s. 389. 
59 Dahlqvist, 2007, s. 71 och 102 ff. Se även Brottsförebyggande rådet, 1982, s. 72 ff. 
60 Hjertstedt, 2011, s. 348 f. 
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varför frågan huruvida myndigheter formellt sett omfattas av handlingsoffentlig-
heten är av mindre betydelse. I följande avsnitt framgår dock att det finns 
begränsningar i informationsskyldigheten, som innebär att allmänheten enligt 2 kap. 
TF kan ha rätt att ta del av en allmän handling, men ett sådant utlämnande kan enligt 
6 kap. 5 § OSL nekas gentemot en myndighet p.g.a. arbetets behöriga gång. I en 
sådan situation ser jag ingen anledning att neka ett utlämnande till en myndighet, 
även om en sådan begäran, som utvecklas nedan, inte behöver behandlas med 
samma skyndsamhetskrav som följer av handlingsoffentligheten.61 

4.4.2 Förutsättningar 

Som nämnts ovan innebär informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL att en 
myndighet på begäran av en annan myndighet ska lämna uppgift som den förfogar 
över. Av lagtexten framgår att fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att 
informationsskyldighet ska gälla, nämligen: 1) myndighet, 2) begäran, 3) uppgift, 
och 4) förfogande. Till skillnad från bestämmelserna om handlingsoffentlighet har 
förarbetena och övriga rättskällor endast i begränsad utsträckning behandlat 
förutsättningarna för informationsskyldighet.62 I doktrinen har därför uttalats att 
detta regelkomplex måste analyseras mot bakgrund av handlingsoffentligheten.63 
Handlingsoffentligheten har tämligen omfattande behandlats av framför allt Bohlin, 
varför i det följande enbart redogörs för de delar av handlingsoffentligheten som är 
av intresse vid analys av informationsskyldigheten.64 
 
Av det första rekvisitet ”myndighet” framgår att det enbart är sådana organ som 
klassificeras som myndigheter som är underställda informationsskyldighet. 
Myndighetsbegreppet i OSL skiljer sig från hur begreppet används i FL.65 I OSL är 
begreppet myndighet identiskt med det i TF. Det innebär att informationsskyldig-
heten förutom hos statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, såsom hos 
samhällets krishanteringsaktörer, är tillämplig även hos regeringen, beslutande 
politiska församlingar, domstolarna samt på sådana myndigheter jämställda organ 
som avses i 2 kap. 3–5 §§ OSL.66 
 
Det andra rekvisitet som måste vara uppfyllt för att informationsskyldigheten ska 
aktualiseras är att det kommer en ”begäran” från en annan myndighet om att en 
uppgift ska lämnas ut. Det innebär att en myndighet på eget initiativ (ex officio), 
med stöd av informationsskyldigheten inte får lämna ut en uppgift till en annan 

                                                             
61 Se avsnitt 4.4.3 och 4.4.4 nedan. 
62 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 360 f. och prop. 2008/09:150 s. 366. I doktrinen har den mest omfattande genomgången 
av informationsskyldigheten gjorts av Hjertstedt, 2011, s. 334 ff., särskilt s. 365 ff. och Hjertstedt, 2015, s. 41 ff. 
Eftersom den senare artikeln i stora delar baseras på det första verket hänvisas i första hand till detta verk. 
63 Hjertstedt, 2011, s. 349. 
64 Bohlin, 1988, s. 61 ff. och Bohlin, 2015, s. 37 ff.  
65 Jfr avsnitt 4.3.2 ovan. 
66 Bohlin, 1988, s. 95 ff. Marcusson, 1989, s. 113 ff. och Bohlin, 2015, s. 51 ff. 
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myndighet, även om denna myndighet själv har rätt att begära att få del av denna 
uppgift. Det finns däremot inte något direkt hinder mot att en myndighet på eget 
initiativ lämnar ut en uppgift som inte omfattas av sekretess till andra myndigheter.67 
Vid handläggning av ärende ska myndigheterna enligt 7 § 2 men. FL beakta möjlig-
heten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om 
sådana behövs. I de fall den handläggande myndigheten har behov att begära ut en 
uppgift från en annan myndighet kan en sådan begäran göras med stöd av inform-
ationsskyldigheten. 
 
Vad gäller det tredje rekvisitet ”uppgift” tar informationsskyldigheten sikte på varje 
uppgift som en myndighet förfogar över. Det innebär att informationsskyldigheten 
inte bara omfattar uppgifter som framkommer i allmänna handlingar, utan även 
andra uppgifter som myndigheten förfogar över. Även handlingar som enligt 2 kap. 
TF inte är att anse som allmänna handlingar, t.ex. minnesanteckningar och mellan-
produkter omfattas av informationsskyldigheten. Det medför också att kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer med stöd av 6 kap. 5 § OSL kan få ut handlingar 
från andra myndigheter som enligt 2 kap. TF vare sig är att betrakta som upprättad 
eller inkommen. Om däremot en myndighet lämnar ut en uppgift enligt 6 kap. 5 § 
OSL som enligt 2 kap. TF inte är allmän, t.ex. en minnesanteckning, blir dock 
handlingen genom utlämnandet en allmän handling, både hos den utlämnande 
myndigheten genom expedieringen och hos den mottagande myndigheten genom att 
handlingen inkommer till myndigheten.68 
 
Att informationsskyldigheten tar sikte på uppgifter innebär att detta regelverk enbart 
ger samhällets krishanteringsaktörer möjlighet att få tillgång till uppgifter som finns 
i en handling och inte handlingen i sig. Att så är fallet har även tydliggjorts av 
Kammarrätten i Göteborg. Domstolen konstaterade att den begärda handlingen 
”Riskanalys Akutsjukvården, oktober 2008” vid tillfället för begäran inte var en 
allmän handling. Frågan i målet var om tillämpningen av 6 kap. 5 § OSL gav 
kommunen rätt att få del av den begärda handlingen från landstinget. Landstinget 
framförde att det inte fanns någon bestämmelse om sekretess som hindrade ett 
utlämnande av den begärda handlingen, däremot menade landstinget att informat-
ionsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL inte ger dem någon skyldighet att lämna ut den 
begärda handlingen. Anledningen till att landstinget inte ville lämna ut handlingen 
var att ett utlämnande i detta tidiga stadium, skulle försvåra myndighetens interna 
arbete med riskanalyser. I domen uttalade kammarrätten att informationsskyldig-
heten ”[e]ndast innefattar en rätt för en myndighet att få ut uppgifter från en annan 
myndighet i den form den senare myndigheten själv väljer. Rätt för kommunen att få 
del av handlingen med stöd av det nämnda lagrummet föreligger inte.”69  

                                                             
67 Se JO 1999/00 s. 374, JO dnr: 2015-1993, beslutat den 13 april 1994, JO dnr: 883-1993, beslutat den 18 maj 1994. 
68 Bohlin, 2015, s. 72. 
69 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 1372-09, dom meddelad 2009-08-28.  
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I ovanstående rättsfall behandlade kammarrätten enbart frågan om den förvarande 
myndigheten var skyldig att lämna ut själva informationsbäraren, d.v.s. handlingen. 
Domstolen tog inte ställning till i vilken utsträckning den förvarande myndigheten 
var skyldig att lämna ut uppgifter ur den aktuella handlingen. En rimlig tolkning av 
rättsfallet är dock att den utlämnande myndigheten själv får avgöra hur de 
verkställer informationsskyldigheten. Även om det i de flesta fall torde vara mest 
praktiskt för den utlämnande myndigheten att lämna ut själva handlingen, där de 
begärda uppgifterna återfinns, får den utlämnande myndigheten, om den finner det 
mer praktiskt för ändamålet t.ex. upprätta en särskild handling som innehåller de 
begärda uppgifterna.70 Det finns inte heller något hinder för att den utlämnande 
myndigheten verkställer informationsskyldigheten genom att muntligen lämna ut de 
begärda uppgifterna. Ett skriftligt utlämnande torde dock i de flesta fall vara att 
föredra, eftersom ett överklagande förutsätter att ett skriftligt beslut från den 
utlämnande myndigheten fattas.71  
 
Ett muntligt utlämnande kan dock vara motiverat i en situation där det är av 
betydelse att en uppgift lämnas ut skyndsamt, t.ex. vid hanteringen av olyckor och 
extraordinära händelser. Om en uppgift lämnas ut muntligen bör den mottagande 
myndigheten dokumentera uppgiften.72 Det nämnda kan dock sättas i relation till 
samverkansskyldigheten i 6 § FL som, enligt min mening, talar för att den 
utlämnande myndigheten i möjligaste mån bör tillmötesgå den mottagande 
myndighetens begäran att få ut uppgiften i den form de önskar.73 
 
Det sista rekvisitet som anges i lagtexten är att den förvarande myndigheten måste 
”förfoga över” uppgiften för att informationsskyldighet ska gälla. Rekvisitet har inte 
diskuterats i förarbetarna. I doktrinen framgår däremot att begreppet förfogande i 
OSL mycket väl motsvarar termerna ”råda över” respektive ”tillgänglig” i 2 kap. TF 
och skillnaden i formuleringen är motiverad av att 6 kap. 5 § OSL tar sikte på 
uppgift och inte handling.74 Dessa slutsatser stöds även i en senare dom från 
Kammarrätten i Stockholm. För att en myndighet ska kunna anses förfoga över en 
uppgift, krävs enligt kammarrätten att myndigheten har tillgång till uppgiften på ett 
sådant sätt att myndigheten som sådan kan bestämma hur uppgiften ska handhas 
oberoende av en viss anställds medverkan. Det innebar enligt domstolen att 
uppgiften måste finnas dokumenterad i en handling eller på annat sätt dokumenterad 
för att myndigheten ska anses förfoga över uppgiften. Kammarrätten beslutade 

                                                             
70 Se RÅ 2007 ref. 29. Jfr JO 2005/06 s. 487. Se även SOU 2001:3 s. 206 ff., prop. 2009/10:175 s. 158 och SOU 2010:4 
s. 306. 
71 Se avsnitt 4.4.4 nedan. 
72 Jfr prop. 1983/84:142 s. 41 f. 
73 Jfr JO 2005/06 s. 487. Se även SOU 2001:3 s. 206 ff., prop. 2009/10:175 s. 158 och SOU 2010:4 s. 306. 
74 Hjertstedt, 2011, s. 366. Jfr Hjertstedt, 2015, s. 46 där det uttalas att vägledning kring hur begreppet ”förfogar över” 
ska tolkas kan hämtas från det liknande begreppet ”förvaring” i 2 kap. 3 § TF. 
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därför att en uppgift som enbart fanns som en minnesbild hos en anställd vid 
myndigheten, inte var en uppgift som myndigheten förfogade över i den mening 
som avses i 6 kap. 5 § OSL.75 
 
Det är enligt min mening tämligen rimligt att en uppgift måste vara dokumenterad i 
en handling eller på annat sätt dokumenterad för att myndigheten ska anses förfoga 
över uppgiften. Om så inte var fallet hade en rad problem uppstått. Vad skulle 
exempelvis hända med uppgiften om den anställde byter arbetsgivare – skulle 
myndigheten även i dessa fall anses förfoga över uppgiften och hur skulle uppgiften 
hanteras hos den nya myndigheten. I förarbeten har även tydliggjorts att rekvisitet 
”förfoga över” innebär att om en myndighet p.g.a. ändamålsbegränsningar inte har 
rätt att utnyttja en uppgift som finns tillgängliga för myndigheten, anses 
myndigheten inte förfoga över uppgiften i OSL:s mening.76 Även detta är enligt min 
mening en självklar utgångspunkt. En myndighet bör inte ha bättre tillgång till en 
uppgift hos en annan myndighet än vad myndigheten har själv. 
 
Förutom de fyra nämnda rekvisiten har Hjertstedt omnämnt ännu en förutsättning, 
nämligen kravet på ”identifikation”. Även om detta krav inte framgår av lagtexten i 
6 kap. 5 § OSL menar han att detta är en grundläggande förutsättning för att en 
uppgift över huvud taget ska kunna lämnas ut. Härtill sägas att det inte finns några 
bärande skäl för att kravet på identifikation ska ges en annan innebörd än vad som 
gäller enligt handlingsoffentligheten.77 Kravet på identifikation framgår inte heller 
direkt av lagtexten i 2 kap. TF. I rättspraxis blir däremot tydligt att det är en 
förutsättning för att myndigheten ska veta vilken handling som begärs ut, varför en 
begäran om att få ut en allmän handling som inte kan identifierats har avslagits. 
Kravet på identifikation syftar till att myndigheterna inte är skyldiga att bedriva 
mera omfattande efterforskningsarbete för att söka efter en tämligen opreciserad 
begäran av en allmän handling. I övrigt har myndigheterna tämligen långtgående 
skyldigheter att förse allmänheten med sådana handlingar.78 Kravet på identifikation 
har, enligt min mening, inte samma betydelse vid tillämpningen av informations-
skyldigheten som vid handlingsoffentligheten, eftersom det redan finns en 
begränsning i informationsskyldigheten, som innebär att en uppgift inte behöver 
lämnas ut om det skulle ”hindra arbetets behöriga gång”. Det innebär, som utvecklas 
i följande avsnitt, att en begäran som inte är tillräckligt preciserad och det därigenom 
inte går att identifiera vilken uppgift som begärs ut, kan nekas p.g.a. arbetets 
behöriga gång. Någon sådan begränsning finns inte i handlingsoffentligheten.79  
 

                                                             
75 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2354-11, dom meddelad 2011-11-25. 
76 Prop. 2011/12:157 s. 14.  
77 Hjertstedt, 2011, s. 367. 
78 Se Bohlin, 1988, s. 244 ff. och Bohlin, 2015, 123 f. och där gjorda hänvisningar. 
79 Se avsnitt 4.4.3 nedan. 
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En intressant fråga i sammanhanget är vilken skyldighet en myndighet enligt 6 § FL 
har att hjälpa en annan myndighet att hitta en tämligen opreciserad handling. För att 
diskutera denna fråga ska en jämförelse med myndigheternas serviceskyldighet till 
enskilda göras. Enligt 4 § FL ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, 
råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. 
Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, 
den enskildes behov och myndighetens verksamhet. Myndigheternas service-
skyldighet gentemot enskilda innefattar krav på att myndigheterna inte bara upplyser 
den enskilde om att denne ska lämna sådana uppgifter att handlingen kan identifie-
ras, utan också att myndigheten med hjälp av sina diarier och register etc. aktivt ska 
bistå den enskilde. Det innebär att myndigheterna är skyldiga att bedriva ett visst 
efterforskningsarbete, men de behöver inte lägga ner omfattande arbete på att hitta 
en handling utifrån en allmänt hållen beskrivning.80  
 
Samverkansskyldigheten enligt 6 § FL torde vara mer omfattande än serviceskyl-
digheten till enskilda enligt 4 § FL. Anledningen till detta är att serviceskyldigheten 
gentemot enskilda är begränsad till att hjälp ska lämnas i den utsträckning som är 
”lämpligt”. Någon motsvarande begränsning återfinns inte i 6 § FL.81 Det innebär att 
den förvarande myndigheten bör ha en relativt vidsträckt skyldighet att försöka 
hjälpa myndigheten att både precisera och söka efter en begärd uppgift. Om en 
myndighet är osäker på vad en begäran från en annan myndighet egentligen avser, 
bör den förvarande myndigheten kontakta myndigheten som begär ut uppgiften och 
be dem att precisera sin begäran. Att så görs är särskilt viktigt då det gäller 
sekretessreglerade uppgifter, eftersom det annars finns en risk att känsliga uppgifter 
av misstag röjs. Att den utlämnande myndigheten enbart lämnar ut uppgifter om 
enskilda som den mottagande myndigheten är i behov av i sin verksamhet ligger 
även i linje med Europakonventionen och Europadomstolens praxis.82 

4.4.3 Begränsningar  

Informationsskyldigheten är av obligatorisk natur, vilket innebär att den utlämnande 
myndigheten har en skyldighet att lämna ut den begärda uppgiften om de formella 
förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda.83 Av lagtexten till 6 kap. 5 § OSL 
följer att det finns två begränsningar i detta regelverk.84  
 
För det första görs undantag för ”sekretessbelagda uppgifter”. Det innebär att ett 
utlämnande med stöd av informationsskyldigheten endast får ske om det kan göras 
                                                             
80 Se vidare Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 72 ff. och Hellners & Malmqvist, 2010, s. 73 ff. 
81 Hjertstedt, 2011, s. 359. Se även Hellners & Malmqvist, 2010, s. 76 ff.  
82 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
83 Se avsnitt 4.4.2 ovan. 
84 En ännu längre gående skyldighet att förse andra myndigheter med uppgifter kan i vissa fall följas av särskilda 
bestämmelser om uppgiftsskyldigheten. Se t.ex. JO 1994/95 s. 516 och Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3732-07, dom 
meddelad 2008-06-19. Om förhållandet mellan informationsskyldighet och uppgiftsskyldighet. 
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utan hinder av sekretess. I de fall sekretess gäller för en uppgift som begärs ut med 
stöd av informationsskyldigheten måste dock den utlämnande myndigheten pröva 
om uppgiften får lämnas ut med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelse, om 
så är fallet ska uppgiften lämnas ut.85 I kapitel 6 och 7 nedan analyseras de mest 
centrala sekretessbestämmelserna som begränsar informationsskyldigheten inom 
området samhällsskydd och beredskap. Likaså undersöks de genombrott som finns i 
sekretesskyddet och som möjliggör för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan 
samhällets krishanteringsaktörer. 
 
För det andra görs undantag från informationsskyldigheten om det skulle ”hindra 
arbetets behöriga gång”.86 Innebörden av denna begränsning har inte utvecklats i 
förarbetena. I doktrinen uttalas ”att en sådan undantagssituation skulle vara för 
handen om ett utlämnande skulle innebära mer betydande arbetsinsatser för den 
förvarande myndigheten.” Därefter görs en jämförelse med att så kallade potentiella 
handlingar kan utkrävas hos myndigheterna enligt handlingsoffentligheten, om den 
förvarande myndigheten kan ta fram dem med rutinbetonade åtgärder.87 Beträffande 
handlingsoffentligheten kan en handling som för närvarande används av en myndig-
het eller utlånats till annan myndighet, utgöra ett sådant betydande hinder,88 att det 
föreligger ett temporärt hinder att handlingen lämnas ut.89 Det är även rimligt att en 
uppgift som begärs ut med stöd av 6 kap. 5 § OSL, som finns i en handling som för 
närvarande används av en myndighet, kan nekas med hänsyn till arbetets behöriga 
gång. Föreligger ett sådant hinder bör dock myndigheten enligt min mening mot 
bakgrund av samverkansskyldigheten i 6 § FL överväga om det är möjligt att lämna 
ut uppgiften i annan form, t.ex. muntligt, i avskrift eller som kopia.90 
 
Beträffande tillämpningen av rekvisitet ”arbetets behöriga gång” har regeringen 
beslutat att Socialstyrelsen skulle lämna ut de begärda uppgifterna ur patientregist-
ret, cancerregistret och dödsorsaksregistret till Uppsala universitet för forsknings-
ändamål. Vid bedömningen av om utlämnandet hindrades av arbetets behöriga gång 
uttalade regeringen att det låg i Socialstyrelsens uppdrag att i viss utsträckning vara 
behjälplig med att ta fram data för forskning.91 Beslutet kan tolkas så att myndig-
heter som har en skyldighet att tillhandahålla vissa uppgifter har vidare skyldigheter 
än övriga myndigheter att tillhandahålla sådana uppgifter, utan hinder för arbetets 
behöriga gång. 
                                                             
85 Lenberg m.fl. KOSL 6:5:1. Se även Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2848-10, dom meddelad 2010-11-29. 
86 Även ifråga om handlingsoffentligheten föreligger vissa begränsningar att få ut handlingar, exempelvis om ett utläm-
nande skulle innebära avsevärt arbete för den förvarande myndigheten.  
87 Hjertstedt, 2011, s. 367. Se även Kammarrätten i Sundsvall, mål nr: 1817-11, dom meddelad 2011-08-19. I målet 
hänvisas ärendet tillbaka till landstinget för att pröva om ett utlämnande ska ske eller om ett hinder föreligger p.g.a. 
arbetets behöriga gång.  
88 Se 2 kap. 12 § andra stycket TF. En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla handlingen på stället, om ”betydande 
hinder möter”. 
89 Prop. 1975/76:160 s. 181. Se även Bohlin, 2015, s. 124 f. 
90 Se avsnitt 4.4.2 ovan. 
91 Regeringens beslut den 25 november 2010, dnr: S2009/10484/HS, särskilt s. 5. 
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När en myndighet med stöd av informationsskyldigheten begär ut en uppgift kan 
den finnas i en handling som både kan innehålla offentliga och hemliga uppgifter. I 
dessa fall är det rimligt att den utlämnande myndigheten, likt handlingsoffentlighet-
ens regler, gör de offentliga delarna tillgänglig för sökanden. Att detta kan vara 
tidskrävande spelar enligt 2 kap. TF ingen roll för myndighetens skyldighet att 
tillhandahålla allmänna handlingar. Genom regeln skapas garantier för att myndig-
heter inte vägrar lämna ut handlingar då vissa delar innehåller sekretessbelagda 
uppgifter. Beträffande informationsskyldigheten har myndigheterna inte en lika 
långtgående skyldighet att maskera handlingar, eftersom det finns en begränsning i 
stadgandet, som innebär att uppgifter inte behöver lämnas ut om det skulle hindra 
arbetets behöriga gång. Det innebär att det skulle kunna uppstå en situation där 
reglerna om handlingsoffentlighet medger ett utlämnande, men bestämmelserna om 
informationsskyldighet inte tillåter ett utlämnande p.g.a. arbetets behöriga gång. I en 
sådan situation finns det enligt min mening ingen anledning att vägra en myndighet 
att ta del av handling som en enskild har rätt att få ut, eftersom myndighetens 
anställda enligt 2 kap. TF skulle ha rätt att begära ut sådana handlingar.92 Likaså har 
myndigheterna enligt 6 § FL en samverkansskyldighet som innebär att de i 
möjligaste mån ska bistå varandra. 

4.4.4 Utlämnande av uppgift 

Informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL ger kommunerna och övriga krishante-
ringsaktörer en möjlighet att genom ett relativt formlöst förfarande begära ut en 
uppgift från en annan myndighet. Till skillnad från förfarandet då enskilda begär ut 
allmänna handlingar, vilket är tämligen väl reglerat,93 saknas i stor utsträckning 
regler för förfarandet då myndigheter begär ut uppgifter med stöd av regeln i 6 kap. 
5 § OSL. I de fall det saknas tillämpliga regler beträffande utlämnande av uppgift till 
myndighet, har det i doktrinen framförts att det ofta finns ”skäl att i praktiken 
tillämpa de regler som gäller för utlämnande av allmän handling till enskilda även 
då det gäller utlämnande av uppgift till myndighet”.94 I det följande redogörs för de 
för undersökningen viktiga aspekterna beträffande utlämnande av uppgift till 
myndighet, nämligen: vem som får initiera en begäran, vart begäran ska riktas, vem 
som prövar begäran, hur beslut om utlämnande ska verkställas och vilka möjligheter 
det finns att överklaga beslut. 
 
Av 6 kap. 5 § OSL följer att varje myndighet kan initiera en begäran att få ut en 
uppgift från en annan myndighet.95 Det är däremot inte reglerat vem på myndigheten 

                                                             
92 Se avsnitt 4.4.1 ovan. 
93 Se 2 kap. 12–18 §§ TF och 6 kap. OSL. 
94 Hjertstedt, 2011, s. 395.  
95 För att reglerna i 6 kap. 5 § OSL ska tillämpas förutsätts att tjänstemannen som begär ut uppgifterna behöver dessa 
uppgifter i sin tjänsteutövning. Om däremot tjänstemannen begär ut uppgifter av privat natur, som tjänstemannen inte har 
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som har rätt att begära ut en uppgift med stöd av informationsskyldigheten. I stället 
får ledning sökas ur de allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelserna. I arbets-
ordning kan bland annat delegering av beslutanderätten ges och i de fall sådan 
delegering inte finns är utgångspunkten att detta åvilar myndighetens ledning.96 I 
doktrinen framgår att om det av myndighetens arbetsordning eller liknande har 
utpekats att en viss anställd har rätt att fatta ett visst beslut, bör detta då medföra att 
denne också har rätt att begära ut information från en annan myndighet som behövs 
för att fatta ett korrekt beslut.97 Dessa slutsatser stöds även i en dom från 
Kammarrätten i Jönköping där det ansågs att en socialsekreterare hade rätt att begära 
ut uppgifter från en annan myndighet som behövdes med anledning av en pågående 
utredning.98 I doktrinen anses även att den utlämnande myndigheten bör kunna utgå 
från att den myndighetsanställde som begär ut en uppgift från en annan myndighet 
har rätt att företräda myndigheten och att den aktuella uppgiften också behövs hos 
denna myndighet. Om däremot någon specifik omständighet ger anledning till att 
ifrågasätta myndighetens syfte med begäran bör dock den utlämnande myndigheten 
närmare undersöka saken.99 

 
Det är inte reglerat vart en begäran ska riktas för att få ut en uppgift med stöd av 
informationsskyldigheten. Beträffande begäran att få ta del av allmän handling 
föreskrivs i 2 kap. 14 § första stycket TF, att begäran som huvudregel ska göras hos 
den förvarande myndigheten.100 Det är även denna myndighet som enligt andra 
stycket har att pröva begäran om utlämnande.101 En sådan begäran kan göras både 
muntligen och skriftligen.102 Även om stadgandet formellt sett inte är tillämpligt då 
det gäller utlämnande av uppgift enligt informationsskyldigheten är det uppenbart 
att samma förfarande även gäller i denna situation.103 
 
Ett undantag från huvudregeln att det är den förvarande myndigheten som prövar en 
begäran om att få ut en allmän handling, görs i 2 kap. 14 § andra stycket TF. Av 
stadgandet följer att det i OSL får föreskrivas att prövning ska ankomma på annan 
myndighet, om det finns särskilda skäl till detta.104 Ett sådant undantag har gjorts i 

                                                                                                                                               
användning av i sin tjänsteutövning, representerar inte tjänstemannen myndigheten och har således ingen behörighet att 
begära ut uppgifter enligt reglerna 6 kap. 5 § OSL. I en sådan situation ska i stället reglerna i 2 kap. TF tillämpas.  
96 Jfr RÅ 1982 2:34 där det enbart var kommunstyrelsen som hade rätt att begära ut information. Någon självständig rätt 
att begära information hade inte enskilda ledamöter, trots att de i för sig var del av det beslutsfattande kollektivet. I JO 
1994/95 s. 502 ansågs att en enskild ledamot i en socialnämnd inte hade rätt att få tillgång till sekretessbelagd informat-
ion. I RÅ 1992 not. 188 slogs fast att enskilda riksdagsledamöter inte hade rätt att få ut sekretessbelagda uppgifter. Ett 
utskott har däremot detta enligt 10 kap. 8 § riksdagsordning (2014:801) en sådan rätt. 
97 Höök, 2015, s. 39 och 42. 
98 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2848-10, dom meddelad 2010-11-29. 
99 Höök, 2015, s. 44 f. Jfr Holstad, 2013, s. 56 som menar att en myndighet inte torde vilseleda en annan myndighet med 
sin begäran.  
100 Se Bohlin, 1988, s. 68 ff. och Bohlin, 2015, s. 41 ff.  
101 2 kap. 14 § andra stycket 1 men. Jfr 6 kap. 2 § OSL. 
102 Se vidare Bohlin, 1988, s. 279 och Bohlin, 2015, s. 138. 
103 Dahlqvist, 1999, kapitel 11.1 och Hjertstedt, 2011, s. 397 f. 
104 2 kap. 14 § andra stycket 2 men. TF. 
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15 kap. 4 § OSL, av vilket det följer att en begäran att få ta del av en handling som 
har upprättats av bland annat den statliga lantmäterimyndigheten och som innehåller 
kart- och flygbildsmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndig-
hetens geodetiska arkiv, vid tillämpningen av försvarssekretessen ska prövas av den 
myndighet som har utarbetat handlingen ifråga.105 I 2 kap. 14 § andra stycket TF 
anges även att ifråga om handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet, 
så kallade kvalificerat hemliga handlingar, får regeringen i förordning föreskriva att 
bara viss myndighet får pröva frågan om utlämnande.106 Sådana föreskrifter har 
regeringen meddelat i 1 § OSF och denna exklusiva prövningsrätt har enligt första 
stycket givits till: 
 

1) chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som 
är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1–3 §§ OSL och som rör 
polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säker-
het,  

2) chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som 
är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § OSL och den har överlämnats av depar-
tementet till en svensk myndighet, eller 

3) chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgif-
ter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § OSL än som avses i p. 1.  

 
I de fall en kvalificerat hemliga handling förvaras hos Statsrådsberedningen eller 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska en begäran om utlämnande av 
handlingen till en enskild enligt 1 § andra stycket OSF prövas av statsministern.107 
En begäran om utlämnade av en handling som är av synnerlig betydelse för rikets 
säkerhet får enligt 1 § tredje stycket OSF alltid överlämnas till regeringens prövning. 
I ett JO-beslut framkommer även att Försvarsdepartementet som regel överlämnar 
till regeringens prövning alla framställningar om utlämnande av allmänna 
handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.108 Även om de nämnda 
bestämmelserna formellt sett enbart tar sikte på utlämnande av allmän handling till 
enskild enligt 2 kap. TF, är det rimligt att samma förvarande även gäller då en 
myndighet med stöd av 6 kap. 5 § OSL begär ut en uppgift från en annan myndig-
het. Det innebär att om en myndighet begär ut en uppgift från kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet, ska 
den förvarande myndigheten hänskjuta framställningen till behörig myndighet. 
 

                                                             
105 I 19 kap. 8 och 11 §§ och 41 kap. 7 § OSL finns även bestämmelser om exklusiv prövningsrätt för viss myndighet. 
106 2 kap. 14 § andra stycket 3 men. TF. I nämnt lagrum användes första gången formuleringen ”handling av synnerlig 
betydelse för rikets säkerhet” i lagstiftning (SFS 1949:105). I 1812 års TF talades om särskilda slag av handlingar.  
107 I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att hand-
lingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv. 
108 JO dnr: 1261-2010, beslutsdatum 2010-05-28. 
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Med de undantag som nämnts ovan ska prövning av utlämnandefrågan göras av den 
myndighet som förvarar uppgiften. Det är inte myndigheten som sådan som fattar 
beslut i varje enskilt utlämningsärende. Vid utlämnande av allmänna handlingar till 
enskilda är huvudregeln enligt 6 kap. 3 § första stycket OSL att utlämnandefrågan i 
första hand fattas av den tjänsteman hos myndigheten, som enligt arbetsordning eller 
p.g.a. särskilt beslut hos myndigheten ansvarar för vården av handlingen. I tvek-
samma fall ska frågan hänskjutas till myndigheten, om det kan ske utan dröjsmål.109 
Ett visst dröjsmål är t.ex. acceptabelt för att den utlämnande myndigheten ska kunna 
göra en korrekt sekretessprövning. Ytterligare exempel då ett visst dröjsmål anses 
tillåtet är om myndighetspersonalen är upptagna av andra, lika angelägna arbets-
uppgifter. Den sökande ska normalt sett inte behöva vänta längre än någon eller 
några dagar.110  
 
Det är viktigt att de kommunala nämnderna delegerar beslutanderätten till ett arbets-
utskott eller en tjänsteman. I annat fall kan nämnden bli tvungen att hålla ett särskilt 
sammanträde enbart för att pröva frågan om utlämnande av en handling.111 Om en 
framställning om en handlings utlämnande mottagits av en tjänsteman som saknar 
beslutanderätt i frågan, måste denne omgående vidarebefordra framställningen till 
ansvarig tjänsteman.112 Även om det nämnda enbart tar sikte på utlämnande till 
enskild enligt handlingsoffentligheten, är det klart att samma förfarande även gäller 
vid utlämnande till myndigheter enligt 6 kap. 5 § OSL.113 
 
Hur den utlämnande myndigheten ska verkställa informationsskyldigheten, d.v.s. 
hur en uppgift ska lämnas ut, är till stora delar oreglerat. Även om det inte framgår 
direkt av rättskällorna är det tämligen uppenbart att förfarandet när en myndighet 
ska lämna ut en uppgift till en annan myndighet, utgår från de bestämmelser som 
gäller vid utlämnandet av allmän handling till enskild. Det innebär att den 
myndighet som vill ta del av en uppgift, som huvudregel, antingen har rätt att ta del 
av handlingen på plats eller i form av en avskrift eller kopia.114 Till skillnad från 
handlingsoffentligheten kan däremot, som har behandlats ovan, inte den mottagande 
myndigheten med stöd av informationsskyldigheten kräva att själva handlingen 
lämnas ut. Om den utlämnande myndigheten i stället föredrar att lämna ut de 
begärda uppgifterna i en särskilt upprättad handling eller muntligen, får den 
mottagande myndigheten nöja sig med detta. Om det är möjligt och lämpligt bör 
dock den utlämnande myndigheten mot bakgrund av samverkansskyldigheten i 

                                                             
109 Skyndsamhetskravet går att utläsa i 2 kap. 12 och 13 §§ TF.  
110 Se Bohlin, 1988, s. 230 ff. och Bohlin, 2015, s. 117 ff. 
111 JO 1986/87 s. 221. 
112 Se HFD 2012 not. 76. 
113 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 362 och prop. 2008/09:150 s. 366.  
114 2 kap. 12 och 13 §§ TF. Jfr med Hjertstedt, 2011, s. 402 f.  
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6 § FL, tillgodose den mottagandes önskemål att få ut handlingen i den form de 
önskar.115 
 
I förhållande till enskilda gäller att en begäran att ta del av en allmän handling ska 
behandlas skyndsamt.116 Något motsvarande skyndsamhetskrav finns inte gentemot 
myndigheter. Huruvida en myndighets begäran ska behandlas med samma skynd-
samhetskrav som enskildas begäran går att diskutera, framför allt med tanke på att 
en myndighets funktion med att begära ut en uppgift från en annan myndighet i 
huvudsak är en annan än för enskilda. I doktrinen anses att det är rimligt att samma 
skyndsamhetskrav ändock bör gälla, oavsett om det är en enskild eller en myndighet 
som begär ut en handling.117 Behovet av en skyndsam handläggning av en myndig-
hets begäran att lämna ut en uppgift är ofta särskilt påtagligt vid hanteringen av en 
krissituation. I de fall konkurrens skulle uppstå mellan utlämnande till enskild eller 
myndighet, har dock bestämmelserna om handlingsoffentlighet i 2 kap. TF företräde 
genom principen om lex superior. 

 
Myndigheternas möjligheter att överklaga beslut om utlämnandet av en uppgift 
enligt informationsskyldigheten regleras i 6 kap. 7 § OSL.118 Av andra stycket följer 
att en myndighets möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut från annan myndighet, 
inte inskränks till att gälla allmänna handlingar, utan gäller alla handlingar hos 
myndigheten. En myndighet har härigenom möjlighet att överklaga en annan 
myndighets beslut att vägra lämna ut en uppgift, oavsett om uppgiften finns i en 
handling eller inte.119 Det innebär att ett beslut att inte lämna ut en uppgift som inte 
är allmän kan överklagas.120 Likt handlingsoffentligheten är det enbart avslagsbeslut 
som kan bli föremål för överklagande.121 Grunden för avslagsbeslutet saknar 
emellertid betydelse för bedömningen av möjligheten att överklaga beslutet.122 

 
Det är enbart sökanden som har rätt att överklaga ett avslagsbeslut. En myndighet 
får härigenom inte överklaga ett beslut varigenom det beslutats att en uppgift som 
myndigheten förfogar över ska lämnas ut. Att så är fallet har även slagits fast i RÅ 
1994 not 110, där Luftfartsverket överklagade kammarrättens beslut att lämna ut 
vissa uppgifter, som myndigheten fortfarande ansåg omfattas av säkerhets- och 

                                                             
115 Se avsnitt 4.4.2 ovan. 
116 2 kap. 12 och 13 §§ TF. Se vidare Bohlin, 1988, s. 230 ff. och Bohlin, 2015, s. 117 ff. 
117 Hjertstedt, 2011, s. 400.  
118 Jfr 2 kap. 15 § TF. Myndigheternas rätt att överklaga en annan myndighets beslut att vägra lämna ut en handling är 
inte grundlagsreglerad.  
119 Jfr 6 kap. 4 § som innebär att enskilda inte bara har rätt att få ta del av allmänna handlingar utan också rätt att erhålla 
uppgifter ur sådana handlingar. Ett beslut om avslag på en sådan begäran som avses i 6 kap. 4 § OSL kan inte överklagas 
enligt den i TF och OSL föreskrivna ordningen, om inte beslutet samtidigt innebar avslag på en begäran att få ta del av 
själva handlingen.  
120 Se prop. 1981/82:186 s. 59 f.  
121 6 kap. 7 § första och andra stycket OSL.  
122 Se RÅ 1991 not. 320, RÅ 1991 not. 481 och RÅ 1993 not. 709. Se även JO 1991/92 s. 427 och JO 2003/04 s. 426 
och JO 2004/05 s. 425. 
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bevakningssekretess. HFD avvisade talan med motiveringen att en myndighet som 
ålagts att lämna ut en handling inte får överklagas av annan än sökanden. Det 
innebär också att en myndighet som uppgiften kan beröra och som lider skada av att 
en uppgift lämnas ut, inte har någon möjlighet att överklaga ett beslut att en uppgift 
ska lämnas ut.123  
 
När det gäller utformningen och innehållet i avslagsbeslutet finns det en viktig 
skillnad beträffande situationen då avslagsbeslutet fattas i förhållande till en 
myndighet eller en enskild. Ett beslut i frågan om utlämnande av allmän handling 
till enskilda utgör myndighetsutövning.124 Det innebär att vissa regler i FL blir 
tillämpliga rörande beslutets form och innehåll. En myndighets beslut att inte lämna 
ut en allmän handling ska som huvudregel avfattas skriftligen och innehålla de skäl 
som bestämt utgången.125 Ett beslut i frågan om utlämnande av uppgift enligt 6 kap. 
5 § OSL utgör inte myndighetsutövning mot någon enskild, varav reglerna i FL inte 
är tillämpliga för denna situation. Det innebär att den förvarande myndigheten inte 
behöver beslutsmotivera ett avslagsbesked ifråga om utlämnande av uppgift till 
myndighet. Det finns emellertid inget som hindrar den förvarande myndigheten att 
tillämpa de regler som gäller beträffande utlämnande av allmänna handlingar till 
enskilda även ifråga om utlämnande av uppgift till myndighet. Att så inte görs är 
tämligen olämpligt, eftersom en myndighet behöver ett skriftligt avslagsbeslut för att 
kunna överklaga beslutet.126 Det bör enligt min mening övervägas om det inte är 
lämpligt att införas ett krav på skriftligt avslagsbeslut även gentemot myndigheter.127 
 
Beträffande instansordningen finns det inte en enhetlig ordning för överklagande 
myndigheter emellan. Beroende på vilka myndigheter som är berörda ser instans-
ordningen olika ut. Förfarandet är huvudsakligen reglerat i 6 kap. 8 § OSL. I de fall 
det rör sig om kommunala myndigheter och sådana organ som är att jämställa med 
myndigheter enligt 2 kap. 3–5 §§ OSL, ska ett avslagsbeslut överklagas till 
kammarrätten. Samma förfarande gäller som huvudregel även då den ena myndig-
heten är kommunal och den andra är statlig. Ett beslut av en kammarrätt får enligt 6 
kap. 9 § OSL överklagas till HFD. I de fall båda myndigheterna är statliga ska 
överklagandet enligt 6 kap. 8 § fjärde stycket OSL göras hos regeringen.128 Att 
sådant överklagande sker hos regeringen sågs enligt förarbetena till 1980 års SekrL 

                                                             
123 Se även RÅ 1981 ref. 2:18 och RÅ 1990 not. 66. 
124 Se t.ex. Bohlin, 2015, s. 151. Se vidare Marcusson, 1989, s. 178 ff. och Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 62 ff. 
125 Se avsnitt 8.3.2.2 nedan. 
126 Jfr 6 kap. 3 § tredje stycket OSL som avser enskilda. Se RÅ 1991 not. 325 och RÅ 1992 not. 651 beträffande kravet 
på skriftligt avslagsbeslut. Se RÅ 1990 not. 65, RÅ 1991 not. 67, RÅ 1991 not. 320, RÅ 1992 not. 144, RÅ 1994 not. 
102 och RÅ 1994 not. 513 angående att beslutet måste ha fattats av behörig befattningshavare hos myndigheten. Se 
Kammarrätten i Sundsvall, mål nr: 1402, dom meddelad 2008-08-21 att det av avslagsbeslutet tydligt måste framgå vilka 
uppgifter som är avsedda att hemlighållas. 
127 Jfr SOU 2010:29 s. 483 ff.  
128 För avslagsbeslut som har meddelats av en myndighet som lyder under riksdagen gäller enligt 6 kap. 7 § fjärde 
stycket OSL särskilda föreskrifter. Enligt lag (1989:186) om överklagan av administrativa beslut av riksdagsförvalt-
ningen och riksdagens myndigheter får dessa beslut överklagas till HFD. 
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som ”ett naturligt utflöde av regeringens direktivrätt som högsta statsmyndighet 
gentemot underlydande organ”.129 Beslut som fattas av riksdagen, regeringen, 
Högsta domstolen och HFD får inte överklagas.130 
 
Ett beslut från domstolen om att en uppgift ska lämnas ut innebär som nämnts ovan 
att den förvarande myndigheten är skyldig att lämna ut uppgiften till den myndighet 
som gjort begäran. Om en myndighet vägrar att lämna ut en uppgift efter ett 
domstolsbeslut finns det inga direkta sanktionsmöjligheter att tillgå, förutom i form 
av åtal för tjänstefel och skadestånd och JO-kritik, för att få ett utlämnandebeslut 
verkställt. Lagstiftaren verkar till synes ha utgått från att myndigheterna alltid följer 
sådana beslut. Det finns dock exempel där myndigheter och enskilda tjänstemän har 
vägrat att lämna ut uppgifter eller gallrat uppgifter i syfte att undvika ett 
utlämnande.131 I doktrinen har därför frågan ställts om det inte ändå borde införas en 
sanktionsmöjlighet för det fall att en vägran skulle ske. Hur en sådan reglering 
skulle utformas framgår emellertid inte av sammanhanget.132 Ett alternativt sätt hade 
varit att domstolen – i de fall där det finns en överhängande risk att en uppgift inte 
kommer att lämnas ut eller förstöras – kan besluta att handlingen, i vilken uppgiften 
återfinns, ska överlämnas till domstolen direkt efter ett bifall i utlämnandefrågan. Ett 
sådant förfarande innebär emellertid en rad praktiska problem, t.ex. ökade administ-
rativa sysslor för domstolarna. Problem skulle även kunna uppstå om handlingen 
innan den kan lämnas ut måste återförvisas till myndigheten för en förnyad 
sekretessprövning. 

4.5 Preliminära konklusioner 

I det ovanstående har bestämmelserna om samverkansskyldighet i 6 § FL och 
informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL varit föremål för en närmare granskning. 
I det följande sammanfattas vad som framkommit i denna undersökning i fråga om 
de aktuella reglernas begriplighet, koherens och avvägningar. 

4.5.1 Begriplighet  

En första slutsats som kan dras av kapitlet är att rättskällorna tämligen kortfattat har 
behandlat förutsättningarna för samverkansskyldigheten i 6 § FL och informations-
skyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, även om förutsättningarna för informationsskyldig-
heten på senare tid har behandlats i doktrinen.  
 
Angående samverkansskyldigheten har som framgått av den ovanstående undersök-
ningen regelverket inte uppvisat några större brister beträffande regelverkets klarhet, 

                                                             
129 Prop. 1979/80:2, del A, s. 365. Se även RÅ 2001 not. 86. 
130 6 kap. 7 § tredje stycket OSL. 
131 Se t.ex. JO 2003/04 s. 435 och JO 2006/07 s. 481. Jfr JO dnr: 2265-12, beslut meddelat 2013-05-06. 
132 Hjertstedt, 2011, s. 396 f.  
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förutom att det gäller oklarheter kring vad som avses med rekvisitet ”andra 
myndigheter” i 6 § FL. I kapitlet har diskuterats om rekvisitet enbart omfattar andra 
förvaltningsmyndigheter eller om det tar sikte på det vidare myndighetsbegreppet, 
som även innefattar regeringen och domstolarna. I kapitlet har argumenterats för att 
rekvisitet rimligtvis bör ta sikte på andra förvaltningsmyndigheter. Huruvida så är 
fallet är emellertid oklart, varför lagtexten på denna punkt kan sägas brista i 
klarhet.133 Likaså är det inte klarlagt om en myndighet kan kräva betalning som 
villkor för att den ska bistå en annan myndighet. I kapitlet har emellertid 
argumenterats för att det inte kan ligga i lagstiftarens intentioner om att bygga upp 
en effektiv förvaltning att myndigheterna ska debitera varandra för olika 
samverkansuppdrag, varför myndigheterna i första hand bör bistå varandra utan 
ekonomisk ersättning.134 
 
Beträffande informationsskyldigheten är som framgått av kapitlet stora delar av 
förfarandet då en myndighet begär ut en uppgift från en annan myndighet oreglerat, 
varför regelkomplexet i detta hänseende brister i klarhet. Det är t.ex. inte reglerat 
vem som är beslutsfattare, vart begäran ska riktas och hur informationsskyldigheten 
ska verkställas. Inte heller reglerna i FL om ett besluts utformning och innehåll är 
direkt tillämpliga vid utlämnande av uppgift till myndighet, eftersom det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I kapitlet har framförts att i de fall där det saknas 
förfaranderegler för hur informationsskyldigheten ska tillämpas, är det rimligt att 
reglerna om utlämnande av allmän handling till enskild enligt 2 kap. TF ska 
tillämpas analogt, även i en utlämnandesituation mellan myndigheter. För att 
tydliggöra rättsläget bör det övervägas om det inte borde införas ett stadgande i OSL 
som klargör detta. Alternativt kan dessa oklarheter tydliggöras genom rättspraxis-
bildning. Härtill bör det även övervägas om det inte bör införas krav på skriftlig 
beslutsmotivering vid avslagsbeslut vid utlämnande av uppgift till annan myndighet. 
Ett skriftligt avslagsbeslut krävs för att myndigheten ska kunna överklaga beslutet.135 
 
En begränsning i informationsskyldigheten är om ett utlämnande hindrar ”arbetets 
behöriga gång”. Innebörden av detta rekvisit har inte tydliggjorts i rättskällorna, 
varför regelverket även här kan sägas brista i klarhet. I kapitlet har dock framförts 
att ett hinder för arbetets behöriga gång rimligtvis föreligger om det skulle krävas 
betydande arbetsinsatser för den förvarande myndigheten att ta fram den begärda 
uppgiften. Det innebär exempelvis att den förvarande myndigheten inte skulle 
behöva göra avancerande sammanställningar eller ett omfattande utredningsarbete 
för att få fram en uppgift. De oklarheter som här råder kan med fördel klargöras 
genom rättspraxisbildning.136  

                                                             
133 Se avsnitt 4.3.2 ovan. 
134 Se avsnitt 4.3.3 ovan. 
135 Se avsnitt 4.4.4 ovan. 
136 Se avsnitt 4.4.3 ovan. 
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4.5.2 Koherens  

De aktuella regelkomplexen uppvisar inte några direkta logiska oförenligheter eller 
omotiverade likheter eller skillnader sinsemellan. Som framgått av kapitlet kom-
pletterar i stället myndigheternas samverkansskyldighet och informationsskyldighet 
varandra. Samverkansskyldigheten ger de anställda vid samhällets krishanterings-
aktörer möjlighet att delta på t.ex. ett samrådsmöte med andra myndigheter, men det 
är informationsskyldigheten som ligger till grund för det uppgiftsutbyte som sker på 
ett sådant möte. Informationsskyldigheten innebär att den utlämnande myndigheten 
själv får avgöra hur de ska verkställa ett utlämnande. I kapitlet har dock argumente-
rats för att samverkansskyldigheten innebär att den utlämnande myndigheten bör 
tillmötesgå den mottagande myndighetens begäran att få ut den begärda uppgift i 
den form som de önskar. Samverkansskyldigheten innebär också att den utlämnande 
myndigheten har en relativt vidsträckt skyldighet att försöka hjälpa att precisera 
samt söka efter en begärd uppgift.137  
 
En skillnad mellan regelverken är dock att samverkansskyldigheten enbart omfattar 
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, medan informationsskyldigheten 
även gäller för regeringen, de beslutande politiska församlingarna, domstolarna samt 
sådana organ som jämställs med myndighet vid tillämpningen av OSL. Att myndig-
hetsbegreppen i OSL och FL skiljer sig åt innebär att begreppet myndighet kan 
sägas uppvisa en lägre grad av koherens. Vad som avses med begreppet myndighet i 
de olika författningarna är dock tämligen klart, eftersom förtydliganden har gjorts i 
förarbeten och rättspraxis, varför denna brist i koherens mellan de olika regelverken 
är av mindre betydelse. Eftersom de olika regelverken ska tillämpas av en större 
mängd offentliga aktörer – och flera av dem utan juridisk skolning – kan dock 
skillnaderna i myndighetsbegreppet sägas innebära att regelverken brister i 
användarvänlighet, d.v.s. de kan uppfattas som svårbegripliga. 

4.5.3 Avvägningar 

Beträffande avvägningar kan det konstateras att lagstiftaren tillsynes har prioriterat 
de intressen som finns för att myndigheterna ska samverka och utbyta uppgifter med 
varandra. Att så är fallet framgår tydligt av informationsskyldigheten som är av 
obligatorisk karaktär. I de fall förutsättningarna för bestämmelsen är uppfyllda är 
den utlämnande myndigheten skyldig att lämna ut de begärda uppgifterna. Andra 
avvägningar som främjar myndighetssamverkan är att informationsskyldigheten 
omfattar varje uppgift som en myndighet förfogar över och inte bara sådana 
informationsbärare som enligt 2 kap. TF är att anse som allmänna handlingar. Det 
innebär att informationsskyldigheten ofta ger myndigheterna bättre tillgång till 

                                                             
137 Se avsnitt 4.4.2 ovan. 
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uppgifter hos andra myndigheter än vad handlingsoffentligheten ger envar.138 Som 
har argumenterats för i kapitlet är den gjorda avvägningen motiverad. Att samhällets 
krishanteringsaktörer kan ta del av uppgifter inte är allmänna är en förutsättning för 
att de på ett effektivt sätt ska kunna handlägga ärenden, men också för att på ett 
effektivt sätt ska kunna hantera olyckor och extraordinära händelser, vilket kan ses 
som ett särskilt lovvärt syfte. Inte sällan är det enbart informationsskyldigheten som 
ger samhällets krishanteringsaktörer möjlighet att få ut uppgifter från andra myndig-
heter, varför detta regelverk är av central betydelse för deras möjligheter att kunna 
utbyta uppgifter inför och vid hanteringen olyckor och extraordinära händelser. 
 
En avvägning på lagstiftningsplanet som är gemensam för samverkansskyldigheten 
och informationsskyldigheten är att de begränsas av bestämmelserna om sekretess. 
Det innebär att de intressen som sekretesslagstiftningen har att tillvarata, väger 
tyngre än de intressen som dessa regelverk avser att tillvarata. Att samverkans-
skyldigheten och informationsskyldigheten begränsas av reglerna om sekretess är 
tämligen rimligt. I annat fall hade bestämmelserna om sekretess mellan 
myndigheterna i praktiken inte fyllt någon direkt funktion, eftersom informations-
skyldigheten är av obligatorisk natur. Att de olika regelkomplexen begränsas av 
bestämmelserna om sekretess ligger även i linje med artikel 8 i Europakonvention 
som innebär att inskränkningar i den enskildes sekretesskydd ska ske restriktivt och 
enbart för särskilt legitima ändamål.139 En annan avvägning på lagstiftningsplanet är 
att informationsskyldigheten innebär att samhällets krishanteringsaktörer på 
”begäran” får lämna ut en uppgift. Att en uppgift enbart får lämnas ut på begäran, 
kan sägas främja ett restriktivt utbyte av uppgifter mellan myndigheterna, vilket 
också ligger i linje med artikel 8 i Europakonventionen och Europadomstolens 
praxis.140 
 
Avvägningar på rättstillämparplanet har t.ex. gjorts i 6 § FL genom att varje 
myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp ”inom ramen för den egna verksam-
heten”. Begränsningen i samverkansskyldigheten innebär att det är upp till varje 
myndighet att själv avgöra vilken hjälp de kan lämna till andra myndigheter utifrån 
den rådande arbets- och resurssituationen. Med tanke på samverkansskyldighetens 
generella räckvidd är det enligt min mening rimligt att det är upp till varje myndig-
het att själv avgöra huruvida de har möjlighet att lämna bistånd. I annat fall finns det 
en risk att samverkansskyldigheten bli alltför betungande för myndigheterna, vilket 
kan motverka dess syfte. Motsvarande avvägning ska rättstillämparen även göra vid 
tillämpningen av informationsskyldigheten, men den förvarande myndigheten ska då 
ta hänsyn till ”arbetets behöriga gång”.  
 

                                                             
138 Se avsnitt 4.3.3 ovan. 
139 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan.  
140 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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Som redan nämnts är informationsskyldigheten av obligatorisk natur, d.v.s. en 
myndighet kan inte neka ett utlämnande om förutsättningarna i bestämmelsen är 
uppfyllda. Det finns ingen möjlighet för den utlämnande myndigheten att göra 
någon generell lämplighetsbedömning innan en uppgift lämnas ut, t.ex. att den 
mottagande myndigheten ska ha ett lovvärt syfte med begäran. Informationsskyldig-
het gäller oavsett den begärda myndighetens syfte med begäran. Däremot innehåller 
de flesta sekretessbestämmelser ett skaderekvisit, som innebär att den utlämnande 
myndigheten har att göra en sekretessprövning innan en uppgift lämnas ut. 
Avvägningen kan härvid sägas vara begränsad till den skadebeskrivning som anges i 
varje enskild sekretessbestämmelse. I de fall sekretess skulle hindra ett utlämnande 
innebär informationsskyldigheten att den utlämnande myndigheten måste pröva om 
uppgiften får lämnas ut med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelse, om så är 
fallet är myndigheten skyldig att lämna ut uppgiften. Att den utlämnande 
myndigheten inte ska göra någon ytterligare lämplighetsbedömning innan en uppgift 
lämnas ut, kan bero på att lagstiftaren har utgått från att den begärda myndigheten 
alltid har ett lovvärt syfte med begäran och att de noga övervägt innan de begär ut en 
uppgift. Att införa någon form av lämplighetsbedömning i informationsskyldigheten 
skulle även kunna leda till att bestämmelsen tillämpas mer skönsmässigt, varför 
någon sådan reglering inte är föredra. Det skulle även kunna bli oklart hur en sådan 
avvägning skulle förhålla sig till bestämmelserna om sekretess. 
 
Problematiskt ur avvägningssynpunkt är att den myndighet som uppgiften berör inte 
kan motsäga eller överklaga att en uppgift ska lämnas ut. Det föreligger inte heller 
någon skyldighet för den utlämnande myndigheten att inhämta yttranden från den 
som uppgiften berör innan en uppgift lämnas ut. Inte heller föreligger någon 
skyldighet att informera en berörd myndighet att en viss uppgift kommer att lämnas 
ut. Att införa ett generellt krav på kommunikation eller underrättelse skulle enligt 
min mening vara omotiverat betungande för myndigheterna. Det kan däremot 
övervägas om inte ett krav på kommunikation bör införas när ett utlämnande kan 
antas vara av särskild betydelse för en annan myndighet. Exempelvis om ett 
utlämnande innebär att vidtagna säkerhetsåtgärder hos en annan myndighet 
motverkas. Om den berörda myndigheten inte informeras om utlämnandet kan det 
innebära allvarliga brister i säkerheten hos denna myndighet. I sådana situationer är 
det enligt min mening rimligt att den berörda myndigheten informeras om 
utlämnandet.141 
 
Ur avvägningssynpunkt är det också problematiskt att begäran om utlämnande av en 
uppgift i första hand ska göras av den tjänsteman hos myndigheten som ansvarar för 
vården av handlingen. Denna prövning får även göras av en tjänsteman som har 
begränsade kunskaper om sekretesslagstiftningen. I kommande kapitel föreslås 

                                                             
141 En myndighets säkerhetsåtgärder torde i första hand enbart kunna motverkas om uppgifter lämnas ut till enskilda och 
inte till andra myndigheter. 
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därför en ändring i OSL, som innebär att endast de anställda hos kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer som anses behöriga, med andra ord har kunskaper om 
sekretesslagstiftningen, får ta del av sekretessreglerade uppgifter och att endast 
sådan personal får ta beslut om utlämnandet av sådana uppgifter.142 

                                                             
142 Se avsnitt 5.4.2.2 nedan. 
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5 Sekretesskyddets uppbyggnad 

5.1 Inledning 

Utgångspunkten är att kommunerna och övriga krishanteringsaktörer får utbyta 
känsliga uppgifter om enskilda eller om myndigheternas säkerhetsåtgärder, så länge 
det inte uttryckligen finns en bestämmelse om sekretess, som inskränker ett sådant 
utlämnade. Inom området samhällsskydd och beredskap finns, som behandlas i 
kapitel 6 och 7 nedan, ett flertal bestämmelser om sekretess som begränsar 
myndigheternas möjligheter att utbyta uppgifter med varandra. Innan dessa 
sekretessbestämmelser kartläggs ska i detta kapitel sekretesskyddets uppbyggnad 
med fokus på frågor som rör sekretess mellan myndigheter granskas. För att 
undersöka dessa frågor är kapitlet uppdelat i tre delar. 
 
I den första delen i detta kapitel redogörs för sekretessens grunder. Här utröns vad 
som avses med sekretess och vilka personer som är skyldig att iaktta sådan. Härefter 
undersöks de tre grundläggande rekvisit som de flesta sekretessbestämmelser är 
uppbyggda, nämligen rekvisit som anger sekretessens räckvidd, föremål och styrka. 
Anledningen till att intresse inledningsvis riktas mot dessa rekvisit beror på att 
granskningen av de olika sekretessbestämmelserna i följande kapitel utgår från dessa 
rekvisit, varför vissa grundläggande förutsättningar för de olika rekvisiten redan 
behandlas i detta kapitel. Nära kopplat till sekretessens styrka är den sekretess-
prövning som ska föregå ett utlämnande, varför den första delen avslutas med att på 
ett övergripande plan redogöra för hur denna prövning ska gå till och vilka faktorer 
som kan påverka denna bedömning. 
 
I den andra delen i detta kapitel behandlas frågor om sekretess mellan myndigheter. 
Inledningsvis presenteras de motiv som låg till grund för att lagstadga om sekretess 
mellan myndigheter. Därpå granskas hur sekretessgränser uppstår mellan 
myndigheter som mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. Då 
undersökningen utgår från ett kommunalt perspektiv analyseras även vad som gäller 
beträffande sekretessgränser inom den kommunala organisationen. 

 
I den tredje delen i detta kapitel utreds hur sekretessreglerade uppgifter ska hanteras 
inom en myndighet. För uppgifter som rör rikets säkerhet finns det särskilda 
bestämmelser som anger hur sådana uppgifter ska hanteras av myndigheterna. Då 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer inte sällan kan hantera uppgifter som 
rör rikets säkerhet undersöks även hur sådana uppgifter ska hanteras av myn-
digheterna. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion om regelverkens 
begriplighet, koherens och hur väl avvägda de är. 
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5.2 Grunderna för sekretess 

5.2.1 Kopplingen till grundlagen 

I föregående kapitel har framgått att bestämmelserna i 2 kap. TF inte har omedelbar 
betydelse för frågan om tillhandahållandet av uppgifter mellan kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer, eftersom detta regelkomplex tar sikte på förhållandet 
till enskilda.1 Trots detta är det uppenbart att dessa regler även återverkar i förhållan-
det mellan myndigheter, eftersom sekretesslagstiftningen tar sin utgångspunkt från 
de sekretessgrunder som anges i 2 kap. TF.2 Av dessa sekretessgrunder följer att 
handlingsoffentligheten endast får begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa 
angivna intressen, t.ex. rikets säkerhet, myndighets verksamhet för inspektion, 
kontroll eller annan tillsyn och skyddet för enskildas personliga integritet.3 Då myn-
digheter formellt sett inte omfattas av rätten att ta del av allmänna handlingar, finns 
det emellertid inget hinder att sekretess i förhållande till myndigheter skyddar andra 
än dessa angivna intressen.4 Det är dock ovanligt med sådana bestämmelser.5 En 
grundläggande utgångspunkt är att sekretess mellan myndigheter ska regleras på 
samma sätt som gentemot enskilda.6 
 
Även formerna för sekretessens reglering följer av 2 kap TF som anger att begräns-
ningar i rätten att ta del av allmänna handlingar noga ska anges i bestämmelse i 
särskild lag eller om så är lämpligare i annan lag vartill den särskilda lagen 
hänvisar.7 Med den särskilda lagen avses OSL.8 Regeringen får även efter bemyn-
digande i OSL genom förordning meddela närmare föreskrifter om sekretessens till-
lämplighet. Regeringen har meddelat sådana föreskrifter i OSF. Att det enbart är 
begränsningar i handlingsoffentligheten som ska anges i OSL eller om så är 
lämpligare i annan lag vartill OSL hänvisar, innebär att det inte föreligger något 
hinder mot att utanför sekretesslagstiftningens ram föreskriva om sekretess mellan 
myndigheter. Utgångspunkten är dock att sekretessbestämmelserna ska samlas i 
OSL.9 Av noggrannhetskravet i 2 kap. TF följer även att sekretessbestämmelserna 
ska ha ett preciserat innehåll, vilket innebär att sekretess inte får föreskrivas efter en 
mer skönsmässig bedömning, utan alla förutsättningar för sekretess måste framgå på 

                                                             
1 Se avsnitt 4.4 ovan.  
2 2 kap. 2 § första stycket TF. 
3 I OSL har sekretessgrunderna i TF delats upp i två övergripande kategorier, nämligen skyddet för allmänna intressen 
som har samlats i lagens fjärde avdelning (kap. 15–20), samt skyddet för enskildas intressen som har samlats i lagens 
femte avdelning (kap. 21–40). 
4 Prop. 1979/80:2, del A, 69 och 121 f. Se även prop. 1948:230 s. 121 f. 
5 Se dock 40 kap. 4 § OSL som är ett exempel på en sekretessbestämmelse som inte utgår från sekretessgrunderna i TF. 
6 Prop. 1979/80:2, del A, s. 69 och 121 f. 
7 2 kap. 2 § andra stycket TF. 
8 Se 1 kap. 1 § andra stycket OSL. Jfr prop. 1979/80:2, del A, s. 69.  
9 Prop. 1979/80:2, del A, s. 69 och 121 f. 
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ett klart och tydligt sätt.10 Här kommer det tidigare behandlade kravet på 
begriplighet till uttryck.11 Att begränsningar av rätten att ta del av allmänna hand-
lingar ska anges noga innebär att lagstiftaren vid utformningen av varje sekre-
tessbestämmelse, inte ska åstadkomma mer sekretess än vad som är nödvändigt för 
att skydda det intresse som föranlett bestämmelsen.12 En sådan utgångspunkt främjar 
handlingsoffentligheten, men även i viss utsträckning myndighetssamverkan, medan 
de intressen som sekretesslagstiftningen avser att skydda får stå tillbaka. 

5.2.2 Sekretessens innebörd 

Samhällets krishanteringsaktörer är skyldiga att iaktta ett större antal sekretess-
bestämmelser. Att sekretess gäller för en uppgift innebär enligt 1 kap. 1 § andra 
stycket OSL att det är förbudet att röja uppgiften, vare sig det sker muntligen, 
genom utlämnandet av en allmän handling eller på något annat sätt.13 Varje form av 
röjande är förbjudet. Exempel på andra sätt att röja en uppgift på, än muntligen eller 
genom utlämnandet av en allmän handling, kan t.ex. ske genom att en allmän 
handling visas upp eller genom att en handling lämna ut som inte är allmän. Det 
innebär att även uppgifter som t.ex. återfinns i en minnesanteckning eller uppgifter 
som inte alls är dokumenterade kan vara underställd av sekretess. Förklaringen till 
detta är att det är det är själva uppgiften som omfattas av sekretess, och inte 
handlingen eller informationsbäraren i sig.14  
 
Sekretess innebär inte bara ett förbud att röja en uppgift för någon annan, utan en 
sådan uppgift får enligt 7 kap. 1 § OSL inte heller på något annat sätt utnyttjas 
utanför den verksamhet där den är sekretessbelagd.15 Ett exempel på en sådan 
situation som brukar nämnas i förarbeten och doktrinen är att en tjänsteman, som är 
skyldig att hemlighålla uppgifter om rikets penning- eller valutapolitik, inte får 
utnyttja sina kunskaper om dessa uppgifter för att bereda sig själv ekonomisk 
vinning.16 Det aktuella förbudet kan även få betydelse om en anställd hos samhällets 
krishanteringsaktörer byter arbete. Den anställde är då förhindrad att i sitt nya arbete 
dra nytta av de sekretessbelagda uppgifter som han eller hon fått kännedom om i sin 
tidigare anställning. Geijer m.fl. menar att detta inte gäller om uppgiften kan lämnas 
ut till den nya arbetsgivaren p.g.a. någon sekretessbrytande bestämmelse.17 
Uttalandet är något oklart, eftersom det inte framgår vem som ska pröva om upp-
giften får lämnas ut. För att inte förtroendet för myndigheterna ska svikta bör den 

                                                             
10 Prop. 1975/76:160 s. 76 f. 
11 Se avsnitt 2.2.1 ovan. 
12 Prop. 1979/80:2, del A, s. 78. 
13 Se även 3 kap. 1 § OSL. 
14 Prop. 1979/80:2, del A, s. 119 f. 
15 Se Ekroth & Fridström Montoya, 2008, s. 155 f. som benämner förbudet att utnyttja uppgifter som utnyttjande-
sekretess. 
16 Prop. 2008/09:150 s. 317. Se även Holstad, 2013, s. 20 och Bohlin, 2015, s. 173. 
17 Geijer, Liljeqvist & Lundahl, 2011, s. 31.  
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anställde inte själv kunna göra en sådan sekretessprövning. I de fall en anställd vill 
ha ut en uppgift från sin tidigare arbetsgivare, som denne behöver hos sin nya 
arbetsgivare, bör ett sådant utlämnande i första hand ske genom att uppgiften begärs 
ut med stöd av informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL och genom att den utläm-
nande myndigheten gör en sedvanlig sekretessprövning.18 

 
I den del sekretess innebär tystnadsplikt utgör det en inskränkning i den yttrande-
frihet som följer av 2 kap. RF.19 Yttrandefriheten får under vissa förutsättningar 
begränsas genom lag.20 Det krävs dock att en sådan inskränkning ska vara nödvän-
diga för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och 
vara nödvändig med hänsyn till ändamålet.21 Sådana inskränkningar får exempelvis 
göras med hänsyn till rikets säkerhet, allmän ordning och säkerhet och privatlivets 
helgd.22 De legitima inskränkningarna i yttrandefriheten harmoniserar i stor utsträck-
ning med sekretessgrunderna i 2 kap. TF.23 Då en utgångspunkt vid utformningen av 
OSL är en i stort sett enhetlig reglering av handlingsoffentligheten och tystnads-
plikten ska gälla, är det rimligt att inskränkningar i de olika grundlagsskyddade 
rättigheterna kan ske på liknande grunder. 

 
Förutom vad som nämnts ovan kan sekretess också innebära en begränsning av den 
så kallade meddelarfriheten, som innebär att de anställda hos kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer som regel straffritt får lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter i vilket ämne som helst till medierna för publicering.24 I 7 kap. 3 § TF 
anges tre inskränkningar i denna rättighet. För det första gäller inte meddelarfrihet 
om den anställde gör sig skyldig till vissa allvarliga brott, såsom högförräderi, 
spioneri, landsförräderi etc. För det andra innebär meddelarfriheten att uppgifter får 
lämnas muntligen, men det är förenat med straffrättsligt ansvar att lämna ut hand-
lingar som omfattas av sekretess för publiceringssyfte. Det tredje undantaget innebär 
att det är straffbart att muntligen lämna ut uppgifter i de fall där tystnadsplikt särskilt 
anges i OSL, så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Inom området samhällsskydd och 
beredskap finns som utvecklas i följande kapitel flera kvalificerade tystnadsplikter 
som inskränker meddelarfriheten för de anställda hos samhällets krishanterings-
aktörer, vilket tyder på att det finns särskilt skyddsvärda uppgifter inom detta 
område.25  

 

                                                             
18 I de fall det finns en bestämmelse om uppgiftsskyldighet ska en sådan bestämmelse tillämpas för informations-
skyldigheten i 6 kap. 5 § OSL.  
19 2 kap. 1 § RF. Se även artikel 10 Europakonventionen.  
20 2 kap. 20 § första stycket RF. 
21 2 kap. 21 § RF.  
22 2 kap. 21 och 23 §§ RF.  
23 Se Holmberg m.fl., 2012, s. 186.  
24 1 kap. 1 § TF och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)(YGL). 
25 Se delavsnitt 6.3 och 7.3 nedan.  
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Av ovanstående följer att sekretess kan innebära begränsningar i de tre grundlags-
enliga rättigheter: handlingsoffentligheten, yttrandefriheten och meddelarfriheten. 
Då sekretess även gäller mellan myndigheter innebär sekretess också en begränsning 
i myndigheternas möjligheter att utbyta sådana uppgifter med varandra, vilket skulle 
kunna sägas begränsa effektiviteten i den offentliga förvaltningen. Den som bryter 
mot sekretesslagstiftningen kan dömas för brott mot tystnadsplikten.26 Att utdöma 
ansvar för brott mot tystnadsplikten är relativt ovanligt.27 En förklaring till detta är 
att brottet är subsidiärt till andra brott.28 Den tjänsteman hos kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer som bryter mot en sekretessbestämmelse som rör rikets 
säkerhet kan i stället dömas för t.ex. spioneri, obehörig befattning med hemlig 
uppgift eller vårdslöshet med hemlig uppgift. Den tjänsteman som är vårdslös i 
hanteringen av sekretessbelagda uppgifter kan också bland annat kritiseras av JO. 
Exempelvis har en sektionschef kritiserats som av misstag, på en offentlig plats, 
tappat ett dokument som innehöll sekretessbelagda uppgifter.29 

5.2.3 Organ och personer som är skyldig att iaktta sekretess 

5.2.3.1 Samhällets krishanteringsaktörer och dess personal m.m. 

Efter att ha behandlat vad som avses med sekretess uppkommer frågan vem som är 
skyldig att iaktta sekretess. Av 2 kap. 1 § första stycket OSL följer att kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer, likt övriga myndigheter, är underställd OSL.30 För 
att sekretesslagstiftningen i praktiken ska få någon verkan, är det tämligen uppenbart 
att det inte bara är myndigheterna som sådana som är skyldiga att iaktta sekretess, 
utan även de personer som får kännedom om sekretessbelagda uppgifter genom att 
för det allmännas räkning delta i myndigheternas verksamhet. I 2 kap. 1 § andra 
stycket OSL anges i tre punkter fyra persongrupper som är bunden av sekretess.31 
 
En första persongrupp som är skyldig att iaktta sekretess är de anställda vid 
myndigheterna, såsom de anställda hos samhällets krishanteringsaktörer. Att de 
anställda hos myndigheterna måste beakta bestämmelserna om sekretess är en 

                                                             
26 20 kap. 3 § brottsbalken. Se SOU 2003:99 s. 286 och 469. Offentlighets- och sekretesskommittén har uttalat att 
brottsrubriceringen brott mot tystnadsplikten bör ändras till ”sekretessbrott”. Syftet var att tydliggöra att bestämmelsen 
både omfattar brott mot handlingssekretessen och brott mot tystnadsplikten. Kommitténs förslag återfanns inte den 
efterföljande propositionen. Även om begreppet brott mot tystnadsplikten är ett väl inarbetat begrepp i den offentliga 
sfären, står jag bakom kommitténs förslag att benämningen sekretessbrott språkmässigt tydligare anger att både brott mot 
tystnadsplikten och mot handlingssekretessen kan föranleda ett straffrättsligt ansvar. 
27 Krusberg, 2012, s. 145. 
28 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken. 
29 JO dnr: 2653-2012, beslut meddelat 2013-10-08. 
30 Se prop. 1975/76:160 s. 134 och prop. 2008/09:150 s. 273.  
31 Förutom att sekretess gäller för myndigheter och den personkrets som anges i 2 kap. 1 § OSL framgår det av 2 kap. 3–
5 §§ OSL att rätten att ta del av allmänna handlingar även gäller hos ett antal organ som inte är myndigheter. Att rätten 
att ta del av allmänna handlingar gäller hos dessa organ innebär även att dessa organ är underställda OSL. 
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grundläggande förutsättning för att sekretesskyddet i praktiken ska få någon ver-
kan.32  
 
En andra persongrupp som är underställd OSL är den som gör uppdrag åt en 
myndighet.33 För att en uppdragstagare ska vara bunden av sekretess krävs att det är 
en osjälvständig uppdragstagare, d.v.s. en fysisk person som har en sådan anknyt-
ning till myndigheten att uppdragstagaren kan sägas delta i myndighetens normala 
verksamhet. Som exempel på sådana uppdragstagare som nämndes i förarbetena till 
1980 års SekrL var ledamöter i statliga och kommunala församlingar och konsulter 
av skilda slag. Härtill framlades att en uppdragstagare som däremot fått ett uppdrag 
av en myndighet, men som handlar i eget namn och som utåt framstår som utrustade 
med egen kompetens är att betrakta som en självständig uppdragstagare. Som 
exempel på en självständig uppdragstagare som nämndes i förarbeten var en 
dispaschör.34 I tidigare förarbeten till sekretesslagstiftningen har även ansetts att 
personal från ett bevakningsföretag som på uppdrag av en kommun utförde 
bevakning var att anse som en självständig uppdragstagare.35 von Essen menar även 
att konsulter som anlitas i ett visst avseende i ett kvalitetsgranskningsärende normalt 
bör betraktas som självständiga i förhållande till myndigheten.36 I offentliga utred-
ningar framgår däremot att externa experter som deltar i utredningar hos Statens 
haverikommission i praktiken ofta har ansetts som osjälvständig uppdragstagare.37 
Huruvida sådana uppdragstagare som exempelvis deltar i räddningstjänstens olycks-
utredande verksamhet är att betrakta som självständig eller inte måste avgöras efter 
en prövning i varje enskilt fall.38 Klart är dock att om ett privat företag får i uppdrag 
att som konsult självständigt utföra en olycksutredning åt räddningstjänsten, är detta 
att bedöma som en självständig uppdragstagare. Likaså om de anlitar en enskild 
uppdragstagare som har särskilda sakkunskaper som räddningstjänsten saknar eller 
för att lämna ett expertutlåtande.39 
 
En tredje persongrupp som är underkastad sekretess är den som deltar i myndighet-
ens verksamhet p.g.a. tjänsteplikt.40 En grupp som omfattas av tjänsteplikt är de 
mellan arton och sextiofem år, som på anmodan av en räddningsledare är skyldig att 
medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa och 

                                                             
32 2 kap. 1 § andra stycket första punkten OSL.  
33 2 kap. 1 § andra stycket första punkten OSL. 
34 Prop. 1979/80:2, del A, s. 126 f. En dispaschör är en person som yrkesmässigt gör haveriutredningar efter incidenter 
till sjöss. Dispaschören utses av regeringen. Tanken är att dispaschören, som ska vara en opartisk person, ska avgöra 
tvister mellan redare, lastintressent och försäkringsgivare vid ett haveri.  
35 Prop. 1981/82:186 s. 42.  
36 von Essen, 2010, s. 64.  
37 SOU 2014:82 s. 235. 
38 Se avsnitt 7.3.1.2.2 nedan. 
39 Se RÅ 1987 ref. 1. 
40 2 kap. 1 § andra stycket andra punkten OSL. 
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kroppskrafter tillåter det.41 En annan grupp som är underställd tjänsteplikt är de som 
ingår i ett räddningsvärn. Ett räddningsvärn består av tjänstepliktiga personer som är 
bosatta i kommunen.42 Om de personer som deltar i räddningstjänstens verksamhet 
p.g.a. tjänsteplikt får kännedom om sekretessbelagda uppgifter är de skyldiga att 
iaktta sekretess i samma utsträckning som räddningstjänstens egen personal. Även 
efter att tjänsteplikten upphört är de bunden av sekretess.43 

 
Den fjärde och sista persongrupp som omfattas av OSL är den som på annan 
liknande grund deltar i en myndighets verksamhet.44 Det kan t.ex. vara fråga om en 
person som är anställd av ett bemanningsföretag med vilket en myndighet har träffat 
avtal. Det krävs dock att arbetstagaren ställs till myndighetens förfogande och deltar 
i dess verksamhet på samma sätt som om myndigheten hade ingått uppdragsavtal 
med vederbörande. I förarbetena till 1980 års SekrL uttalades exempelvis att den 
personal som frivilligt deltar i tjänstgöring inom Försvarsmakten hade en sådan 
anknytning till myndigheten att de är skyldiga att iaktta sekretess.45 
 
I tidigare förarbeten till sekretesslagstiftningen har ansetts att personer som för sin 
utbildning deltar i arbetet hos en myndighet, t.ex. praktikanter, har en sådan 
anknytning till myndigheten att de bedömdes vara underställda sekretess. Däremot 
uttalades att personer som endast besöker en myndighet mer eller mindre tillfälligt i 
studiesyfte inte ansågs bundna av sekretess.46 Exempel på praktikanter hos 
samhällets krishanteringsaktörer är studenter från MSB:s utbildning Skydd mot 
olyckor, som i huvudsak utbildar sig till brandmän och under utbildningen gör 
praktik hos räddningstjänsten. Rättsläget kring huruvida praktikanter omfattas av 
sekretess eller inte måste dock anses som oklart, eftersom lagrådet i förarbetena till 
OSL uttalar att det inte är klart att praktikanter är bundna av sekretess. Härefter 
framför lagrådet att studenternas ställning i förhållande till sekretesslagen bör 
beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.47 I skrivande stund har inte något sådant 
lagstiftningsarbete presenterats.48 Med tanke på att praktikanter i stor utsträckning 
används inom den offentliga sfären är det oklara rättsläget anmärkningsvärt.  

                                                             
41 6 kap. 1 § LSO. Se prop. 1944:265 s. 65 och SOU 1971:50 s. 185. I förarbeten till tidigare brandlagar nämndes att den 
tjänstgöringsskyldige inte bara kunde åläggas att delta i släckningsarbetet, utan också åläggas sysslor som telefonpass-
ning, budgång, vägvisning och förplägnadstjänst. 
42 Enligt 3 kap. 15 § andra stycket LSO fullgörs tjänsteplikten efter beslut av räddningsledare. 
43 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 126 och prop. 2002/03:119 s. 119. Se även prop. 1914:123 s. 18 och prop. 1985/86:170 
s. 53. Bestämmelser om tjänsteplikt har funnits länge. Redan i bestämmelserna rörande släckning av skogseld i bygg-
ningabalken i 1734 års lag, fanns bestämmelser om medborgerlig plikt att delta i släckning av skogsbrand. Det var först 
vid införandet av 1986 års räddningstjänstlag som det infördes en gemensam bestämmelse för en medborgerlig tjänste-
plikt vid alla typer av räddningstjänst.  
44 2 kap. 1 § andra stycket tredje punkten OSL. 
45 Prop. 1979/80:2, del A, s. 128. 
46 Prop. 1981/82:186 s. 41 f.  
47 Prop. 2008/09:150 s. 647. 
48 Se SOU 2009:72 s. 121. Regeringen lämnade över frågan till Insynsutredningen som inte lämnade något svar med 
motiveringen att frågan inte rymdes inom utredningens direktiv. 
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5.2.3.2 Andra personer än anställda hos samhällets krishanteringsaktörer 

Den person som inte kan hänföras till någon av de fyra persongrupperna som har 
behandlats ovan, d.v.s. anställda vid myndigheterna, osjälvständiga uppdragstagare, 
den som deltar i myndighetens verksamhet p.g.a. tjänsteplikt eller på annan liknande 
grund, är inte skyldiga att iaktta sekretess. Samhällets krishanteringsaktörer kan inte 
heller skriva avtal om att skapa sekretess för personer som inte enligt lag är bundna 
av sekretess. Ett sådant avtal skulle inskränka yttrandefriheten.49 Den personal som 
exempelvis arbetar på SOS Alarm AB och som har hand om ambulansdirigering etc. 
kan härigenom inte bli underställd OSL, däremot finns föreskrifter om tystnadsplikt 
för personal vid SOS Alarm AB i 4 § lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa 
regionala alarmeringscentraler. Den anställde som är underställd tystnadsplikt får 
inte bara muntligen, som namnet antyder, röja en uppgift utan till förbudet hör även 
att en sådan uppgift inte får lämnas ut skriftligen.50 Den som bryter mot tystnads-
plikten kan liksom den som bryter mot sekretesslagstiftningen dömas för brott mot 
tystnadsplikten.51 
 
Det finns även bestämmelser om tystnadsplikt i 7 kap. 1 § LEH som innebär att den 
som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller 
åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inte obehöri-
gen får röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om 1) förhållan-
den av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 2) förhållanden av 
betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 3) en enskild persons 
ekonomiska förhållanden, eller 4) ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 
Utgångspunkten vid regleringen av denna tystnadsplikt är att den enskilde, som på 
olika sätt deltar eller har deltagit i kommunens krishanteringsverksamhet, ska 
omfattas av tystnadsplikt i samma omfattning som myndighetens personal omfattas 
av sekretess. I förarbetena uttalas härefter att den första punkten avser att ge 
motsvarande skydd som sekretessen i 18 kap. 13 § OSL. Den andra punkten 
motsvaras av den sekretess som följer av 15 kap. 2 § OSL. Den tredje och fjärde 
punkten har sin motsvarighet i 38 kap. 7 § OSL.52 
 
Det kan konstateras att regleringen av tystnadsplikt i LEH inte är lika omfattande 
som sekretessregleringen i OSL. Den enskilde som deltagit i kommunens krishante-
ringsverksamhet har t.ex. ingen skyldighet att iaktta tystnadsplikt för uppgifter om 
säkerhets- och bevakningsåtgärder och som kan omfattas av sekretess enligt 18 kap. 
8 § OSL. Sådana uppgifter kan dock i vissa fall omfattas av tystnadsplikt enligt 

                                                             
49 Se JO 1985/86 s. 177 där kritik riktades mot en kriminalvårdsanstalt som låtit utomstående, hantverkare och besökare, 
underteckna sekretessbevis, trots att de uppenbart inte omfattades av sekretess. 
50 I SOU 2013:33 föreslog Alarmeringsutredningen en statlig Alarmeringsmyndighet som skulle ansvara för alarmering. 
Det föreslogs även att en ny sekretessbestämmelse med ett rakt skaderekvisit skulle införas som tog sikte på personalen 
som är verksam inom alarmering. 
51 20 kap. 3 § brottsbalken. 
52 Prop. 2005/06:133 s. 133 och 163. 
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första och ibland andra punkten i den aktuella tystnadspliktsbestämmelsen, men 
dessa bestämmelser ger inget heltäckande skydd. Likaså ger bestämmelserna om 
tystnadsplikt enbart skydd för uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden och 
inte för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Det råder genom detta en 
brist på koherens mellan tystnadspliktsbestämmelserna i LEH och sekretesskyddet i 
OSL. 

5.2.4 Sekretessbestämmelsernas konstruktion 

I det ovanstående har redogjorts för vad som avses med sekretess och vem som är 
bunden av sekretess. I följande undersöks sekretessbestämmelsernas konstruktion. 
För att ge OSL en ändamålsenlig utformning, samtidigt som lagstiftaren säkerställer 
att sekretessen inte blir mer omfattande än vad som är sakligt påkallat, består de 
flesta sekretessbestämmelserna av tre grundläggande rekvisit. 

5.2.4.1 Rekvisit som anger vilken verksamhet som omfattas av sekretess 

Det första grundläggande rekvisitet är sekretessens räckvidd. Rekvisitet anger vilken 
verksamhet som omfattas av sekretess. Sekretessens räckvidd preciseras genom att 
lagstiftaren anger att de angivna uppgifterna enbart kan omfattas av sekretessen i en 
viss typ av verksamhet eller i viss typ av ärende eller hos en viss myndighet. En 
kombination av dessa rekvisit kan också förekomma. Syftet med att begränsa 
sekretessens räckvidd är att värna offentlighetsintresset.53  
 
I de fall sekretessen är verksamhetsknuten gäller sekretessen enbart inom den 
verksamhet som anges i bestämmelsen. Av 32 kap. 8 § OSL följer exempelvis att 
sekretessen är verksamhetsknuten, eftersom det anges att sekretess gäller vid 
utförandet av räddningsinsatser.54 Att sekretessen är verksamhetsknuten innebär att 
sekretessen inte automatiskt följer med när en myndighet lämnar ut en sådan uppgift 
till en annan myndighet. När däremot sekretessen är ärendeknuten, såsom i 30 kap. 
28 § OSL, innebär det att sekretess gäller hos samtliga myndigheter som på olika 
sätt bereder eller handlägger sådant ärende. I detta fall i ärenden om tillstånd till 
hantering av brandfarliga varor. I en del bestämmelser är sekretessens räckvidd 
avgränsad till att gälla hos en viss myndighet. Exempel på en sådan bestämmelse är 
beredskapssekretessen i 38 kap. 7 § OSL som enbart gäller hos kommunerna. Det 
innebär att om en kommun överlämnar en sådan uppgift till en statlig myndighet 
följer sekretessen inte med. Härtill finns det vissa sekretessbestämmelser vars 
räckvidd inte har begränsats, vilket innebär att sekretessen är uppgiftsknuten, såsom 
försvarssekretessen i 15 kap. 2 § OSL. Att en bestämmelse är uppgiftsknuten 

                                                             
53 Prop. 1979/80:2, del A, s. 72 f. och prop. 2008/09:150 s. 284. 
54 32 kap. 8 § första stycket första punkten OSL. 
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innebär att den gäller inom hela den offentliga sfären, oavsett hos vilken myndighet 
eller i vilket sammanhang uppgiften framkommer.55  

5.2.4.2 Rekvisit som anger uppgifter som kan omfattas av sekretess 

Det andra grundläggande rekvisitet är sekretessens föremål. Rekvisitet anger vilka 
slags uppgifter som kan omfattas av sekretess och beskrivs i lagen genom ordet 
”uppgift” tillsammans med en precisering av uppgiftens art. En grundläggande 
utgångspunkt vid utformningen av OSL har varit att största möjliga restriktivitet ska 
iakttas när det gäller sekretess till förmån för allmänna intressen. Beskrivningen av 
vilka slags uppgifter som i dessa fall kan omfattas av sekretess är därför tämligen 
noga preciserade i varje enskild sekretessbestämmelse.56 I exempelvis 18 kap. 13 § 
OSL föreskrivs att föremål för sekretess är uppgifter som ”hänför sig till en 
myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida 
krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering 
av sådana situationer.” De sekretessbestämmelser som avser att skydda de allmännas 
intressen är tämligen specifika och mångskiftande till sin karaktär, varför det är svårt 
att hitta ett minsta gemensamt skyddsintresse för dessa bestämmelser. Däremot tar 
dessa sekretessbestämmelser sin utgångspunkt i de sekretessgrunder i 2 kap. TF som 
avser att skydda de allmännas verksamhet, såsom intresset av att skydda rikets 
säkerhet, myndigheternas tillsynsverksamhet och intresset att förebygga eller beivra 
brott. På ett övergripande plan kan därför sägas, att de sekretessbestämmelser som 
skyddar de allmännas verksamhet på olika sätt avser att skydda de intressen som 
anges i dessa sekretessgrunder.57 
 
När det däremot gäller sekretessbestämmelser som skyddar enskildas förhållanden 
anges föremålet för sekretessen i regel mer vagt. Inte sällan är det uppgifter om en 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som kan omfattas av sekretess. I 
kommande kapitel utvecklas att till personliga förhållanden hänförs uppgifter av 
mycket skiftande natur, alltifrån harmlösa uppgifter till djupt integritetskänsliga 
uppgifter.58 

5.2.4.3 Rekvisit som anger sekretessens styrka och skadebedömning 

Det tredje grundläggande rekvisitet är sekretessens styrka. När det gäller detta 
rekvisit bestäms det normalt med hjälp av ett så kallat skaderekvisit. Det finns två 
huvudgrupper av skaderekvisit, rakt och omvänt, där det första ger presumtion för 

                                                             
55 Även om den mottagande myndigheten inte omfattas av sekretessens räckvidd, d.v.s. anges i sekretessbestämmelsen, 
kan den mottagande myndigheten bli skyldig att iaktta den aktuella sekretessen, om det finns en bestämmelse om 
överföring av sekretess. I huvudsak regleras bestämmelser om överföring av sekretess i 11 kap. OSL. Härtill finns det 
mer specifika bestämmelser om överföring av sekretess i anslutning till de enskilda sekretessbestämmelserna. 
56 Prop. 1979/80:2, del A, s. 82. 
57 Se 2 kap. 2 § första stycket punkterna 1–5 och 7 TF. 
58 Se avsnitt 7.3.1.3 nedan. 
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offentlighet medan det andra för sekretess.59 Även om både rakt och omvänt 
skaderekvisit förekom i 1937 års SekrL var det först i 1980 års SekrL, som de flesta 
sekretessbestämmelser utformades med ett skaderekvisit.60  
 
För att värna offentlighet är rakt skaderekvisit vanligast förekommande i OSL. Ett 
rakt skaderekvisit är konstruerat så att sekretess gäller om det ”kan antas” att det 
sekretesskyddade intresset skadas eller lider men av att en viss uppgift lämnas ut. En 
speciell form av rakt skaderekvisit är kvalificerat rakt skaderekvisit. Ett sådant 
skaderekvisit kommer till uttryck på olika sätt, vanligt är dock att sådana bestäm-
melser är utformade så att sekretess gäller, om det kan antas leda till ”betydande 
men” om uppgiften röjs. I dessa fall är offentlighetsintresset särskilt påtagligt.61 Vid 
ett omvänt skaderekvisit är däremot utgångspunkten att en uppgift inte får lämnas ut, 
”om det inte står klart” att ett visst angivet skyddsintresse inte lider skada eller men i 
något visst hänseende.62 En del sekretessbestämmelser saknar skaderekvisit och i 
dessa fall gäller absolut sekretess. Även om det vid absolut sekretess föreligger ett 
starkt sekretesskydd gäller inte ”absolut” sekretess, eftersom sekretessen i dessa fall 
får ge vika för de fall uppgiftsskyldighet gäller, eller om den enskilde som uppgiften 
berör samtycker till att uppgiften lämnas ut. Om däremot ingen sekretessbrytande 
regel är tillämplig, kan sådana uppgifter enbart utlämnas om det finns en viss 
maximitid angiven för sekretessen som löpt ut.63 

 
Sekretessens styrka anger även den skada som måste föranleda ett hemlighållande. I 
de fall en sekretessbestämmelse gäller till förmån för något allmänt intresse har 
skadan i allmänhet beskrivits så konkret som möjligt i varje enskild sekretess-
bestämmelse.64 Försvarssekretess gäller t.ex. om det kan antas att ett utlämnande 
”skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet”. När det 
däremot gäller sekretess till skydd för uppgifter om enskildas förhållanden, används 
i regel begreppen ”skada” och ”men” för att beskriva den skada som måste föranleda 

                                                             
59 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 72 och 78 f. och prop. 2008/09:150 s. 284. I doktrinen har flera uttalanden gjorts när det 
gäller skillnaden i styrka mellan rakt och omvänt skaderekvisit. Strömholm & Lundell, 2009, s. 48 och Bohlin, 2015, s. 
177, markerar en tydlig skillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit och anger, att sekretesskyddet är ”betydligt 
starkare” inom socialtjänsten (omvänt) än inom socialförsäkringen (rakt). Billum, 1997, s. 21, anser att omvänt skade-
rekvisit ger ett ”mycket starkare” sekretesskydd än rakt skaderekvisit. von Essen, 2003, s. 204, konstaterar enbart att 
omvänt skaderekvisit ger ”starkare skydd” än det raka. Rynning, 2003, s. 97 ff. och Clevesköld & Thunved, 2009, s. 50 
f., använder benämningarna ”sträng sekretess” (omvänt skaderekvisit) och ”lindrig sekretess” (rakt skaderekvisit). 
Rimsten, 2008, s. 109 f., nyttjar i stället begreppen stark sekretess (omvänt skaderekvisit) och mindre stark sekretess 
(rakt skaderekvisit). Se t.ex. JK dnr: 4587-04-30, beslut meddelat 2005-01-25 som beskriver det omvända skaderekvisi-
tet i hälso- och sjukvårdssekretessen som ”mycket sträng sekretess”.  
60 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 78 ff. Se även diskussionen i prop. 1979/80:2, del B, s. 111 ff. 
61 Prop. 1979/80:2, del A, s. 79. 
62 Prop. 1979/80:2, del A, s. 82. 
63 En ”absolut” sekretess har föreskrivits för vissa typer av uppgifter som en myndighet erhållit enligt avtal med främ-
jande stat. Se 27 kap. 5 § samt 30 kap. 7 och 24 §§ OSL. I dessa fall finns det inga möjligheter att bryta sekretessen. 
Sådana uppgifter får enbart lämnas ut när de föreskrivna sekretesstiderna löpt ut. 
64 Prop. 1979/80:2, del A, s. 82. 
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ett hemlighållande. Med ”skada” avses i huvudsak ekonomisk skada, medan 
begreppet ”men” i huvudsak tar sikte på själva integritetskränkningen.65  
 
En annan parameter för att bestämma sekretessens styrka som inte direkt är kopplad 
till skaderekvisitet är sekretessens varaktighet i tid. I OSL förekommande tidsinter-
valler är mellan två upp till sjuttio år.66 På försvarssekretessens område görs undan-
tag från systemet med enhetliga tidsgränser.67 Variationen av sekretesstiden beror på 
lagstiftarens bedömning av hur långt skaderisken typiskt sett sträcker sig för olika 
slags uppgifter.68 Sekretessbestämmelser rörande enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden har ofta längre sekretesstider än uppgifter om allmänna 
intressen, varför sådana uppgifter generellt sett har ansetts mer skyddsvärda.69 

 
Tidsintervallerna är maximitider vilket innebär att sekretessen kan upphöra tidigare 
om den prövande myndigheten bedömer att det inte längre föreligger någon 
skaderisk. När sekretesstiden löpt ut finns det inga möjligheter för kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer att tillämpa en sekretessbestämmelse. Sekretesstiden 
börjar som huvudregel enligt 7 kap. 5 § OSL att beräknas från den allmänna 
handlingens tillkomst. Som framgår av ordalydelsen tar bestämmelsen endast sikte 
på handlingsoffentligheten. Anledningen till att sekretesstiderna formellt sett inte 
omfattar tystnadspliktens utsträckning i tid, är att det saknades en naturlig startpunkt 
att utgå från när en uppgift inte är dokumenterad i en handling. I förarbetena till 
1980 års SekrL uttalades att tiden för handlingssekretessen ändock blir avgörande 
för tystnadspliktens utsträckning i tid, eftersom tystnadsplikten avseende uppgifter 
lagrade i en allmän handling inte ansågs kunna upprätthållas när tiden för hand-
lingsoffentligheten löpt ut. En del sekretessbestämmelser saknar tidsgränser, vilket 
innebär att sekretess gäller så länge syftet med åtgärden motverkas om uppgiften 
röjs.70  

5.2.4.4 Faktorer som påverkar sekretessprövningen  

Innan en sekretessreglerad uppgift lämnas ut måste kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer avgöra om uppgiften omfattas av sekretess eller inte. Det 
innebär att de har en skyldighet att göra en sekretessprövning innan en sådan uppgift 
lämnas ut. Denna prövning syftar till att avgöra om ett utlämnande kan medföra 
skada eller men för de intressen som sekretessbestämmelsen avser att skydda. Hur 
själva sekretessprövningen ska gå till är inte närmare reglerat i OSL. Klart är dock 

                                                             
65 Se avsnitt 7.3.1.4 nedan. 
66 Förekommande maximitider i OSL är 2, 5, 10, 20, 40, 50 och 70 år.  
67 Se avsnitt 6.3.1.4 nedan.  
68 Se t.ex. 31 kap. 12 § OSL.  
69 Prop. 1979/80:2, del A, s. 86.  
70 Prop. 1979/80:2, del A, s. 86 f.  
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att sekretessprövningen ska utgå från det skaderekvisit och den skadebeskrivning 
som anges i varje enskild sekretessbestämmelse.71 
 
En viktig faktor för utgången av sekretessprövningen är om sekretessbestämmelsen 
består av ett rakt eller omvänt skaderekvisit. Vid ett rakt skaderekvisit kan den 
utlämnande myndigheten göra sekretessprövningen inom ganska vida ramar. I 
förarbetena till 1980 års SekrL uttalade departementschefen följande beträffande 
tillämpningen av det raka skaderekvisitet: 
 

”Avsikten är att skadebedömningen i dessa fall i huvudsak skall kunna göras 
med utgångspunkt i själva uppgiften. Det innebär att frågan huruvida sekretess 
gäller eller inte i första hand inte behöver knytas till en skadebedömning i det 
enskilda fallet. Avgörande bör i stället vara om uppgiften som sådan är av den 
arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det 
intresse som skall skyddas genom bestämmelsen. Om uppgiften är sådan att den 
genomsnittligt sett måste betraktas som harmlös, ska den alltså normalt sett anses 
falla utanför sekretess. Som exempel på uppgift av detta slag kan nämnas utlän-
nings adress eller civilstånd. Skulle uppgiften å andra sidan vara av sådant slag 
att den lätt kan komma att missbrukas, t.ex. om den rör någon mera betydelsefull 
omständighet avseende försvaret, skall den enligt min mening i de flesta fall 
anses vara omfattad av sekretess.”72 

 
Vid ett rakt skaderekvisit ska sålunda sekretessprövningen som huvudregel göras 
med utgångspunkt i själva uppgiften. De främsta källorna för att avgöra om en 
uppgift typiskt sett omfattas av sekretess eller inte är de förarbetsuttalanden som 
föregått respektive sekretessbestämmelse och prejudikat från HFD.73 Även om en 
uppgift genomsnittligt sett är att anse som harmlös och därigenom som regel ska 
lämnas ut, såsom uppgifter om en utlännings adress eller civilstånd, kan det som 
departementschefen framförde i förarbetena och som citeras nedan, ibland finnas en 
anledning att göra en närmare sekretessprövning, vilket innebär att även uppgifter 
som typiskt sett är harmlösa kan omfattas av sekretess.  
 

”Om det t.ex. i ett särskilt fall framgår att den som begär att få ut en uppgift om 
en utlännings adress kan antas använda denna uppgift för att utsätta veder-
börande för trakasserier, ska uppgiften just i denna situation anses vara omfattad 
av sekretess. Avsikten är emellertid inte att tjänstemannen normalt ska försöka 
utröna om omständigheter av nu nämnt slag föreligger i ett visst utlämnandefall. 
En sådan bedömning bör enligt min mening förekomma endast om det finns 
särskild anledning till det, t.ex. om en tjänsteman har fått veta att man från visst 
håll samlar informationen av det aktuella slaget i illegitimt syfte. Vad gäller det 
andra av de nyss nämnda exemplen – utlämnande av uppgift av betydelse för 
försvaret – kan omvänt upplysningar om sökandes identitet och om hans avsikt 

                                                             
71 Se Ekroth, 2008, s. 455 ff. och Ekroth, 2010, s. 25 ff.  
72 Prop. 1979/80:2, del A, s. 80.  
73 Prop. 1979/80:2, del A, s. 85. Se även RÅ 1981 not. 2:34 I–III och RÅ 1987 ref. 91. 
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med uppgifterna medföra att det inte längre finns någon anledning till antagande 
att den i sekretessbestämmelsen angivna skadan ska uppkomma.”74 

 
Av ovanstående följer att vid ett rakt skaderekvisit ska den utlämnande myndigheten 
normalt sett inte ex officio utröna om omständigheter av visst slag föreligger. En 
närmare undersökning av skaderisken ska endast göras om det finns särskild 
anledning till detta. Det innebär att en utlämnande myndighet inte gör något fel om 
de lämnar ut en uppgift som genomsnittligt sett är harmlös, men som i det enskilda 
fallet egentligen skulle ha omfattas av sekretess, om myndigheten inte fått någon 
information som innebär att det fanns någon anledning att göra en närmare 
sekretessprövning.  
 
Fråga är dock när det är befogat för den utlämnande myndigheten att göra en 
närmare sekretessprövning. Förutom de exempel som departementschefen angav 
ovan kan en närmare prövning av sekretessfrågan inte sällan antas vara befogad om 
handlingen är sekretessmarkerad hos den utlämnande myndigheten. Att en handling 
har försetts med en sekretessmarkering säger emellertid ingenting om uppgiften 
omfattas av sekretess eller inte. Sekretessmarkeringen anger enbart att den 
förvarande myndigheten vid ett visst tillfälle har bedömt att en eller flera uppgifter i 
handlingen har omfattats av sekretess. Det innebär att en sekretessmarkerad 
handling kan vara offentlig och en handling som saknar en sekretessmarkering kan 
omfattas av sekretess. Att så är fallet har även tydliggjorts i RÅ 1982 Ab 215, där 
domstolen ansåg att handlingarna rörande den sovjetiska ubåten U-137, var 
offentliga trots att handlingen hos den förvarande myndigheten hade försetts med en 
sekretessmarkering.75 Ännu ett exempel när det kan vara befogat för den utlämnande 
myndigheten att göra en närmare sekretessprövning är om myndigheten på något 
annat sätt har fått information om att uppgiften i det enskilda fallet är särskilt 
känslig. Exempelvis kan den som uppgiften berör, enskild eller myndighet, ha 
informerat myndigheten om att viss skada eller men kan uppstå vid ett utlämnande. 
 
När en myndighet begär ut en uppgift från en annan myndighet, kan man anta att 
myndigheten i regel identifierar sig samt informerar om syftet med begäran. Om den 
begärda myndigheten gör detta torde den utlämnade myndigheten i regel få sådan 
information som förutsätter att de gör en närmare sekretessprövning. Den utläm-
nande myndigheten kan i en sådan situation enligt Holstad utgå från att den begärda 
myndigheten inte vilseleder angående syftet med sin begäran.76 Om däremot någon 
specifik omständighet ger anledning till att ifrågasätta myndighetens syfte med 

                                                             
74 Prop. 1979/80:2, del A, s. 81.  
75 Se JO 2010/11 s. 296 som har uttalat att det är bättre att med en sekretessmarkering ”varna” för sekretess en gång för 
mycket, än en gång för lite. Att däremot rutinmässigt förse samtliga handlingar med en sekretessmarkering, kan inte 
antas vara grundlagsenligt, eftersom en sekretessmarkering enligt 2 kap. 16 § TF endast får göras på handling som 
omfattas av sekretess. 
76 Holstad, 2013, s. 56. 
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begäran är det dock tämligen självklart att den utlämnande myndigheten närmare 
måste undersöka saken.77 
 
Att det finns anledning att göra en närmare sekretessprövning när det är en 
myndighet som begär ut en uppgift från en annan myndighet, går även att utläsa i ett 
uttalande från Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén, som menade att 
när en myndighet begär ut en uppgift från en annan myndighet och uppgiften inte är 
tillgänglig för enskilda, ska den utlämnande myndigheten alltid kontrollera att 
uppgiften behövs för den andra myndighetens verksamhet.78 Att den utlämnande 
myndigheten kontrollerar syftet med begäran innebär att de gör en närmare prövning 
av sekretessfrågan. Då kommunerna och övriga krishanteringsaktörer inte sällan kan 
antas ha ett helt annat syfte än enskilda med att begära ut en uppgift om en annan 
myndighets säkerhetsåtgärder, kan en närmare sekretessprövning i dessa fall 
innebära att en uppgift som typiskt sett omfattas av sekretess gentemot en enskild 
helt eller delvis kan lämnas ut till samhällets krishanteringsaktörer. Holstad har även 
uttalat att utrymmet att neka en myndighet att få del av en uppgift många gånger är 
mindre när det gäller sekretessbestämmelser som skyddar allmänna intressen, än när 
det gäller de bestämmelser som skyddar enskilda intressen. Någon motsvarande 
skillnad föreligger knappast när det är fråga om framställningar av enskilda om att få 
del av uppgifter.79 Även jag delar Holstads bedömning i denna fråga.80 
 
I de fall en uppgift omfattas av ett omvänt skaderekvisit har den utlämnande 
myndigheten ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. I praktiken innebär 
det ofta att en uppgift inte kan lämnas ut utan kännedom om sökandes identitet och 
syfte med begäran.81 Inte ens att uppgiften omfattas av ett lika starkt sekretesskydd 
hos den mottagande myndigheten, har i dessa fall ansetts tillräckligt för att undan-
röja risken för men. Vid ett rakt skaderekvisit har däremot förekomsten av ett till-
fredställande sekretesskydd hos den mottagande myndigheten större betydelse, även 
om detta inte är ensamt avgörande. Faktorer som i doktrinen objektivt sett anser 
påverka risken för röjandet av en viss uppgift är uppgiftens art, mottagaren, syftet 
med utlämnandet och andra integritetsskyddade åtgärder.82 Exempel på integritets-
skyddande åtgärder som talar för ett utlämnande är åtgärder som datasäkerhet, 
såsom rutiner med åtkomstkontroll, kodning och kryptering.83 

                                                             
77 Höök, 2015, s. 45. 
78 SOU 1975:22 s. 115. 
79 Holstad, 2013, s. 56 f. 
80 Se diskussionen i avsnitt 8.3.1.4 nedan. 
81 Prop. 1979/80:2, del A, s. 83. Se t.ex. JO 1982/83 s. 225. 
82 von Essen, 2003, s. 204 f., Rynning, 2003, s. 100 och Ekroth, 2008, s. 450 f. 
83 Rynning, 2009, s. 456. 
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5.3 Sekretess mellan myndigheter 

I kapitlets första del, ovan, har grunderna för sekretess behandlats. I kapitlets andra 
del, nedan, undersöks frågor om sekretess mellan myndigheter. Inledningsvis utröns 
de motiv som låg till grund för att lagstadga om sekretess mellan myndigheter. 
Därefter utreds och analyseras huruvida sekretessgränser uppstår såväl mellan som 
inom en myndighet samt vad som gäller beträffande sekretessgränser inom den 
kommunala organisationen. 

5.3.1 Motiven till sekretess mellan myndigheter 

OSL har föregåtts av två tidigare sekretesslagar, nämligen lag (1937:249) om 
inskränkningar i rätten att utbekomma handlingar (1937 års SekrL) och 1980 års 
SekrL. Dessförinnan reglerades begränsningar i rätten att ta del av allmänna 
handlingar direkt i TF.84 Det var först vid införandet av 1980 års SekrL som 
handlingsoffentligheten och tystnadsplikten reglerades i samma regelverk.85 Tidigare 
reglerades handlingssekretessen i 1937 års SekrL och tystnadsplikten var utspridd i 
ett flertal olika författningar.86 Förutom att sekretess i handlingar och tystnadsplikt 
reglerades i samma lag, var 1980 års SekrL betydligt mer omfångsrik än dess 
föregångare genom att även tidigare oreglerade områden blev reglerade. Ett sådant 
område var sekretess mellan myndigheter.87 
 
Den lagstiftning som föregick 1980 års SekrL tog enbart med något undantag inte 
direkt sikte på förhållandet mellan myndigheter. I princip ansågs ändock att 
bestämmelserna om sekretess skulle beaktas mellan myndigheter.88 För att tydlig-
göra rättsläget ansågs dock i förarbetena till 1980 års SekrL att det var nödvändigt 
att lagstadga om sekretess mellan myndigheter. Avsikten med regleringen var att 
utbytet av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheterna skulle utformas på det 
sätt som tidigare gällde i praktiken.89 Det främsta syftet med att lagstadga om 
sekretess mellan myndigheter var att upprätta ett fullgott sekretesskydd för uppgifter 
om enskilda. De förutsatte enligt lagstiftaren att uppgifter om enskilda inte vidare-
befordras utanför den verksamhet i vilken den har inhämtats. Det angavs att en 
uppgift hos en myndighet hos en annan myndighet kunde läggas till grund för 
åtgärder som, även om de var lagenliga, har en negativ innebörd för den enskilde. 

                                                             
84 Före 1937 års SekrL fanns sekretessreglerna i 2 § 4 mom. 1812 års TF. Häri uppräknades skilda typer av handlingar 
beträffande vilka tryckfrihetsrätten och rätten till offentlighet var inskränkt. Se t.ex. Funcke, 2009, s. 149 ff. om ut-
vecklingen av 1937 års SekrL.  
85 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 64 ff. Se även bet. 1975/76:KU48 s. 11, SOU 1975:22 s. 105 ff. Se t.ex. Eliason, 2009, s. 
107 ff. om utvecklingen av 1980 års SekrL. 
86 Se Kaijser, 1961 s. 65 ff., Lavin, 1973, s. 235 ff. och Lavin, 1974, s. 1 ff. om offentliga funktionärers tystnadsplikt 
före 1980 års SekrL. Se även Regner, 1979, s. 237 ff. och Regner, 1980, s. 83 ff.  
87 När 1980 års sekretesslag träde i kraft innehöll den 129 paragrafer, vilket kan jämföras med 1937 års SekrL som 
innehöll 43 paragrafer när lagen upphävdes. När OSL trädde i kraft hade den ca 430 paragrafer. 
88 Prop. 1979/80:2, del A, s. 88. Se även Rundlöf, 1976, s. 95 ff. och Benno, 1976, s. 300 f. 
89 Prop. 1979/80:2, del A, s. 90 f. och 326. 
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Även den omständigheten att ett större antal tjänstemän kan få kunskap om ett 
känsligt förhållande ansåg kunna upplevas negativt av den enskilde, även om dessa 
tjänstemän har tystnadsplikt. Genom att lagstadga om sekretess mellan myndigheter 
har lagstiftaren markerat en restriktiv inställning till utbyte av känsliga uppgifter 
mellan myndigheterna.90 En sådan utgångspunkt ligger i linje med artikel 8 i 
Europakonventionen och Europadomstolens praxis om hur uppgifter om enskilda 
ska utbytas mellan myndigheterna.91 

 
Förslaget om att lagstadga om sekretess mellan myndigheterna fick i förarbetena till 
1980 års SekrL utstå en del remisskritik. Det framfördes bland annat att sekretess 
mellan myndigheter skulle innebära en alltför kraftig hämmande inverkan på 
samarbetet mellan vissa myndigheter samt leda till ökad byråkratisering.92 
Departementschefen ansåg att de invändningar som restes mot förslaget var tungt 
vägande, men bedömde att de integritetsvinster som en sådan reglering skulle 
innebära vägde tyngre än dess motargument. Därefter framhölls att det var svårt att 
överblicka konsekvenserna av en sådan reglering och att frågan om regleringen av 
sekretess mellan myndigheter inte skulle erhålla en slutgiltig lösning i och med 
detta. Departementschefen uttalade: 
 

”I väntan på att frågan om sekretessen mellan myndigheter kan regleras mer 
fullständigt får de intressekonflikter som uppkommer mellan sekretessintressena, 
å ena sidan, och myndigheternas informationsbehov, å den andra, lösas genom 
bestämmelser om undantag från sekretessen.”93 

 
Konstitutionsutskottet ansåg det välgrundat att frågan om sekretess mellan 
myndigheter skulle bli föremål för ytterligare överväganden och de förutsatte att 
regeringen snarast skulle ta initiativ till detta. Under tiden kunde de godta att denna 
fråga fick en provisorisk lösning.94 Även om det genom åren har gjorts en del 
ändringar i sekretesslagstiftningen, som varit av betydelse för vissa myndigheters 
möjligheter att utbyta information med varandra, har det inte varit frågan om några 
övergripande förändringar. Offentlighets- och sekretesskommittén diskuterade dock 
vissa frågor om sekretess mellan myndigheter och föreslog även en del ändringar i 
lagstiftningen.95 I propositionen till OSL behandlades emellertid inte dessa frågor.96 
Det innebar att när OSL trädde i kraft ledde det inte till några ändringar i regleringen 
om hur frågan om sekretess mellan myndigheter ska hanteras. Att frågan om 
sekretess mellan myndigheter inte behandlades i förarbetena till OSL kan vara flera, 

                                                             
90 Prop. 1979/80:2, del A, s. 120 f.  
91 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
92 Prop. 1979/80:2, del B, s. 135 ff. 
93 Prop. 1979/80:2, del A, s. 90 f.  
94 Bet. 1979/80:KU37 s. 12.  
95 SOU 2003:99 s. 219 ff.  
96 Se dock prop. 2008/09:150 s. 356 ff. där självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL diskuterades. I propositionen 
uttalades att självständighetsrekvisitet ska tolkas på samma sätt som tidigare.  
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t.ex. att den nuvarande ordningen, med sekretess som huvudregel och sekretess-
brytande regler för informationsutbyte i vissa angivna situationer, fungerar 
tillfredställande eller att sekretess mellan myndigheter är en så komplicerad fråga 
och att hänsyn måste tas till flera olika intressen samtidigt att det är svårt att utforma 
en närmare reglering i frågan. Det är nog en kombination av dessa anledningar som 
ligger till grund för att frågan om sekretess mellan myndigheter inte behandlades i 
förarbetena till OSL. I följande avsnitt utvecklas att det finns ett behov av att på ett 
mer övergripande plan se över frågan om sekretess mellan myndigheter.97 

5.3.2 Sekretessgränser mellan och inom myndigheter 

5.3.2.1 Generellt om sekretessgränser 

Att en uppgift som omfattas av sekretess som regel inte får spridas mellan 
samhällets krishanteringsaktörer kommer till uttryck i 8 kap. 1 § OSL. En sådan 
uppgift får inte heller enligt 8 kap. 2 § OSL lämnas mellan olika verksamhetsgrenar 
inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till 
varandra. Det vållar sällan några problem att avgöra om en uppgift lämnas ut till en 
annan myndighet. Däremot kan svårigheter ibland uppstå med att bedöma huruvida 
en sekretessgräns uppstår inom en myndighet.98 För att avgöra detta måste en 
bedömning i två steg göras. I första steget gäller att avgöra om två verksamhets-
grenar inom en myndighet är att anse som samma eller om de är olika. I förarbetena 
till OSL uttalas att det föreligger olika verksamhetsgrenar inom en myndighet ”om 
det finns olika delar av en myndighets verksamhet som har att tillämpa sinsemellan 
helt olika set av sekretessbestämmelser”. Som typexempel härpå är Skatteverkets 
fiskala verksamhet, folkbokföringsverksamhet och brottsbekämpande verksamhet.99 
 
Efter att ha fastställt att det rör sig om olika verksamhetsgrenar gäller det i andra 
steget att ta ställning till om de olika verksamhetsgrenarna är att anse som själv-
ständiga i förhållande till varandra.100 Bedömningen av självständighetskriteriet i 
8 kap. 2 § OSL ska göras i förhållande till i 2 kap. 8 § TF.101 Tillämpningen av 
2 kap. 8 § TF och 8 kap. 2 § OSL kan innebära att en handling som överlämnats från 
ett organ inom en myndighet till ett annat organ inom samma myndighet, vilka 

                                                             
97 Se avsnitt 8.4.2.1 nedan. 
98 SOU 2003:99 s. 253. 
99 Prop. 2008/09:150 s. 360. Skatteverkets fiskala verksamhet regleras i 17 kap. 1 och 2 §§ samt 27 kap. OSL, folkbok-
föringsverksamheten regleras i 22 kap. 1–3 §§ OSL och den brottsbekämpande verksamheten regleras i 18 kap. 1 och 
2 §§ samt 35 kap. 1 och 2 §§ OSL. 
100 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 463 och bet. 1979/80:KU37 s. 13 f. Regeln att sekretess gäller mellan självständiga 
verksamhetsgrenar inom en myndighet, fick sin slutgiltiga utformning under riksdagsbehandlingen vid införandet av 
1980 års SekrL. I propositionsförslaget fanns det endast krav på att det skulle vara frågan om olika verksamhetsgrenar 
för att en sekretessgräns skulle uppstå inom en myndighet. Konstitutionsutskottet menade att propositionsförslaget kunde 
ge upphov till tolkningsproblem och föreslog därför att sekretess bara skulle gälla mellan olika verksamhetsgrenar inom 
en myndighet, när dessa var att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Riksdagen beslutade i enlighet med 
Konstitutionsutskottets förslag.  
101 Prop. 2008/09:150 s. 360. 
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förhåller sig självständiga i förhållande till varandra, blir en allmän handling, men 
att det trots detta inte föreligger någon sekretessgräns mellan dem, eftersom de två 
organen i OSL:s mening inte utgör olika verksamhetsgrenar, d.v.s. tillämpar olika 
sekretessbestämmelser. Exempel på en sådan situation som har behandlats i propo-
sitionen är Försäkringskassan och dessa allmänna ombud.102 Ett annat exempel som 
kan ges är Kriminalvården. Inom myndigheten tillämpar den kriminalvårdsspecifika 
delen av verksamheten och den hälso- och sjukvård som bedrivs inom myndigheten 
olika sekretessbestämmelser, varför de i OSL:s mening är att betrakta som olika 
verksamhetsgrenar. På sätt myndigheten är organiserad har de olika verksamhets-
grenarna i proposition bedömts vara så självständiga i förhållande till varandra att en 
sekretessgräns gäller mellan de angivna verksamheterna.103 
 
Svårigheten med att avgöra om sekretess gäller inom en myndighet är bedömningen 
huruvida olika verksamhetsgrenar är självständiga i förhållande till varandra eller 
inte. I denna bedömning är det enligt Bohlin ”knappast tillräckligt, att en myndighet 
i organisatoriskt hänseende består av ett antal avdelningar eller kontor, utan i 
allmänhet torde krävas att frågan är om enheter med olikartad verksamhet och 
separata beslutsfunktioner.”104 Bohlins uppfattning stöds även av ett flertal JO-
avgöranden.105 Offentlighets- och sekretesskommittén menade att i den mån det i 
statliga myndigheters instruktioner anges att det inom myndigheten ska finnas en 
särskild enhet för en viss verksamhet, har den verksamheten i regel ansetts som en 
självständig verksamhetsgren. Likaså om det i en proposition eller annat förarbets-
uttalande har angetts att en viss verksamhet ska vara att anse som självständig inom 
myndigheten har det också blivit så.106  
 
Bedömningen av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL kan inte göras så 
generell som Offentlighets- och sekretesskommittén gör sken av. I HFD 2013 ref. 40 
gjordes nämligen bedömningen att en författningsreglerad självständighet inte är 
ensamt avgörande för huruvida självständighetsrekvisitet är uppfyllt eller inte. HFD 
fäste vikt vid att det var styrelsen, eller myndighetens chef, som var den aktuella 
internrevisionens uppdragstagare och som beslutade om riktlinjer, revisionsplan och 
åtgärder med anledning av revisionens iakttagelser och rekommendationer.107 I 
HFD 2015 ref. 12 gjordes däremot bedömningen att Kriminalvårdens personal-
ansvarsnämnd var självständig i förhållande till myndigheten i övrigt. I målet lades 
vikt vid att regeringen hade beslutat att det skulle finnas en personalansvarsnämnd 
vid myndigheten och även reglerat dess funktion, sammansättning och besluts-
former. Nämnden fattade även för Kriminalvårdens räkning slutgiltiga beslut i eget 

                                                             
102 Prop. 2008/09:150 s. 359 med hänvisning till prop. 2003/04:152 s. 250 f.  
103 Prop. 2004/05:176 s. 57 f.  
104 Bohlin, 2015, s. 189. Se även bet. 1979/80:KU37 s. 13 f. 
105 Se t.ex. JO 1996/97 s. 474. Se även JO 1989/90 s. 385, JO 1999/00 s. 393 och JO 2006/07 s. 510. 
106 SOU 2003:99 s. 260.  
107 Se RÅ 1998 ref. 30 där ordningsvakter inte ansågs självständiga i förhållande till Polismyndigheten. 
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namn och på eget ansvar. När nämnden fattade beslut intog inte myndighetschefen – 
till skillnad från vad som annars gäller för beslutsfattande i myndigheten – någon 
särställning utan var i beslutshänseende en av flera jämställda ledamöter.108  
 
Härtill kan sägas att i RÅ 1993 ref. 20 bedömdes att sektionen för internutredningar 
hos Polismyndigheten var självständig i förhållande till övriga myndigheten. Den 
aktuella sektionen var en stabsfunktion hos myndigheten som var direkt underställd 
länspolismästaren och hade i uppgift att utreda anmälningar mot polismän inom hela 
polisdistriktet. Sektionens organisatoriska ställning och det förhållandet att den 
inrättats för att garantera en i förhållande till andra polisiära organ oberoende 
behandling av nämnda anmälningsärenden måste därför, enligt HFD, anses innebära 
att den aktuella sektionen uppträder som självständig i förhållande till övriga myn-
digheten. I RÅ 1987 ref. 29 beslutades att när underordnade tjänsteman inte har 
någon egen beslutanderätt kan självständighetsrekvisitet inte bli uppfyllt. 
 
I rättskällorna är det svårt hitta en klar systematisk tillämpning av självständighets-
rekvisitet i OSL. Omständigheter som HFD verkar ha fäst betydelse vid är dock 
organets funktion, ställning i myndighetens organisation och dess relation till 
myndigheten i övrigt samt om den aktuella verksamheten har tillagts egen 
beslutanderätt i vissa frågor. Det aktuella rättsläget innebär enligt min mening att det 
på förhand i vissa fall med säkerhet är svårt att säga huruvida två verksamhetsgrenar 
inom en myndighet är självständiga i förhållande till varandra eller inte. 

5.3.2.2 Sekretessgränser inom den kommunala organisationen 

Sekretessgränser inom den kommunala organisationen skiljer sig till viss del från 
vad som gäller för myndigheter i övrigt och som har behandlats ovan. I en kommun 
är varje nämnd med underlydande förvaltning i OSL:s mening att anse som en egen 
myndighet, vilket innebär att sekretess gäller mellan olika kommunala nämnder.109 
Uppbyggnaden av den kommunala nämndorganisationen påverkar härigenom 
kommunens möjligheter att utbyta sekretessbelagda uppgifter inom kommunen, 
vilket även kan påverka kommunens möjligheter att hantera olyckor och extra-
ordinära händelser. 
 
Frågan om sekretessgränser inom den kommunala organisationen fick ökad 
aktualitet efter införandet av den fria kommunala nämndorganisationen, som inför-
des i och med 1991 års KL.110 Genom den fria nämndorganisationen fick kommu-
nerna en nästan obegränsad möjlighet att fritt organisera sin verksamhet.111 Det 
                                                             
108 Två justitieråd var dock skiljaktiga och menade att personalansvarsnämnden inte var att anse som självständig i 
förhållande till myndigheten i övrigt.  
109 RÅ 1993 not. 118. Se även JO 1993/94 s. 471 och SOU 2003:99 s. 239. 
110 Se prop. 1990/91:117 s. 43 f. och bet. 1990/91:KU38 s. 36.  
111 I varje kommun ska det enligt 3 kap. 2 § KL finnas en kommunstyrelse. Utöver kommunstyrelsen ska det enligt 3 
kap. 3 § vallag (2005:837) finnas en valnämnd. I de fall överförmyndare inte utsetts ska enligt 19 kap. 2 § föräldrabalken 
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innebar att de tidigare mer fasta sekretessgränserna inom kommunerna förändrades 
och i stället blev sekretessgränserna i stor utsträckning beroende av vilken organi-
satorisk form kommunerna väljer för sin verksamhet. I förarbetena till KL uttalas att 
sekretesslagstiftningen inte hindrar en ordning med en friare nämndorganisation, 
och att frågan om sekretesslagens tillämpning inom den kommunala organisationen 
ska övervägas vid en senare tidpunkt.112 Frågan om sekretess inom den kommunala 
organisationen har härefter diskuterats i olika offentliga utredningar, men har ännu 
inte resulterat i några författningsändringar.113 
 
Problem ur sekretessynpunkt kan framför allt uppstå om en kommun väljer att 
organisera ett verksamhetsområde på olika nämnder.114 I de fall fullmäktige 
exempelvis beslutar att en nämnd ska vara ansvarig för räddningstjänsten och en 
annan nämnd ska ansvara för kommunens tillsynsverksamhet enligt LSO gäller 
sekretess mellan dessa verksamheter. Likaså om en kommuns åtaganden enligt LSO 
och LEH fördelas på olika nämnder. I dessa fall kan svårigheter uppstå med att 
samordna kommunens olycks- och krishanteringsverksamhet, vilket är något som av 
lagstiftaren har lyfts fram som eftersträvansvärt, framför allt i den förebyggande 
verksamheten.115 
 
I offentliga utredningar framgår att om verksamheter från olika sekretessområden 
inordnas under samma nämnd har de olika sekretesskyddade verksamhetsområdena 
regelmässigt ansetts som självständiga i förhållande till varandra i OSL:s mening.116 
Det innebär att om en nämnd ansvarar för räddningstjänst och socialtjänst gäller 
sekretess mellan dessa verksamheter, eftersom de tillhör olika sekretesskyddade 
verksamhetsområden. Någon egentligen analys av om olika verksamhetsområden 
som inordnas under en och samma nämnd verkligen är självständiga i förhållande 
till varandra i OSL:s mening, har varken gjorts i förarbetena till KL eller i senare 
lagstiftningsärenden. JO har dock uttalat att det med fog kan ifrågasättas om det i 
OSL:s mening verkligen finns några självständiga verksamhetsgrenar inom nämnd, 
när den yttersta beslutanderätten tillkommer en för verksamheten gemensam 
nämnd.117 Mot bakgrund av undersökningen av självständighetsrekvisitet i föregå-
ende avsnitt delar jag JO:s uppfattning i denna fråga.118 

                                                                                                                                               
(1949:381) en överförmyndarnämnd finnas. Härtill ska varje kommun enligt 2 kap. 2 § LEH ha en krisledningsnämnd. 
Härutöver får kommunfullmäktige enligt 3 kap. 3 § KL tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. 
112 Prop. 1990/91:117 s. 44.  
113 Se t.ex. SOU 1992:140 och SOU 2003:99. 
114 Se dir. 1998:32 under rubriken ”Samverkan mellan och inom myndigheter”. Se även JO 2010/11 s. 638. 
115 Prop. 2002/03:119 s. 48 f. 
116 Se t.ex. SOU 1992:140 s. 62, 64, SOU 2000:114 s. 180 och SOU 2003:99 s. 256. 
117 JO 1995/96 s. 431 med hänvisning till bet. 1979/80KU:37 s. 13 f. Jfr RÅ 1987 ref. 29. I målet efterfrågades ett 
tjänsteutlåtande som hade lämnats från stadsbyggnadskontoret till byggnadsnämnden. HFD konstaterade att uppgiften 
för kontoret var att bereda byggnadsnämndens ärende, föredra desamma vid nämndens sammanträde och ansvara för 
verkställigheten av nämndens beslut. Detta gjorde inte kontoret självständigt i den mening som avses i TF.  
118 Se avsnitt 5.3.2.1 ovan. Se Höök, 2015, s. 29 även han verkar dela denna åsikt.  
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När kommunens befogenheter att befatta sig med sjuktransportverksamhet utreddes 
ansågs att när räddningstjänsten av landstinget får i uppdrag att ombesörja sjuk-
transporter, är den del av räddningstjänsten som ska utföra sjuktransporter i OSL:s 
mening att betrakta som en egen självständig verksamhetsgren inom räddnings-
tjänsten, vilket innebär att sekretess gäller mellan dessa olika verksamheter inom 
räddningstjänsten. Någon närmare motivering till detta gavs inte.119 En rimlig förkla-
ring till detta är dock att de tillämpar helt olika set av sekretessbestämmelser samt att 
de har olika huvudmän, kommunen respektive landstinget. Men inte heller en sådan 
tolkning av självständighetsrekvisitet stämmer överens med det synsätt som präglar 
OSL i övrigt.120 Frågan om sekretessgränser inom den kommunala organisationen 
har enligt min mening enbart mer ad hoc diskuterats i förarbetena. I stället för att 
utreda om olika verksamheter inom en nämnd verkligen är självständiga i 
förhållande till varandra i OSL:s mening, har det snarare utgåtts från att det är 
rimligt att sekretess gäller mellan olika verksamhetsområden.121 
 
Av ovanstående följer att tillämpningen av självständighetsrekvisitet i OSL skiljer 
sig inom den kommunala organisationen från myndigheter i övrigt. För att 
tydliggöra rättsläget ansåg Offentlighets- och sekretesskommittén att en ny 
sekretessgräns borde införas för den kommunala organisationen. Förslaget innebar 
att sekretess skulle gälla i förhållandet mellan verksamheter som är av olika slag. 
Med det avsågs verksamheter som rörde olika förhållanden eller hade olika 
inriktning. På vissa områden föreslogs även att sekretessgränserna skulle framgå 
direkt av sekretesslagstiftningen. Förslaget innebar att regleringen i 8 kap. 2 § OSL, 
även fortsättningsvis skulle blev gällande, fast utan krav på att verksamhetsgrenarna 
måste betraktas som självständiga i förhållande till varandra. Härtill föreslogs att det 
inte skulle finnas någon sekretessgräns mellan nämnder inom en kommun, om 
verksamheterna var av samma slag. Syftet med förslag var att sekretessgränserna 
inom den kommunala organisationen skulle bestämmas av verksamhetens sakliga 
innehåll och inte kommunala organisatoriska beslut.122  
 
Även om det finns flera fördelar med kommitténs förslag om nya sekretessgränser 
inom den kommunala organisationen finns det vissa påtagliga nackdelar med 
förslaget. För det första skulle det uppstå en svårighet med att mer precist ange vad 
som avses med verksamhet av samma eller olika slag. Om detta inte klargöras finns 

                                                             
119 Prop. 2004/05:17 s. 19.   
120 Se prop. 1990/91:14 s. 85 och prop. 2002/03:20 s. 25. Jfr prop. 1981/82:186 s. 38 och prop. 2009/10:165 s. 614 där 
det utan närmare motivering uttalas att sekretess gäller mellan skolhälsovården och övrig personal inom skolan. 
Skolhälsovården är förvisso underställd ett särskilt set sekretessregler. Men de tjänstemän som hanterar verksamheten 
har inte någon speciell beslutanderätt.   
121 Se även Höök, 2015, s. 28 f. 
122 SOU 2003:99 s. 267 ff. Förslaget remissbehandlades, men i propositionen som föregick OSL behandlades inte frågan 
om nya sekretessgränser inom de kommunala nämnderna. Se prop. 2008/09:150 s. 356 ff. Se även prop. 2005/06:151 där 
vissa delar av betänkandet behandlades. 
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det en överhängande risk att förslaget medför en ännu större osäkerhet, än vad som 
är fallet med nuvarande reglering. Att ange vad som avses med verksamhet av olika 
slag skulle troligtvis kräva en detaljerad och kontinuerligt uppdaterad lagstiftning, 
vilket även skulle kunna resultera i praktiska tillämpningsproblem. För det andra är 
risken att onödiga och oönskade sekretessgränser uppstår, eftersom sekretessgränser 
skulle uppstå mellan alla verksamheter av olika slag. För det tredje skulle förslaget 
innebära att bedömning huruvida sekretessgränser uppstår inom en myndighet skulle 
skilja sig om det var ifråga om en statlig eller kommunal myndighet. Sammantaget 
kan sägas att förslaget knappast skulle underlätta bedömningen huruvida sekretess-
gränser uppstår inom den kommunala organisationen eller inte, utan i stället skulle 
enbart nya oklara bedömningsfaktorer vägas in. I stället för att försöka precisera 
eller införa nya sekretessgränser inom den kommunala organisationen, som riskerar 
att bli alltför kategoriska eller illusoriska, kan som utvecklas nedan en reglering av 
den inre sekretessen i stället tydliggöra de oklarheter som gäller samtidigt som 
sekretesskyddet framför allt för den enskilde stärks.123 
 
Inom den kommunala organisationen är det inte ovanligt att en anställd kan ha en 
kombinerad tjänst och därmed ta del av sekretessbelagda uppgifter från olika 
nämnder i en kommun. Lokaldemokratikommittén framhöll att en sådan ordning kan 
antas strida mot grunderna i sekretesslagstiftningen och diskuterade med anledning 
av detta lämpligheten av att ha kombinerade tjänster. 
 

”Om man ser till det inledningsvis nämnda syftet med sekretessgränserna mellan 
olika verksamhetsområden; att undvika obehörig påverkan eller otillåten använ-
dande av uppgifter, kan man konstatera att ju längre ner i förvaltningsorganisat-
ionen man kommer desto mindre blir riskerna för att detta ska ske. Personal som 
endast osjälvständigt biträder vid handläggning av ärenden bör således utan risk 
för men för den enskilde kunna vara verksam inom olika sekretessområden. 
Sådan personal är givetvis liksom all annan personal som har anställning hos 
myndigheten bunden av tystnadsplikten inom de områden där den är verksam (1 
kap. 6 § SekrL) [2 kap. 1 § OSL]. Mer tveksamt är det att kombinera arbets-
uppgifter med olika sekretess på handläggarnivå där självständiga bedömningar 
ska göras. […] Att bygga upp en förvaltningsorganisation med sådana kombine-
rade tjänster som innebär att den handläggande personalen, som ska göra själv-
ständiga bedömningar i känsliga ärenden, kan få fri tillgång till sekretesskyddade 
uppgifter från sinsemellan oförenliga sekretessområden kan vara ägnat att 
undergräva förtroendet för myndigheten. […] Det måste således anses olämpligt 
att kombinera tjänster, om det medför en uppenbar risk för att integritetskänsliga 
uppgifter om enskilda personer kan utnyttjas utanför det sekretessområde de 
tillhör, eller så att kunskap om sådana uppgifter kan påverka handläggningen på 
ett obehörigt sätt.”124 

 

                                                             
123 Se avsnitt 5.4.1 och 8.4.2.1 nedan. 
124 SOU 1992:140 s. 65 f. 
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Lämpligheten att ha kombinerade tjänster i en kommun, där anställda kan få ta del 
av sekretessreglerade uppgifter från flera olika verksamhetsområden, kan mot bak-
grund vad som nämnts ovan ifrågasättas. Lokaldemokratikommittén framhöll dock 
att mycket talar för att de sekretessproblem som kan uppstå genom att ärenden från 
olika sekretessområden handläggs i samma nämnd, får lösas praktiskt genom en för-
nuftigt utformad förvaltningsorganisation.125 Att helt överlåta detta till förvaltningen 
är enligt min mening lite väl optimistiskt, då utformningen av den kommunala 
organisationen styrs av helt andra överväganden än vilka sekretessgränser som 
uppstår.126 En reglering av den inre sekretessen skulle även här klargöra rättsläget 
samtidigt som sekretesskyddet framför allt för den enskilde skulle stärkas.127 

5.3.2.3 Sekretessgränser och den kommunala krisledningsnämnden  

Kommunerna har som nämnts ovan relativt fria ramar att organisera sin verksamhet 
och utifrån behov och förutsättningar upprätta de nämnder som behövs i kommunen. 
I varje kommun ska det dock enligt 2 kap. 2 § LEH finnas en krisledningsnämnd. 
Det kan antigen vara en separat sådan eller någon annan nämnd som tillika är 
krisledningsnämnd i syfte fullgöra kommunens uppgifter under en extraordinär 
händelse i fredstid. Det speciella med en krisledningsnämnd är att de, i den 
utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning, får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen.128 I vilken utsträckning en krisledningsnämnd får 
överta ett verksamhetsområde från en annan nämnd i kommunen är inte närmare 
reglerat i lag. Fullmäktige ska dock, som för övriga nämnder, i ett särskilt 
reglemente utfärda närmare regler om krisledningsnämndens verksamhet och arbets-
form.129 Reglementet för krisledningsnämnden skiljer sig från övriga nämnder på en 
punkt. Det ska nämligen i reglementet för krisledningsnämnden anges vilka verk-
samhetsområden som de får överta från andra nämnder i kommunen.130  
 
För att en krisledningsnämnd ska kunna fatta snabba beslut för att kunna fullgöra 
kommunens uppgifter under en extraordinär händelse i fredstid måste de kunna 
inhämta uppgifter – och även sekretessbelagda uppgifter – från de nämnder i 
kommunen som de övertagit ansvaret från. I det följande diskuteras vad som händer 
med sekretessgränsen mellan krisledningsnämnden och den ordinarie nämnden, när 
krisledningsnämnden övertar ansvaret för verksamheten. Denna fråga har inte 
behandlats i rättskällorna, varför rättsläget får betraktas som oklart.131 
 
                                                             
125 SOU 1992:140 s. 70. 
126 Se Höök, 2013, s. 257 och Höök, 2015, s. 125 f. 
127 Se avsnitt 5.4.1 nedan. 
128 2 kap. 4 § första stycket LEH. 
129 6 kap. 32 § KL. 
130 Prop. 2001/02:184 s. 19. 
131 Se prop. 2005/06:133 s. 115, 158 och prop. 2001/02:184 s. 18 ff., 26 f.  
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När en krisledningsnämnd övertar ett verksamhetsområde eller del därav från den 
ordinarie nämnden, i enlighet med nämndreglementet, är krisledningsnämnden 
ansvarig för verksamheten. Krisledningsnämnden har rätt att självständigt fatta 
beslut rörande den del av verksamheten som de övertagit ansvaret från. Det talar, 
enligt min mening, för att sekretessgränsen mellan krisledningsnämnden och den 
ordinarie nämnden upphör att gälla när krisledningsnämnden övertar ansvaret för 
verksamheten. En sådan ordning stämmer inte fullt ut med det synsätt som präglar 
sekretesslagen, nämligen att sekretess gäller mellan olika nämnder. Om lagstiftaren 
inte vill frångå den grundläggande utgångspunkten att sekretess gäller mellan olika 
kommunala nämnder och samtidigt vill tydliggöra rättsläget, bör en bestämmelse om 
uppgiftsskyldighet införas. En sådan bestämmelse kan utformas så att krislednings-
nämnden har rätt att inhämta de upplysningar och uppgifter som de behöver för att 
kunna fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 

 
I de fall fullmäktige vill begränsa krisledningsnämndens möjlighet att inhämta 
uppgifter från en nämnd som de har rätt att överta ansvaret från, kan detta regleras i 
nämndreglementet. Även om krisledningsnämnden har rätt att inhämta uppgifter 
från olika nämnder i kommunen, är en grundläggande utgångspunkt att krisled-
ningsnämnden enbart inhämtar sådana uppgifter som de har behov av, för att kunna 
fatta de beslut som behövs för att hantera den extraordinära händelsen.132 
Krisledningsnämnden bör även vara försiktig med att sammanställa sekretess-
reglerade uppgifter från olika kommunala nämnder och sekretesskyddade områden, 
eftersom det i dessa fall finns en risk att uppgifter från olika sekretesskyddade 
verksamhetsområden sammanställs på ett sätt som annars inte är möjligt.  

 
Det kan även diskuteras vad som gäller när krisledningsnämnden får en begäran att 
lämna ut en uppgift som hör till en verksamhet som de har övertagit ansvaret från. I 
de fall krisledningsnämnden inhämtar en uppgift från en annan nämnd och uppgiften 
är underställd en primär sekretessbestämmelse som gäller inom hela den offentliga 
sfären, såsom försvarssekretess, är det tämligen klart att sådan sekretess även gäller 
hos krisledningsnämnden. Om däremot krisledningsnämnden skulle överta ansvaret 
för socialtjänsten är det inte lika klart att de blir underställda den verksamhetsknuta 
socialtjänstsekretessen. Ett argument för att de blir underställd sådan sekretess är att 
efter krisledningsnämnden övertagit ansvaret för verksamheten, i detta fall 
socialtjänsten, har de ett verksamhetsansvar, varför krisledningsnämndens 
verksamhet skulle kunna ses som en del av socialtjänsten. Huruvida så är fallet 
framgår inte av rättskällorna. För att tydliggöra rättsläget och för att stärka 
sekretesskyddet bör dock en bestämmelse om överföring av sekretess införas, som 
innebär att om krisledningsnämnden får del av en uppgift som är sekretessreglerad 
hos en nämnd som de övertagit ansvaret från, blir den sekretess som gäller för 
uppgiften också tillämplig hos krisledningsnämnden. 

                                                             
132 Prop. 2001/02:184 s. 19.  
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5.4 Hanteringen av sekretessreglerade uppgifter inom en myndighet 

I kapitlets andra del, ovan, har frågor om sekretess mellan myndigheter undersökts. I 
kapitlets tredje del, nedan, snävas perspektivet in och undersökningen inriktas på hur 
sekretessreglerade uppgifter får utbytas mellan befattningshavare inom en självstän-
dig verksamhetsgren inom en myndighet. Nära kopplat till detta är frågor som rör 
hanteringen av sekretessreglerade uppgifter, t.ex. hur sådana uppgifter ska förvaras 
och distribueras mellan myndigheterna. 

5.4.1 Inre sekretessen 

Att sekretessbelagda uppgifter inte får spridas till andra myndigheter eller 
självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet, vilket brukar benämnas den 
yttre sekretessen är tämligen klart.133 Huruvida sekretessbelagda uppgifter får 
spridas mellan olika befattningshavare inom en självständig verksamhetsgren inom 
en myndighet, vilket brukar benämnas som den inre sekretessen, är däremot inte 
reglerat i OSL. 
 
Avsaknaden av en formell sekretessgräns inom en myndighet innebär inte att det är 
helt fritt fram för de anställda hos kommunerna och övriga krishanteringsaktörer att 
utbyta sekretessbelagda uppgifter till kollegor inom myndigheten, vilket även JO har 
tydliggjort. Å andra sidan menade JO att sekretesslagstiftningen inte heller utgör ett 
hinder mot att en handläggare rådfrågar andra befattningshavare om ett ärende, 
åtminstone inte om detta objektivt sett framstår som försvarbart. I det aktuella 
ärendet bedömde JO att brott mot tystnadsplikten inte förelåg, eftersom handlingar 
enbart hade utdelats till anställda vid myndigheten. Däremot riktade JO kritik mot 
handläggaren då han i hög grad hade valt en olämplig form för handläggningen av 
ärendet, genom att dela ut handlingarna för en genomgång på ett stormöte med all 
myndighetspersonal.134 Offentlighets- och sekretesskommittén verkar dela JO:s upp-
fattning i denna fråga: 

 
”I allmänhet har det ansetts vara självklart att uppgifter som omfattas av sekre-
tess får lämnas mellan befattningshavare hos en myndighet i den utsträckning 
som är normal och behövlig för ett ärendes handläggning eller för verksamhetens 
bedrivande i övrigt. Därutöver har det ansetts närmast vara en etisk fråga i vilken 
utsträckning hemliga uppgifter kan röjas inom en myndighet eller en verksam-
hetsgren. Det har förutsatts att möjligheten att utbyta uppgifter inom en myndig-
het eller verksamhetsgren utnyttjas med omdöme.[135].136 

 

                                                             
133 Se avsnitt 5.2.2 ovan.  
134 JO 1983/84 s. 262.  
135 Jfr prop. 1981/82:186 s. 38, prop. 1988/89:67 s. 11, prop. 1990/91:14 s. 85 och prop. 1990/91:111 s. 24. 
136 SOU 2003:99 s. 260 f. 



 

 
 
 

125 

Det ovanstående kan antas innebära att den personal inom räddningstjänsten som 
ansvarar för tillsyn enligt LSO, får lämna ut sekretessbelagda uppgifter om ett 
tillsynsobjekt till annan personal inom räddningstjänsten, om det är behövligt för ett 
ärendes handläggning, t.ex. till personal som deltar i handläggningen av ärendet. Det 
torde inte heller finnas något hinder mot att en anställd inom räddningstjänsten, 
åtminstone inte om det objektivt sett framstår som försvarbart, rådfrågar en annan 
befattningshavare inom räddningstjänsten som inte är involverad i det aktuella 
ärendet och därigenom röjer sekretessbelagda uppgifter.  
 
Att uppgifter som omfattas av sekretess inte helt fritt får spridas inom en 
självständig verksamhetsgren inom en myndighet torde, likt den yttre sekretessen, i 
första hand syfta till att skydda att känsliga uppgifter om enskilda inte sprids till en 
större krets än nödvändigt och för andra ändamål än vilket myndigheten erhållit 
uppgiften.137 Det talar för att de anställda hos samhällets krishanteringsaktörer bör 
ha goda möjligheter att utbyta sekretessbelagda uppgifter med kollegor inom 
myndigheten om myndighetens säkerhetsåtgärder. Ett kollegialt samarbete där 
utbyte av erfarenheter och information samt möjligheten till nödvändiga konsul-
tationer mellan kollegor som arbetar med frågor som rör olyckor och extraordinära 
händelser, kan vid detta, i stor utsträckning, kunna ske utan hinder av den inre 
sekretessen. Om däremot ett sådant uppgiftslämnande sker i rent skvallersyfte eller 
helt saknar relevans för verksamheten, torde ett sådant utlämnande i vissa fall kunna 
jämställas med att uppgift röjs för utomstående och därmed skulle den som röjt 
sådana uppgifter kunna göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten.138 
 
Av ovanstående följer att det finns ett visst hinder mot obefogat uppgiftsutbyte inom 
en myndighet. Det kan diskuteras om detta är tillräckligt. Att den inre sekretessen 
inte är reglerad innebär att frågan beträffande vilket informationsutbyte som är 
tillåtet inom en myndighet är öppen för mer personligt präglade ställningstaganden, 
vilket inte är att rekommendera ur ett klarhets- eller förutsebarhetsperspektiv. Att en 
uppgift röjs till anställda inom en myndighet kan innebära lika stor skada eller men 
för de intressen som sekretessen avser att skydda som ett utlämnande till en annan 
myndighet. En reglering av den inre sekretessen skulle även innebära att 
sekretesskyddet inte försvagas när myndigheter och kommunala nämnder slås 
samman och de formella myndighetsgränserna upphör. Det skulle också innebära att 
sekretess som regel skulle gälla mellan olika verksamhetsgrenar som inordnas under 
en gemensam nämnd. Det finns sålunda flera argument för att reglera den inre 
sekretessen.139 En reglering av den inre sekretessen kan exempelvis utformas så att, 

                                                             
137 Se avsnitt 5.3.1 ovan.  
138 Heuman, Tansjö & Lönqvist, 2013, s. 134. Jfr Höök, 2015, s. 35 som anser att förutsättningarna att döma någon till 
ansvar inte torde vara möjligt om det inte finns tydliga föreskrifter kring vem som ska ha tillgång till en uppgift från en 
myndighet. 
139 Jfr prop. 2013/14:110, bilaga 17, s. 1379 f. Vid införandet av Polismyndigheten uttalade lagrådet att när flera 
polismyndigheter blev en myndighet försvagades sekretesskyddet för den enskilde genom att de formella sekretess-
gränserna upphörde att gälla. En reglering av den inre sekretessen hade även här stärkt sekretesskyddet för den enskilde. 
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om det kan antas att en sekretessreglerad uppgift inte får lämnas ut från ett 
sekretessområde får uppgiften inte röjas inom sekretessområdet, om det är uppenbart 
obehövligt för verksamheten.140 
 
Farhågorna om att en reglering av den inre sekretessen ska leda till osäkerhet om 
vilka uppgifter som får lämnas ut och därmed hindra arbetets gång på myndighet-
erna ska enligt min mening inte överdrivas. Redan i dag regleras den inre sekretes-
sen inom t.ex. hälso- och sjukvården, utan att den ger upphov till några större 
problem.141 Att reglera den inre sekretessen skulle exempelvis inte hindra de 
anställda hos samhällets krishanteringsaktörer att utbyta sekretessreglerade uppgifter 
om myndighetens krishanteringsverksamhet med andra handläggare som arbetar 
med dessa frågor inom myndigheten. Det skulle däremot inte vara tillåtet att lämna 
ut sådana uppgifter till kollegor inom myndigheten enbart för att tillfredsställa deras 
nyfikenhet eller andra ovidkommande syften. En principiell utgångspunkt bör vara 
att en anställd inom en myndighet, som inte har behov av en uppgift i sin tjänst, inte 
bör ha större rätt att få del av en uppgift än vad handlingsoffentligheten ger envar. 

5.4.2 Hanteringen av uppgifter som rör rikets säkerhet 

Förutom att den inre sekretessen inte är reglerad i OSL saknas även i stor utsträck-
ning bestämmelser som anger hur myndigheterna i övrigt ska hantera sekretessregle-
rade uppgifter.142 För uppgifter som rör rikets säkerhet finns det särskilda 
bestämmelser i säkerhetsskyddslagstiftningen, som reglerar hur sådana uppgifter ska 
hanteras.143 Eftersom kommunerna och övriga krishanteringsaktörer kan ta del av 
uppgifter som rör rikets säkerhet, undersöks i det följande hur sådana uppgifter ska 
hanteras av dessa myndigheter. Endast vissa för avhandlingen relevanta aspekter av 
hanteringen av uppgifter som rör rikets säkerhet behandlas, nämligen: vem som är 
behörig att ta del av sådana uppgifter samt hur uppgifter som rör rikets säkerhet får 
förvaras och distribueras mellan myndigheterna. Inledningsvis redogörs för vilket 
säkerhetsskydd som ska finnas för uppgifter som rör rikets säkerhet. 

5.4.2.1 Säkerhetsskydd för uppgifter som rör rikets säkerhet 

Kommunerna och övriga krishanteringsaktörer som hanterar uppgifter som rör rikets 
säkerhet omfattas av säkerhetsskyddslagen (1996:627).144 Det innebär att de är skyl-

                                                             
140 Se SOU 2003:99 s. 285.  
141 Se Sandén, 2012, s. 98 ff. 
142 I 2 kap. TF och 4–6 kap. OSL finns dock allmänna bestämmelser om hantering, registrering och utlämnande av 
allmänna handlingar. 
143 Med uppgifter som rör rikets säkerhet avses i huvudsak uppgifter som omfattas av försvarssekretess. I vissa fall kan 
även uppgifter som omfattas av utrikessekretess enligt 15 kap. 1 § OSL röra rikets säkerhet, exempelvis förberedelser för 
försvaret av Sverige som inbegriper stöd från andra stater eller mellanfolkliga organisationer. I vissa fall kan även 
förundersökningssekretessen i 18 kap. 1 § OSL röra rikets säkerhet. I Säkerhetspolisens verksamhet förekommer även 
uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt 18 kap. 2 § OSL och som rör rikets säkerhet.  
144 Se 1 § säkerhetsskyddslagen. 
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diga att ha ett visst säkerhetsskydd när de hanterar sådana uppgifter.145 Säkerhets-
skyddet avser bland annat att skydda mot spioneri, sabotage och andra brott som kan 
hota rikets säkerhet samt i övrigt skydda uppgifter som rör rikets säkerhet.146 En 
central utgångspunkt i bedömningen av vilket säkerhetsskydd som ska upprättas är 
den säkerhetsanalys som samhällets krishanteringsaktörer ska upprätta.147 Säkerhets-
skyddet omfattar både allmänna och icke allmänna handlingar som rör rikets 
säkerhet. Anledningen till att även icke allmänna handlingar ska ha ett säkerhets-
skydd är att skadan av ett röjande kan vara lika stor oavsett om en uppgift finns i en 
allmän handling eller inte.148 För allmänna hemliga handlingar som rör rikets 
säkerhet gäller som utvecklas nedan att säkerhetsskyddet i vissa fall ska vara mer 
omfattade än för handlingar som inte är allmänna i TF:s mening.149 
 
För att tydliggöra innebörden av vilket säkerhetsskydd som ska upprättas har 
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten givits möjligheter att meddela ytterligare före-
skrifter om verkställigheten av säkerhetsskyddslagen inom sina respektive tillsyns-
områden.150 Av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) följer att kommunerna och 
övriga krishanteringsaktörer är skyldiga att följa Säkerhetspolisens föreskrifter om 
säkerhetsskydd.151 Sådana föreskrifter har meddelats genom Säkerhetspolisens före-
skrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Härtill ska samhällets 
krishanteringsaktörer meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av 
säkerhetsskyddslagen i fråga om säkerhetsskyddet, om det inte är uppenbart 
obehövligt.152 En del myndigheter har valt att besluta om interna föreskrifter om 
säkerhetsskydd, medan en del statliga myndigheter har sådana bestämmelser i sina 
arbetsordningar enligt 4 § myndighetsförordning (2007:515) (MyndF).153 Att sam-
hällets krishanteringsaktörer ska meddela närmare föreskrifter om säkerhetsskydd 
ger uttryck för att myndigheterna har skilda behov av säkerhetsskydd samt regler 
som anger hur uppgifter som rör rikets säkerhet ska hanteras. 

5.4.2.2 Behörig att ta del av uppgifter som rör rikets säkerhet 

Vem hos kommunerna och övriga krishanteringsaktörer som är behörig att ta del av 
sekretessreglerade uppgifter är inte reglerat i OSL, utan i första hand är det en intern 

                                                             
145 I SOU 2015:25 presenteras förslag till en ny säkerhetsskyddslag. 
146 6 § säkerhetsskyddslagen. Se 7 § säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddet avser också att förebygga att obehöriga 
inte får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som omfattas av rikets säkerhet eller där verksamhet som 
har betydelse för rikets säkerhet bedrivs samt att personer som inte är pålitliga utifrån säkerhetssynpunkt deltar i 
verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. 
147 5 § säkerhetsskyddsförordningen. 
148 Prop. 1995/96:129 s. 22 ff. 
149 Se avsnitt 5.4.2.2 och 5.4.2.3 nedan. 
150 44 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen. 
151 44 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen. 
152 45 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen. 
153 Heuman, Tansjö & Lönqvist, 2013, s. 30. 
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fråga för varje myndighet att avgöra.154 Den som ska ta del av uppgifter som rör 
rikets säkerhet måste dock uppfylla vissa behörighetskrav. I 7 § säkerhetsskydds-
förordningen anges att behörig att ta del av uppgifter som rör rikets säkerhet är den 
som 1) bedöms pålitlig utifrån säkerhetssynpunkt, 2) har tillräckliga kunskaper om 
säkerhetsskydd och 3) behöver uppgifterna i sitt arbete i den verksamhet där upp-
gifterna förekommer. Behörighetskraven gäller inte om något annat följer av 
bestämmelser i lag. Det innebär att i de fall uppgiftsskyldighet gäller har de personer 
som har rätt att ta del av uppgifter med stöd av uppgiftsskyldigheten också rätt att ta 
del av uppgifter som rör rikets säkerhet, även om de inte skulle anses som pålitliga 
utifrån säkerhetssynpunkt eller ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd. Det 
innebär exempelvis att om försvarsutskottet enligt 10 kap. 8 § riksdagsordning 
(2014:801) önskar att få ta del av en statlig myndighets uppgift som omfattas av 
försvarssekretess, har de riksdagsledamöter som sitter i utskottet rätt att få ut sådana 
uppgifter, även de inte skulle vara pålitliga utifrån säkerhetssynpunkt. I de fall det 
finns en bestämmelse om uppgiftsskyldighet har lagstiftaren gjort en intresseavväg-
ning där övervägande skäl talar för att uppgiften ska lämnas ut. I en sådan situation 
är det dock lämpligt att den utlämnade myndigheten informerar att uppgiften rör 
rikets säkerhet, så att den mottagande myndigheten kan vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda den aktuella uppgiften. 
 
För att avgöra om en anställd hos kommunerna och övriga krishanteringsaktörer är 
pålitlig ur säkerhetssynpunkt och kan anställas eller anlitas i verksamhet som har 
betydelse för rikets säkerhet, ska en säkerhetsprövning göras.155 Det är samhällets 
krishanteringsaktörer som själva utifrån kriterierna i säkerhetsskyddsförordningen 
avgör om den anställde är behörig att ta del av uppgifter som rör rikets säkerhet. 
Vem inom myndigheten som beslutar om vem som är behörig att ta del av uppgifter 
som rör rikets säkerhet är inte reglerat, men det bör framgå av myndighetens 
arbetsordning eller liknande. Samhällets krishanteringsaktörer behöver genom detta 
inte fatta ett formellt beslut om vem inom myndigheten som är behörig att ta del av 
uppgifter som rör rikets säkerhet, även om det i de flesta fall är att rekommendera. 
Det innebär att myndigheten eller den som myndigheten beslutat, kan delge 
uppgifter som rör rikets säkerhet, utan att ett formellt beslut har fattats, till dem som 
anses behöriga att ta del av sådana uppgifter inom myndigheten. Beträffande 
kvalificerat hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet är det dock myndighetens chef 
eller motsvarande eller den som sådan chef har bestämt, som beslutar vem som är 
behörig att ta del av sådana uppgifter.156  
 
Den som tillåts ta del av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska enligt 
8 § säkerhetsskyddsförordningen upplysas om räckvidden och innebörden av sekre-

                                                             
154 Jfr avsnitt 4.4.4 ovan. 
155 11 § säkerhetsskyddslagen. Se även 14 § säkerhetsskyddsförordningen och 6 kap. PMFS (2015:3). 
156 2 kap. 1 § andra stycket PMFS (2015:3). 
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tessen. Det torde innebära att kommunerna och övriga krishanteringsaktörer har en 
skyldighet att informera sina anställda hur uppgifter som rör rikets säkerhet ska 
hanteras. Efter genomförd utbildning är det inte ovanligt att myndigheten upprättar 
en sekretessförbindelse eller ett sekretessbevis, som undertecknas av den an-
ställde.157 Att en anställd har förbundit sig att iaktta sekretess förpliktar inte den 
anställde till mer sekretess än vad som föreskrivs i OSL. Ett sekretessbevis kan dock 
ha betydelse i en domstolsprocess för att påvisa att den anställde förstått eller bort 
förstå att denne bröt mot sekretessen.158  
 
Med anledning av att det i förarbeten och av JO inte sällan uttalas att de anställda 
vid myndigheterna har bristfälliga kunskaper om sekretesslagstiftningen,159 kan det 
diskuteras om inte motsvarande behörighetskrav som anges i säkerhetsskydds-
förordningen bör införas i OSL. En sådan reglering skulle kunna formuleras så att 
endast den som har tillräckliga kunskaper om OSL samt behöver sekretessreglerade 
uppgifter för sitt arbete anses behörig att ta del av sådana uppgifter. En sådan 
bestämmelse skulle i princip enbart vara ett förtydligande av vad som gäller i prakti-
ken, men en dylik reglering skulle ändock ställa tydligare krav på att kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer måste utbilda sina anställda i sekretesslag-
stiftningen. Då det i första hand skulle vara upp till samhällets krishanteringsaktörer 
att själv avgöra vilken personal inom myndigheten som anses behörig, kan ett sådant 
krav inte vara alltför betungande.  

5.4.2.3 Förvaring och distribution av uppgifter som rör rikets säkerhet 

När kommunerna och övriga krishanteringsaktörer förvarar sekretessreglerade 
uppgifter är det viktigt att de förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till 
dessa uppgifter. Det gäller oavsett om det handlar om uppgifter som rör rikets 
säkerhet eller inte. I OSL finns inga direkta bestämmelser som anger hur sekretess-
reglerade uppgifter ska förvaras hos myndigheterna. För uppgifter som rör rikets 
säkerhet finns däremot i säkerhetsskyddslagstiftningen särskilda krav som preciserar 
hur sådana handlingar ska förvaras. I Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhets-
skydd framgår att en hemlig handling som rör rikets säkerhet ska förvaras i ett 
förvaringsutrymme med en sådan skyddsnivå att den inte obehörigen röjs, ändras 
eller förstörs.160 
 

                                                             
157 Säkerhetspolisen, 2010, s. 19. 
158 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 128 f. Jfr JO 1985/86 s. 177. En sekretessförbindelse eller ett sekretessbevis får inte 
sammanblandas med ett sådant sekretessförbehåll som myndigheterna får upprätta gentemot enskilda enligt 10 kap. 14 § 
OSL. JO har mot bakgrund av detta riktat kritik mot en kriminalvårdsanstalt som låtit utomstående – hantverkare och 
besökare – underteckna sekretessbevis, trots att de uppenbart inte omfattades av sekretess.  
159 Se t.ex. prop. 2001/02:70 s. 13 och prop. 2008/09:150 s. 291, 293, 297 och där gjorda hänvisningar. 
160 3 kap. 11 § första stycket PMFS (2015:3). Säkerhetspolisen rekommenderar skyddsnivå SS 3492 (numera SSF 
3492). 
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Samhällets krishanteringsaktörer får dock i särskilda föreskrifter bestämma att 
sådana handlingar som inte är kvalificerat hemliga, under en kortare tid av en 
arbetsdag, får förvaras i låst arbetsrum under förutsättning att nycklar förvaras så att 
inte någon obehörig kan komma åt dem. En kvalificerat hemlig handling som rör 
rikets säkerhet ska dock förvaras av myndighetens chef eller motsvarande eller den 
som sådan chef bestämmer. I föreskrifterna anges även att i de register som 
upprättas för allmänna handlingar, ska framgå var en hemlig handling som rör rikets 
säkerhet är förvarad eller om den kommit bort eller gallrats. När en hemlig handling 
som rör rikets säkerhet medförs från myndighetens lokaler ska den hållas under 
omedelbar uppsikt eller förvaras på ett sätt som motsvarar den säkerhetsnivå som 
gäller vid förvaring av handlingen inom myndighetens lokaler. En kvalificerat 
hemlig handling får inte medföras utanför myndighetens lokaler, utan tillstånd av 
myndighetens chef eller motsvarande eller den som sådan chef bestämt.161 
 
Nära kopplat till förvaring av hemliga handlingar som rör rikets säkerhet är 
inventering av sådana handlingar. Inventering är en skyddsåtgärd som vidtas för att 
regelbundet kontrollera om handlingarna är i behåll eller om de har förlorats.162 
Hemliga handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet ska enligt 9 § 
säkerhetsskyddsförordningen inventeras minst en gång per år. Vad som gäller för 
handlingar som enbart rör rikets säkerhet är inte närmare reglerat.163 Det innebär att 
det är upp till samhällets krishanteringsaktörer att själva föreskriva vad som är 
lämpliga inventeringsintervall för inventering av sådana handlingar. Säkerhets-
polisen ger rådet att hemliga handlingar som rör rikets säkerhet bör inventeras minst 
en gång per år, med hänsyn till att preskriptionstiden för brottet vårdslöshet med 
hemlig uppgift är två år.164 I Regeringskansliets föreskrifter om säkerhetsskydd 
anges att hemliga handlingar som rör rikets säkerhet ska inventeras med lämpliga 
tidsmellanrum och när det finns särskild anledning till detta. Vad som är ”lämpliga 
tidsmellanrum” eller när det finns ”särskild anledning” framgår inte.165 Sådana 
oklara bestämmelser beträffande inventeringen av hemliga handlingar som rör rikets 
säkerhet är inte att rekommendera.166 
 
I OSL är det inte heller reglerat hur sekretessbelagda uppgifter får distribueras 
mellan kommunerna och övriga krishanteringsaktörer. Klart är att uppgifter som 
omfattas av sekretess alltid måste distribueras på ett sådant sätt att obehöriga hindras 

                                                             
161 3 kap. 11–15 §§ PMFS (2015:3). Jfr Regeringskansliets föreskrifter om säkerhetsskyddet i Regeringskansliet beslu-
tade den 24 april 1997.  I 2 kap. 25 § framgår att försvarshemliga och kvalificerat hemliga handlingar ska förvaras inlåsta 
i valv, värde- eller säkerhetsskåp eller annat sådant särskilt utrymme när de inte behövs för arbetet. Övriga hemliga 
handlingar ska förvaras i en lokal eller ett förvaringsutrymme av betryggande slag. 
162 Prop. 1995/96:129 s. 75.   
163 Se 44 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetspolisen saknar föreskriftsrätt beträffande inventeringen 
av hemliga handlingar som rör rikets säkerhet. 
164 3 kap. 16 § PMFS (2015:3). Se även Säkerhetspolisen, 2010, s. 26. 
165 Se 8 kap. 2 § Regeringskansliets föreskrifter om säkerhetsskyddet i Regeringskansliet. 
166 Se Hakkarainen, blogg, 2013-08-28, som även har belyst detta. 
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att ta del av dem. Det blir allt vanligare att distribution av sekretessbelagda uppgifter 
sker i elektronisk form via tekniska informationssystem. Flera myndigheter har 
också upprättat interna föreskrifter om informationssäkerhet som innebär att 
sekretessbelagda uppgifter endast får skickas krypterat. En tjänsteman som via e-
post skickat sekretessbelagda uppgifter utan kryptering har kritiserats av JO. Kritik 
riktades mot tjänstemannen då han frångick myndighetens föreskrifter om att 
sekretessbelagda uppgifter enbart fick skickas till extern part om myndighetens 
krypteringssystem användes, vilket tjänstemannen hade frångått.167  
 
Även om en myndighet inte skulle ha upprättat några interna föreskrifter om 
informationssäkerhet är det tämligen klart att de anställda vid myndigheterna inte 
hur som helst får lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Det ställs även enligt JO höga 
krav på säkerhet när det gäller överföring av uppgifter som omfattas av sekretess. 
Om en tillfredställande säkerhetsnivå inte kan upprätthållas bör sådana uppgifter inte 
överföras per e-post.168 JO har också riktat kritik mot en tjänsteman som pratat in 
sekretessbelagda uppgifter på en telefonsvarare som kunde avlyssnas av flera olika 
personer.169 I syfte att öka informationssäkerheten hos kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer samt för tydliggöra rättsläget bör det enligt min mening 
införas en reglering i OSL som innebär att sekretessbelagda uppgifter endast får 
utbytas via tekniska informationssystem om erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas, 
såsom kryptering. I takt med den tekniska utvecklingen skulle det härvid vara upp 
till rättstillämpningen att närmare precisera vad som är erforderliga säkerhets-
åtgärder. 
 
Beträffande uppgifter som rör rikets säkerhet finns det i säkerhetsskyddslagstift-
ningen särskilda krav på hur sådana uppgifter får distribueras mellan myndigheterna. 
I de fall kommunerna och övriga krishanteringsaktörer ska skicka uppgifter som rör 
rikets säkerhet i tekniska informationssystem måste uppgifterna krypteras med ett 
kryptosystem som har godkänts av Försvarsmakten.170 I Säkerhetspolisens före-
skrifter om säkerhetsskydd anges att hemliga handlingar som rör rikets säkerhet inte 
får sändas externt som vanlig postförsändelse, utan att sådana handlingar ska sändas 
som värdepost, rekommenderad post eller motsvarande och med en av myndigheten 
godkänd distributör. Härutöver stadgas att närmare bestämmelser hur sådana 
handlingar ska sändas och tas emot bör regleras i myndighetens interna föreskrifter 
om säkerhetsskydd.171  

                                                             
167 JO dnr: 872-2013, beslut meddelat 2013-04-26.  
168 JO dnr: 3570-2000, beslut meddelat 2001-05-07. Se även JO dnr: 2437-2006, beslut meddelat 2007-04-18. 
169 JO dnr: 6471-2011, beslut meddelat 2013-03-25. 
170 13 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen. Enligt 9 § säkerhetsskyddslagen, 12–13 §§ säkerhetsskydds-
förordningen och 4 kap. PMFS (2015:3) måste även samhällets krishanteringsaktörer ha en god informationssäkerhet om 
de skicka uppgifter som rör rikets säkerhet i tekniska informationssystem. Härutöver ställs det även krav på IT-säkerhet. 
Enligt 12 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen ska ett IT-system som används av flera personer vara försett med 
funktion för behörighetskontroll och registrering av händelser i systemet som är av betydelse för säkerheten.  
171 3 kap. 19 § PMFS (2015:3). 
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I Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd regleras inte hur intern 
distribution av hemliga handlingar som rör rikets säkerhet ska hanteras inom en 
myndighet. Det är dock av vikt att även intern distribution sker så att inte obehöriga 
kan komma åt uppgifter som rör rikets säkerhet. Kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer bör därför i sina interna föreskrifter om säkerhetsskydd ange 
hur handlingar som rör rikets säkerhet ska distribueras inom myndigheten. En 
relativt normal distribution av handlingar inom en myndighet är att den anställde 
hämtar handlingen i dennes postfack. Om samhällets krishanteringsaktörer använder 
sig av t.ex. öppna postfack och postfacken är placerad i en korridor där personal, 
städare och besökare etc. kan uppehålla sig, kan obehöriga utan större problem ta del 
av hemliga handlingar som rör rikets säkerhet. En sådan förvaring kan inte antas 
leva upp till kraven på hur hemliga handlingar som rör rikets säkerhet ska hanteras. I 
stället bör myndigheten använda sig av t.ex. låsbara postfack av viss säkerhetsklass. 
Förvaring av kvalificerat hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet bör däremot ha 
ett högre säkerhetsskydd. Inom Försvarsmakten ska sådana handlingar förvaras i 
valv.172 
 
Till sist ska säga att det nämnda kravet på kryptering för uppgifter som rör rikets 
säkerhet gäller inte för regeringen. I Regeringskansliets föreskrifter om säkerhets-
skydd anges att en kvalificerat hemlig eller en uppgift som rör rikets säkerhet som 
vidarebefordras med telex, telefax eller annan teknisk utrustning ska vara krypterad. 
Några krav att kryptosystemet ska vara godkänt av Försvarsmakten uppställs inte.173 
Det ställs inte heller något krav på att hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet som 
avhandlas muntligen i ett telefonsamtal ska krypteras. I föreskrifterna stadgas dock 
att hemliga uppgifter om rikets säkerhet inte bör beröras vid icke krypterade telefon-
samtal eller vid samtal i andra än tillträdesskyddade lokaler. Vidare föreskrivs att 
om hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet måste beröras vid ett samtal som inte 
kan ske i tillträdesskyddade lokaler, ska i största möjliga utsträckning omskrivningar 
och täckbenämningar användas. Kvalificerat hemliga uppgifter får dock inte under 
några omständigheter beröras vid icke krypterade telefonsamtal.174 Sammantaget kan 
sägas att vid regeringskansliet behöver inte hemliga uppgifter som rör rikets 
säkerhet krypteras om uppgifterna avhandlas i ett telefonsamtal, men däremot om de 
skickas via mejl. Regeringskansliet kan därför sägas ha lägre krav på kryptering för 
uppgifter som rör rikets säkerhet än hos kommunerna och övriga krishanterings-
aktörer, vilket är anmärkningsvärt. Regeringskansliets föreskrifter om säkerhets-
skydd infördes 1997 och mot bakgrund av den tekniska utvecklingen kan det 
diskuteras om det inte finns anledning att se över dessa bestämmelser.175 

                                                             
172 2 kap. 13–19 §§ och 3 kap. 4–8 §§ Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (2015:2). 
173 2 kap. 55 § Regeringskansliets föreskrifter om säkerhetsskydd. 
174 2 kap. 75 § Regeringskansliets föreskrifter om säkerhetsskydd. 
175 Se Hakkarainen, blogg, 2013-10-08, som även har belyst detta. 
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5.5 Preliminära konklusioner 

Det föregående kapitlet har behandlat sekretesskyddets uppbyggnad med fokus på 
frågor som rör sekretess mellan myndigheter. I detta avslutande avsnitt ska 
sammanfattas vad den föregående undersökningen framlagt i fråga om reglernas 
begriplighet, koherens och avvägningar. 

5.5.1 Begriplighet 

Som framgått av undersökningen tar OSL sin utgångspunkt i TF. I grundlagen anges 
att begränsningen av rätten att ta del av allmänna handlingar noga anges i lag. Här 
kommer det tidigare formulerade kravet på begriplighet till uttryck och innebär att 
införandet av en alltför generell eller oklar sekretessbestämmelse inte är förenlig 
med de krav som uppställs i grundlagen.176 Vid utformningen av OSL har utgångs-
punkten varit att största möjliga restriktivitet ska iakttas när det gäller sekretess till 
förmån för allmänna intressen såsom myndigheternas säkerhetsåtgärder och ett 
större utrymme för vidsträckta tolkningar när det gäller sekretess till skydd för den 
enskildes personliga förhållanden. En sådan utgångspunkt ligger i linje med artikel 8 
i Europakonventionen och Europadomstolens praxis som innebär att inskränkningar 
i den enskildes sekretesskydd ska ske restriktivt och till förmån för den enskilde.177  
 
I den föregående undersökningen har framgått att bestämmelserna om sekretess 
mellan myndigheterna i flertalet avseenden får anses som klar. Det finns ett större 
antal förarbeten, rättsfall, JO-beslut och doktrinen som tydliggör rättsläget. Som 
framgått av kapitlet finns det dock vissa oklarheter i regleringen. Flera av dessa 
oklarheter rör frågor om sekretessgränser inom den kommunala organisationen.  
 
En oklarhet som kan framhållas är vad som händer med sekretessgränsen mellan den 
ordinarie nämnden och krisledningsnämnden när den senare övertar ansvaret för 
verksamheten. För att inte bryta systematiken i OSL som innebär att sekretess gäller 
mellan olika kommunala nämnder samt för att tydliggöra rättsläget, bör det enligt 
min mening införas en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som ger krislednings-
nämnden rätt att inhämta uppgifter från de nämnder som de övertagit ansvaret från 
detta i den utsträckning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra kommunens 
åtaganden vid extraordinära händelser i fredstid. För att inte sekretesskyddet ska 
försvagas efter att krisledningsnämnden övertagit ansvaret för verksamheten, bör 
även en bestämmelse om överföring av sekretess införas. En sådan bestämmelse 
skulle kunna utformas så att om krisledningsnämnden får del av en uppgift som är 
sekretessreglerad hos en nämnd de övertagit ansvaret från, blir den sekretess som 
gäller för uppgiften också tillämplig hos krisledningsnämnden.178 
                                                             
176 Se avsnitt 2.2.1 ovan.  
177 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan.  
178 Se avsnitt 5.3.2.3 ovan. 
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Som framgått i undersökningen innebär avsaknaden av en sekretessgräns inom en 
självständig verksamhetsgren inom en myndighet inte att det är helt fritt fram för de 
anställda hos samhällets krishanteringsaktörer att utbyta sekretessbelagda uppgifter 
med kollegor inom myndigheten. Då den inre sekretessen inte är reglerad lämnas 
dock frågan öppen för tolkning och oklarheter huruvida de anställda hos 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer får utbyta uppgifter med kollegor 
inom myndigheten. I kapitlet har därför argumenterats för att den inre sekretessen 
bör regleras så att större klarhet uppstår om vilket uppgiftsutbyte som är tillåtet inom 
en myndighet.179 Genom att reglera den inre sekretessen försvagas inte heller 
sekretessen när myndigheter och kommunala nämnder slås samman och de formella 
sekretessgränserna upphör. 

 
En annan oklarhet som har framförts i kapitlet är att det är svårt att med säkerhet 
säga när en uppdragstagare hos kommunerna och övriga krishanteringsaktörer är 
underställd OSL eller inte, varför rättsläget även på denna punkt till viss del kan 
säga vara oklart. Svårigheten ligger i att bedöma vad som krävs för att en uppdrags-
tagare ska anses som självständig eller inte i förhållande till myndigheten. I de fall 
en uppdragstagare t.ex. bistår i räddningstjänstens olycksutredandeverksamhet och 
utför sitt uppdrag i räddningstjänstens namn och inte har något eget självbestäm-
mande talar för att det är en osjälvständig uppdragstagare. Om däremot uppdrags-
tagaren anlitas just för att den har särskilda sakkunskaper som räddningstjänsten 
saknar eller för att lämna ett expertutlåtande talar för att uppdragstagaren är 
självständig i förhållande till räddningstjänsten.180 
 
Ytterligare en oklarhet som har framlagts i kapitlet är rättsläget huruvida praktikan-
ter som deltar i räddningstjänstens verksamhet är underställda OSL eller inte. Denna 
oklarhet får anses anmärkningsvärd med tanke på att praktikanter generellt sett är 
tämligen vanligt förekommande inom den offentliga sektorn.181  
 
Trots att det vid införandet av OSL gjordes ansträngningar för att öka lagens 
användarvänlighet, d.v.s. lagens klarhet, kan OSL enligt min mening inte ses som en 
användarvänlig lag. I en utlämnandesituation ställs den enskilde tjänstemannen ofta 
inför komplicerade avvägningar mellan motstående intressen. En felaktig bedöm-
ning i sekretessfrågan kan innebära att sekretessbelagda uppgifter av misstag röjs, 
såsom uppgifter om myndigheternas säkerhetsåtgärder, vilket dels kan motverka 
myndigheternas säkerhetsarbete, dels vara kostsamt för myndigheterna att åtgärda. 
Det förefaller därför anmärkningsvärt att det i OSL inte regleras att den som får 
besluta att sekretessreglerade uppgifter ska lämnas ut bör ha kunskaper om 

                                                             
179 Se avsnitt 5.4.1 ovan. 
180 Se avsnitt 5.2.3.1 ovan. 
181 Se avsnitt 5.2.3.2 ovan 
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sekretesslagstiftningen. Likaså att det inte föreskrivs vem inom myndigheten som är 
behörig att ta del av sådana uppgifter. I kapitlet har därför argumenterats för att det 
bör införas ett behörighetskrav i OSL, som innebär att endast den som har 
tillräckliga kunskaper om sekretesslagstiftningen samt behöver sekretessreglerade 
uppgifter för sitt arbete är behörig att ta del av sådana uppgifter. En sådan reglering 
skulle i princip enbart vara ett förtydligande av vad som gäller i praktiken, men en 
dylik bestämmelse skulle ändock ställa tydligare krav på att myndigheterna måste 
utbilda de anställda i sekretesslagstiftningen. Då ett sådant krav skulle innebära att 
det i första hand skulle vara upp till samhällets krishanteringsaktörer att själv avgöra 
vilken personal inom myndigheten som anses behörig, kan ett sådant krav inte vara 
alltför betungande.  
 
Hur sekretessbelagda uppgifter ska hanteras hos kommunerna och övriga krishante-
ringsaktörer är i huvudsak inte reglerat i OSL, utan är det i första hand en intern 
fråga för varje myndighet att avgöra. Genom att låta myndigheterna själva bestämma 
hur de ska hantera sådana uppgifter ges myndigheterna möjligheter att anpassa 
hanteringen efter egna förutsättningar och behov. Det innebär att myndigheterna kan 
förvara och distribuera sekretessbelagda uppgifter på olika sätt. Att en uppgift inte 
får ett likartat skydd hos den mottagande myndigheten kan försvåra myndighets-
samverkan. Mot bakgrund av att myndigheterna i allt större utsträckning förvarar 
och distribuerar sekretessbelagda uppgifter i tekniska informationssystem har det i 
kapitlet argumenterats för att det i OSL bör införas minimikrav på informations-
säkerhet, som innebär att sekretessbelagda uppgifter endast får skickas via tekniska 
informationssystem om erforderliga säkerhetsåtgärder vidtas. Även om ett sådant 
krav i princip enbart skulle vara ett förtydligande av vad som gäller i praktiken, hade 
en sådan reglering tydliggjort rättsläget. I takt med att myndigheterna i allt större 
utsträckning skickar uppgifterna i elektronisk form ökar behovet av en sådan 
reglering.182 

5.5.2 Koherens 

Beträffande sekretesskyddets uppbyggnad har inga logiska oförenligheter påvisats 
förutom att bedömningen huruvida sekretessgränser gäller skiljer sig åt inom den 
kommunala organisationen från myndigheter i övrigt. I de fall olika sekretesskyd-
dade verksamhetsområden samordnas inom en nämnd har i offentliga utredningar 
uttalats att de olika verksamhetsområdena regelmässigt är att anse som självständiga 
i förhållande till varandra i OSL:s mening. En sådan tillämpning av självständighets-
rekvisitet i OSL stämmer inte överens med hur rekvisitet i övrigt tillämpas inom den 
offentliga sfären och som följer av rättspraxis. Det kan enligt min mening, som JO 
också har uttalat, ifrågasättas huruvida det i OSL:s mening verkligen finns 
självständiga verksamhetsgrenar inom en nämnd, när den yttersta beslutanderätten 

                                                             
182 Se avsnitt 5.4.2.3 ovan. 
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tillkommer en gemensam nämnd. I kapitlet har argumenterats för att i stället för att 
genom komplicerade beskrivningar försöka precisera undantag från huvudregeln att 
sekretess gäller mellan olika kommunala nämnder, kan en reglering av den inre 
sekretessen tydliggöra de oklarheter som gäller huruvida sekretessreglerade 
uppgifter får utbytas inom den kommunala organisationen samtidigt som 
sekretesskyddet framför allt för den enskilde stärks.183 

5.5.3 Avvägningar 

För att få en väl avvägd sekretesslagstiftning, d.v.s. en ändamålsenlig utformad 
lagstiftning som inte gör sekretessen mer omfattande än vad som är sakligt påkallat 
består, de flesta sekretessbestämmelser av tre grundläggande rekvisit. Det är rekvisit 
som anger sekretessens föremål, räckvidd och styrka. De olika rekvisiten ger svar på 
i vilken verksamhet sekretess gäller, vilka slags uppgifter som kan omfattas av 
sekretess samt sekretessens styrka och den skadeprövning som ska föregå ett 
utlämnande. Lagstiftaren har här givit förutsättningarna när sekretess gäller och det 
är sedan upp till kommunerna och övriga krishanteringsaktörer att genom en 
sekretessprövning i det enskilda fallet avgöra om de förutsättningar för sekretess 
som lagstiftaren har angivit är uppfyllda eller inte. Vid sekretessprövningen får inga 
andra faktorer vägas in än vad lagstiftaren har angivit i varje enskild sekretess-
bestämmelse. Ur avvägningssynpunkt är inte sällan den sekretessprövning som ska 
föregå ett utlämnande särskilt problematiskt för rättstillämparna. För att underlätta 
sekretessprövningen har lagstiftaren försett de flesta sekretessbestämmelser med ett 
rakt eller omvänt skaderekvisit. Genom att förse de flesta sekretessbestämmelser 
med ett rakt skaderekvisit har lagstiftaren till synes prioriterat offentlighet, vilket 
även i viss utsträckning kan sägas främja myndighetssamverkan. En sådan utgångs-
punkt ligger däremot inte i linje med artikel 8 i Europakonventionen och Europa-
domstolens praxis som innebär att inskränkningar i en enskildes sekretesskydd ska 
tolkas restriktivt till den enskildes fördel.184 

                                                             
183 Se avsnitt 5.3.2.2 ovan. 
184 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan.  
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6 Sekretess och krav på samverkan inom 
kommunal krishantering 

6.1  Inledning  

I kapitel 4 har den samverkansskyldighet och informationsskyldighet som följer av 
6 § FL och 6 kap. 5 § OSL undersökts. Av dessa regelkomplex följer att kommu-
nerna och övriga krishanteringsaktörer har en generell skyldighet att samverka och 
utbyta information med varandra, både i allmänhet och i krishanteringssammanhang. 
Gemensamt för dessa regelkomplex är att de begränsas av bestämmelserna om 
sekretess. Med anledning av detta har sekretesskyddets uppbyggnad granskats i 
kapitel 5 med fokus på frågor som rör sekretess mellan myndigheter. I detta kapitel 
snävas perspektivet in till att undersöka sekretess och krav på samverkan inom 
området kommunal krishantering. För att behandla dessa frågor är kapitlet uppdelat i 
tre delar. 
 
I den första delen i detta kapitel utreds vilka särskilda krav som ställs på 
kommunerna att samverka inom området krishantering. Härtill analyseras vilka 
skyldigheter övriga krishanteringsaktörer har att samverka med kommunerna i 
myndigheternas fredstida krishanteringsverksamhet. 
 
I den andra delen i detta kapitel kartläggs sekretesskyddets konstruktion inom 
området kommunal krishantering. Här granskas innebörden av försvarssekretessen, 
säkerhets- och bevakningssekretessen, kryptosekretessen, sekretess för risk- och 
sårbarhetsanalyser m.m. och beredskapssekretessen Härtill utreds innebörden av de 
sekretessbestämmelser som gäller för övriga krishanteringsaktörer och som kan 
aktualiseras i samverkan med kommunerna. 
 
I den tredje delen i detta kapitel behandlas de genombrott som finns i sekretesskyd-
det, med andra ord de sekretessbrytande bestämmelserna som möjliggör ett utbyte 
av sekretessbelagda uppgifter samhällets krishanteringsaktörer. Här undersöks de 
bestämmelser som innebär att samhällets krishanteringsaktörer “ska” respektive 
”får” lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
diskussion om regelverkens begriplighet, koherens och hur väl avvägda de är. 
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6.2 Särskilda krav på samverkan  

6.2.1 Kommuners krav på samverkan  

Att kommunerna ska samverka vid fredstida krissituationer följer av kommunernas 
geografiska områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret kommer till uttryck i 
2 kap. 7 § LEH och innebär att kommunerna inom sitt geografiska område i fråga 
om extraordinära händelser i fredstid ska verka för att: 
 

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- 
och förberedelsearbetet,  

2. att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas, och  

3. att informationen till allmänheten samordnas.  
 

Av den första punkten följer att kommunerna har ett samordningsansvar för alla de 
krisberedskapsåtgärder som genomförs inför extraordinära händelser i fredstid, av 
alla olika aktörer som är verksamma i kommunens geografiska område, t.ex. statliga 
myndigheter, landsting och olika kommunala nämnder. Hur kommunerna ska få till 
stånd den samordning som det geografiska områdesansvaret syftar till är inte 
närmare reglerat, utan är i första hand en intern fråga för varje kommun att avgöra. I 
förarbetena framgår att ett lämpligt sätt att bedriva samordningsarbetet i kommu-
nerna kan vara att inrätta ett forum där representanter från de berörda aktörerna 
deltar. Det faller då inom kommunens ansvar att vara sammankallande i ett sådant 
krisledningsråd eller motsvarande. I det geografiska områdesansvaret ingår även att 
kommunerna ska göra en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i 
kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra 
denna analys känd för berörda aktörer.1  

 
För att få till stånd en samordning av den planerings- och förberedelseverksamhet 
som det geografiska områdesansvaret avser, samt för att kunna upprätta en samlad 
analys av sådana risker och sårbarheter som kan inträffa i kommunens geografiska 
område, behöver kommunerna ofta samverka och utbyta information med andra 
berörda myndigheter. I följande avsnitt undersöks vilka möjligheter som kommu-
nerna och övriga krishanteringsaktörer har att utbyta sekretessbelagda uppgifter med 
varandra i sådana myndighetsgemensamma samverkansgrupper. 2 
 
Kommunerna har enligt andra punkten i förevarande bestämmelse även ett samord-
ningsansvar under en extraordinär händelse i fredstid. Samordningsansvaret innebär 

                                                             
1 Prop. 2005/06:133 s. 109.  
2 Se avsnitt 6.4.3 nedan. 
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att kommunerna har en skyldighet att samordna de krisberedskapsåtgärder som 
vidtas av alla de olika aktörer som är verksamma inom kommunens geografiska 
område vid en extraordinär händelse i fredstid. Kommunerna ska också se till att 
berörda aktörer inom kommunens geografiska område får den information de 
behöver för att på ett effektivt sätt kunna samordna sina åtgärder och hantera den 
inträffade situationen. Det innebär att kommunerna har vissa uppgifter att insamla 
och sprida information till berörda myndigheter i kommunen. Kommunerna har inga 
andra möjligheter förutom med stöd av 6 kap. 5 § OSL att inhämta uppgifter från 
andra myndigheter för att kunna upprätta en samordning av de krisberedskaps-
åtgärder som vidtas i kommunen. Det innebär att kommunernas informations-
inhämtande begränsas av bestämmelserna om sekretess. I de fall kommunerna måste 
lämna ut sekretessbelagda uppgifter för att få tillstånd en samordning mellan 
myndigheterna måste stöd för sådant utlämnande sökas i de sekretessbrytande 
bestämmelserna.3  

 
Att kommunerna ska ”verka för” att samordning och samverkan kommer till stånd 
mellan myndigheterna, innebär enligt förarbetena att kommunerna inte tar över 
andra aktörers ansvar. Däremot ska kommunerna vara den part som stödjer andra 
aktörer i syfte att skapa gemensamma målsättningar och en gemensam inriktning av 
de krishanteringsåtgärder som vidtas inom kommunens geografiska område. 
Kommunerna har inte heller några möjligheter att ålägga någon myndighet att 
samverka, utan den samverkan som sker bygger helt på frivillighet från myndighet-
ernas sida. Då kommunerna enbart ska verka för att samordning och samverkan 
kommer till stånd har de tämligen fria ramar att hitta en lämplig ambitionsnivå för 
detta samordningsuppdrag.4  

 
Det geografiska områdesansvaret är en tämligen komplex princip som enbart delvis 
är reglerat i lag. Grunden till kommunernas geografiska områdesansvar framgår av 
den så kallade kommunöverenskommelsen som processades fram mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting och staten den 23 juni 2004 som sedan reviderades den 
17 maj 2013. Avtalet saknar rättslig verkan, då Sveriges Kommuner och Landsting 
saknar behörighet och befogenhet att binda sina medlemskommuner genom över-
enskommelser med andra parter. Även om avtalet saknar rättslig verkan konkretise-
rar det regeringens inställning i dessa frågor och kan därför i viss utsträckning 
användas som tolkningsunderlag för att tydliggöra innehållet i det geografiska 
områdesansvaret. Genom att kommunerna lever upp till vad som står i avtalet har de 
rätt till statlig ersättning för åtgärder som vidtas.5 Det innebär att staten genom 
ekonomiska stimulansåtgärder försöker styra den samverkan som kommunerna ska 
bedriva inom ramen för det geografiska områdesansvaret.  

                                                             
3 Se delavsnitt 6.4.2 nedan. 
4 Se prop. 2005/06:133 s. 108 f. och 159. 
5 5 kap. 1 § LEH. 
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Kommunerna ska enligt överenskommelsen bland annat ta initiativ till att aktörer 
som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område, ska 
ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och 
åtgärder under en extraordinär händelse. Kommunen ska också vara samman-
kallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen och aktörer 
som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 
ingår. Kommunerna ska även ta initiativ till att upprätta en samlad lägesbild samt att 
berörda aktörer får del av denna vid en fredstida krissituation.6 Det kan här konstate-
ras att kommunöverenskommelsen till stor del är en konkretisering av vad som 
anges i förarbetena, däremot betonas vikten av att kommunerna upprättar en samlad 
lägesbild och samverkar med aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet. 
 
Kommunerna har även ett geografiskt områdesansvar under höjd beredskap. Vid 
sådana situationer är det kommunstyrelsen som ska verka för att den verksamhet 
som bedrivs av olika aktörer i kommunen samordnas.7 Att kommunens ansvar för 
verksamheten förskjuts till kommunstyrelsen under höjd beredskap är enligt min 
mening tämligen rimligt med tanke på situationens allvar. Till skillnad från den 
verksamhet som kommunerna bedriver inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid, är en stor del av den verksamhet som bedrivs inför höjd beredskap 
underställd försvarssekretess, vilket innebär att det råder en hög grad av sekretess i 
denna verksamhet.8  

 
Till sist ska sägas att kommunernas geografiska områdesansvar för fredstida 
krissituationer lagstadgades vid införandet av LEH. Tidigare hade kommunerna 
enbart ett geografiskt områdesansvar inför höjd beredskap,9 vilket tyder på att 
lagstiftaren har ökat sina samverkansambitioner i och med införandet av LEH. Vilka 
skyldigheter som ställs på kommunerna att samverka enligt det geografiska 
områdesansvaret är däremot oklart. Att kommunerna ska ”verka för” att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas måste dock ses som en 
uppmaning till att någon form av aktivitet måste ske. Lagstiftaren har vare sig 
uttryckt hur samverkan ska gå till, vilka aktörer som kommunerna ska samverka 
med eller ställt några särskilda befogenheter till förfogande. Av det följer att 
kommunerna måste bedriva det geografiska områdesansvaret inom ramen för vad de 
övriga författningsbestämmelserna medger. Det innebär att den samverkan som 
bedrivs får ske inom ramen för vad den allmänna samverkansskyldigheten i 6 § FL 
medger, vilket innebär att samverkan måste ske inom kommunernas verksamhets-
område och vad som är god hushållning med allmänna medel samt inom ramen för 
den rådande arbets- och resurssituationen.  

                                                             
6 Regeringens beslut den 17 juni 2004, FÖ2003/2001/CIV, nr: 10 och MSB, 2012e och SKL, 2013. 
7 3 kap. 4 § LEH. 
8 Se avsnitt 6.3.1.3.2 nedan. 
9 2 kap. 2 § lagen om civilt försvar. 
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6.2.2 Statliga myndigheters krav på samverkan 

Att de statliga myndigheterna särskilt ska samverka vid krissituationer framgår av 
ett flertal olika författningar, framför allt i krisberedskapsförordningen, men även i 
myndighetsspecifika instruktioner och regleringsbrev.  
 
Innan de särskilda kraven på samverkan undersöks ska inledningsvis sägas att 
förutom den generella samverkansskyldighet som följer av 6 § FL, har de statliga 
myndigheterna ytterligare ett generellt samverkansansvar som följer av 6 § andra 
stycket MyndF. Bestämmelsen innebär att de statliga myndigheterna ska verka för 
att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan 
vinnas för enskilda och för staten som helhet. Den aktuella bestämmelsen är som 
6 § FL tämligen allmänt hållen, men några likheter och skillnader i bestämmelserna 
kan utrönas. Lokutionen ska ”verka för” i 6 § andra stycket MyndF talar för att 
bestämmelsen inte ställer några direkta krav på att de statliga myndigheterna ska 
samverka, utan enbart att de ska främja samverkan inom sitt verksamhetsområde. 
Det innebär att de statliga myndigheterna i första hand själva avgör om de vill 
samarbeta och hur denna hjälp ska ges.10 Av bestämmelsen anges även att de statliga 
myndigheterna ska samarbeta med myndigheter och andra. Vad som avses med 
”andra” framgår inte i sammanhanget. Då det är fråga om en förordning finns det 
inte heller några förarbeten att söka vägledning i. En semantisk tolkning av 
begreppet ”andra” talar för att det är andra aktörer än myndigheter som åsyftas. Det 
innebär att de statliga myndigheterna inte bara har ett generellt krav att samverka 
med andra myndigheter, utan även med övriga aktörer i samhället. I de flesta fall är 
det naturligt att de statliga myndigheterna strävar efter samverkan med andra 
myndigheter och övriga aktörer som berör myndighetens verksamhetsområde.  
 
De statliga myndigheterna ska genom samarbetet ta till vara de fördelar som kan 
vinnas för enskilda och för staten som helhet. Det innebär att de statliga myndighet-
erna har en möjlighet att samverka med övriga aktörer i samhället, utan att den 
statliga myndigheten direkt ”vinner” något på samarbetet, om det kan ge fördelar för 
enskilda och för staten som helhet. Bestämmelsen ger härigenom de statliga 
myndigheterna en möjlighet att delta i diverse olika samverkansprojekt. Självklart 
kan de statliga myndigheterna enbart samverka med myndigheter och övriga aktörer 
i samhället inom ramen för sitt kompetensområde. Föreskrifter om överprövning av 
en myndighets vägran att samarbeta saknas. Det är dock regeringens uppgift att 
avgöra tvister mellan de statliga myndigheterna som lyder under regeringen. Även 
om den aktuella bestämmelsen inte ställer några direkta krav på att de statliga 
myndigheterna ska samverka, kan regleringen vara av värde angående den inriktning 
som anses önskvärd, där regeringen ser att samverkan genomsyrar de statliga myn-
digheternas verksamhet i syfte att uppnå en effektiv och serviceinriktad förvaltning. 

                                                             
10 Jfr avsnitt 6.2.1 ovan. 
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6.2.2.1 Krav på samverkan inför krissituationer 

I krisberedskapsförordningen anges att de statliga myndigheter som har ett särskilt 
ansvar för krisberedskapen ska samverka ”inför” krissituationer.11 Det är länsstyrel-
serna och de myndigheter som anges i bilagan till förordningen som enligt 11 § 
första stycket krisberedskapsförordningen har ett särskilt ansvar för krisbered-
skapen.12 Av bilagan till förordningen följer att detta ansvar är fördelat på cirka 25 
statliga myndigheter såsom MSB, Polismyndigheten, Trafikverket, Smittskydds-
institutet och Socialstyrelsen. I andra stycket föreskrivs att de myndigheter som har 
ett särskilt ansvar för krisberedskapen har sju uppgifter som de särskilt ska vidta 
inför krissituationer, varav två tar sikte på samverkan. De aktuella myndigheterna 
”ska” dels samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig 
myndighet, dels samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner och berörda 
näringsidkare.13 

 
Som på flera områden inom samhällets krishanteringssystem saknas närmare regler 
som anger hur samverkan ska ske. De myndigheter som har ett särskilt ansvar för 
krisberedskapen är dock indelade i sex samverkansområden: 1) teknisk infrastruktur, 
2) transporter, 3) farliga ämnen, 4) ekonomisk säkerhet, 5) geografiskt områdes-
ansvar samt 6) skydd, undsättning och vård.14 De olika samverkansområdena är 
enligt regeringen viktiga sektorer eller områden som är av stor betydelse för 
samhällets krishantering. De fyra första områdena kännetecknas av att det är 
områden som är särskilt känsliga för störningar och där störningarna medför stora 
konsekvenser för samhället, medan de två sista områdena i stort sett alltid berörs vid 
en krissituation. Regeringen anser därför att det inom dessa områden bör finnas en 
särskild förmåga att samverka.15 Förutom de myndigheter som har ett särskilt ansvar 
för krisberedskapen, och som anges i bilagan till förordningen, får MSB vid behov 
besluta att även andra myndigheter ska ingå eller stödja arbetet i samverkans-
områdena.16 Det är inte ovanligt att kommuner ingår i dessa samverkansområden.17 
 
Vad myndigheterna inom de olika samverkansområdena ska samverka kring är inte 
närmare reglerat, utan i första hand är det upp till berörda myndigheter att avgöra 
detta. Samverkansområden syftar dock till att myndigheterna ska skapa ett 

                                                             
11 Krisberedskapsförordningen trädde i kraft den 1 september 2006 och ersatte förordning (2002:472) om åtgärder för 
fredstida krishantering och höjd beredskap. Innan 2002 års krisberedskapsförordning hade de statliga myndigheterna 
enbart ansvar för åtgärder inför höjd beredskap, vilket reglerades i förordning (1986:294) om ledning och samordning 
inom totalförsvarets civila del som sedan ersattes av beredskapsförordningen (1993:242). 
12 Förutom de myndigheterna som anges i bilagan har de myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om ett 
särskilt ansvar för krisberedskapen. 
13 11 § andra stycket första och andra punkten krisberedskapsförordningen. 
14 8 § första stycket krisberedskapsförordningen. 
15 Prop. 2001/02:158 s. 40.  
16 8 § andra stycket krisberedskapsförordningen. 
17 Prop. 2001/02:158 s. 39 f. Se även MSB, 2011a, s. 36 och 77. Se även Forsström, Lagerström & Tejpat, 2010, s. 9 
som belyser ett antal problem med samverkan inom samverkansområdena. De menar att samverkansområdena i första 
hand är en form för informationsspridning och att det saknas en mer verksamhetsanknuten dimension i arbetet. 
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helhetsperspektiv på krishanteringsområdet, där de mest centrala aktörerna inom 
respektive område samverkar inför krissituationer, för att komma fram till hur kris-
beredskapen inom respektive område bör utvecklas och stärkas. Ett viktigt syfte med 
samverkansområdena är att fungera som ett forum för informationsutbyte mellan 
berörda myndigheter där de kan dra gemensamma lärdomar av inträffade kriser samt 
genomföra gemensamma krisberedskapsgärder.18  
 
Eftersom det i krisberedskapsförordningen stadgas att vissa statliga myndigheter 
särskilt ”ska” samverka inför krissituationer, är det rimligt att anta att dessa 
myndigheter i större utsträckning än vad som följer av 6 § FL är skyldiga att avsätta 
resurser för att få till stånd den samverkan som eftersträvas inom respektive 
samverkansområde. I vilken utsträckning myndigheterna ska samverka är däremot 
tämligen oklart. Även om det aktuella stadgandet i krisberedskapsförordningen inte 
innehåller några begränsningar, är det tämligen klart att den samverkan som bedrivs 
enbart får ske inom ramen för respektive myndigheternas verksamhetsområde. 
Härtill är det även rimligt att anta att myndigheterna enbart är skyldig att samverka 
inom ramen för den rådande arbets- och resurssituationen. Om en myndighet som 
har ett särskilt ansvar för krisberedskapen inte avsätter tid och resurser för 
samverkan är det, enligt min mening, i första hand en uppgift för MSB – som har 
fått i uppgift att utveckla formera för arbetet i de olika samverkansområdena – att se 
till att samverkan kommer till stånd. MSB har inte rätt att ålägga någon myndighet 
att samverka, däremot kan de på olika sätt försöka stimulera samverkan. MSB ska 
även årligen till Regeringskansliet lämna en redogörelse för och göra en bedömning 
av arbetet som bedrivs inom områdena.19 I de fall någon myndighet inte samverkar i 
önskvärd utsträckning kan MSB rapportera detta och ytterst ligger det på regeringen 
att ålägga de statliga myndigheterna att samverka.20 
 
De myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen har enligt nämnt 
lagrum inte några skyldigheter att samverka vid hanteringen av en krissituation. 
Däremot kan dessa myndigheter enligt andra bestämmelser ha ett ansvar för att vidta 
åtgärder vid en krissituation. Det finns inte heller något hinder för att dessa myndig-
heter bistår en myndighet som berörs av en krissituation, t.ex. med expertkunskaper. 
Ett sådant initiativ stämmer även väl överens med den generella samverkansskyldig-
heten i 6 § FL. Vid en krissituation sker normalt samverkan i de former som har 
planerats inför en sådan situation, varför upprättandet av olika samverkansområden 
kan sägas främja samverkan mellan myndigheterna även vid en krissituation. 

                                                             
18 MSB, 2011a, s. 21 f. 
19 8 § tredje stycket första meningen krisberedskapsförordningen. 
20 Se Bull, 2008, s. 94 f. Om regeringens möjligheter att styra myndigheterna. 
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6.2.2.2 Krav på samverkan vid krissituationer 

Förutom att vissa statliga myndigheter har ett särskilt ansvar att samverka inför 
fredstida krissituationer, har varje statlig myndighet enligt 5 § krisberedskapsförord-
ningen en skyldighet att samverka vid sådana situationer. Paragrafen innehåller två 
till synes olika krav som delvis sammanfaller. 

 
Det första kravet innebär att varje statlig myndighet, vars ansvarsområde som berörs 
av en krissituation ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera situationen. 
Vilka åtgärder som ska vidtas anges inte i förordningen, i stället är det upp till varje 
myndighet som berörs av en krissituation, att själv avgöra vilka åtgärder som är 
nödvändiga att vidta för att hantera den inträffade situationen. En åtgärd som kan 
vidtas är att samverka. I det aktuella stadgandet anges att endast de myndigheter som 
”berörs” av en krissituation ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera konse-
kvenserna av en sådan händelse. Det innebär att statliga myndigheter som inte 
berörs av en krissituation inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att hantera 
situationen. Däremot kan dessa myndigheter enligt andra bestämmelser ha skyldig-
heter att vidta åtgärder. Förevarande bestämmelse kan ses som ett förtydligande av 
ansvarsprincipen, som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under 
normala förhållanden ska ha samma ansvar under en krissituation.21 
 
Det andra kravet innebär att myndigheterna, underförstått de statliga myndigheterna, 
ska samverka och stödja varandra vid en krissituation. Då myndigheterna endast ska 
samverka ”vid” en krissituation innebär det att de statliga myndigheterna härvid inte 
har några särskilda skyldigheter att samverka med varandra i den förebyggande och 
förberedande verksamheten inför sådana situationer. Däremot har myndigheterna 
enligt 6 § FL en generell skyldighet att samverka med varandra, vilket innebär att de 
härigenom har en viss skyldighet att samverka även inför sådana situationer. Det 
andra kravet i 5 § krisberedskapsförordningen kan sägas vara något oklart, då det 
dels kan tolkas mot bakgrund av första meningen i bestämmelsen, nämligen att 
enbart de statliga myndigheter som drabbats av en krissituation har en skyldighet att 
samverka och stödja varandra, dels kan det tolkas att de statliga myndigheterna 
oavsett om de drabbats av en krissituation eller inte, har en skyldighet att samverka 
vid en sådan situation. Mot bakgrund av syftet med krisberedskapsförordningen, 
som bland annat är att stärka samhällets förmåga att hantera fredstida krissituat-
ioner,22 är det rimligt att bestämmelsen tolkas på det senare sättet, nämligen att 
samtliga statliga myndigheter, oavsett om de drabbats av en fredstida krissituation 
eller inte, har en skyldighet att samverka vid en sådan situation.  
 
Att det anges att de statliga myndigheterna ska samverka och stödja ”varandra” vid 
en krissituation innebär att de statliga myndigheterna enbart har en skyldighet att 
                                                             
21 Se avsnitt 3.3.1 ovan. 
22 Se 1 § krisberedskapsförordningen. 
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samverka med varandra och inte med t.ex. kommuner. De statliga myndigheterna 
har däremot enligt 6 § FL en generell skyldighet att samverka med kommuner även 
vid krissituationer. 
 
Det kan diskuteras om krisberedskapsförordningens krav på samverkan mellan de 
statliga myndigheterna vid en krissituation sträcker sig längre än det generella krav 
på samverkan som återfinns i 6 § FL. Lokutionen ”ska samverka” i 5 § krisbered-
skapsförordningen ger uttryck för att detta krav på samverkan är mer långtgående än 
vad som följer av 6 § FL, som innebär att varje myndighet ”ska lämna andra 
myndigheter hjälp” inom ramen för den egna verksamheten.23 Även om krisbered-
skapsförordningen inte innehåller några begränsningar, t.ex. att samverkan bara ska 
ske om det inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet, kan stadgandet inte tolkas 
så att de statliga myndigheterna har en obegränsad skyldighet att samverka med 
varandra. Det är tämligen klart att den samverkan som ska ske enligt 5 § 
krisberedskapsförordningen, likt 6 § FL, är begränsad till att ske inom ramen för den 
egna verksamheten. Av det följer att de statliga myndigheterna måste prioritera sina 
egna huvuduppgifter och de är inte tvingade att släppa vad de har för händerna så 
snart en annan myndighet begär biträde. De statliga myndigheterna är härigenom 
inte skyldiga att samverka med sådant som inte har anknytning till dess egen 
verksamhet och som är förenligt med en god hushållning av allmänna resurser. 
Likaså ger stadgandet inte ger stöd för några samverkansprojekt som faller utanför 
respektive myndighets verksamhetsområde.24 
 
Sammantaget ska sägas att även om det stadgas att myndigheterna ”ska” samverka 
är det svårt att utläsa vilket krav som härvid ställs på de statliga myndigheterna. I 
likhet med 6 § FL får man även här utgå från att varje myndighet själv avgör i vilken 
utsträckning de ska samverka. Genom en ändamålstolkning av krisberedskaps-
förordningen kan dock bestämmelsen i 5 § tolkas så sätt att de statliga myndighet-
erna bör vidta en mer vidsträckt syn på samverkan vid en krissituation, än under 
normal verksamhet. Det kan därför antas att de statliga myndigheterna vid en 
krissituation i viss mån, om de har möjlighet, kan göra avkall på andra, inte lika 
viktiga åtaganden, för att kunna bistå en annan myndighet. Till sist ska sägas att 
någon motsvarande samverkansbestämmelse som finns i 5 § krisberedskaps-
förordningen inte fanns i den tidigare krisberedskapsförordningen från 2002, vilket 
talar för att regeringen har ökat sina samverkansambitioner.25 

                                                             
23 Härtill ska sägas att kravet på samverkan i 5 § krisberedskapsförordningen även kan antas sträcka sig längre än vad 
som följer av det geografiska områdesansvaret, där det stadgas att den områdesansvariga myndigheten ska ”verka för” 
att samverkan uppkommer. 
24 Se avsnitt 4.3.3 ovan. 
25 Se förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. 
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6.2.2.3 Krav på samverkan för vissa myndigheter 

Förutom de krav på samverkan som har behandlats ovan och som tar sikte på 
samtliga eller ett flertal statliga myndigheter, finns det även myndighetsspecifika 
krav på samverkan som tar sikte på länsstyrelsernas och MSB:s krishanterings-
verksamhet.  
 
Länsstyrelserna har enligt 54 § länsstyrelseinstruktionen ett geografiskt områdes-
ansvar som innebär att de ska vara en sammanhållen funktion som inom sitt 
geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och 
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. I krisberedskaps-
förordningen tydliggörs att länsstyrelsens geografiska områdesansvar innebär att de 
ska vara en sammanhållen funktion mellan den lokala och centrala nivån. Hur denna 
samverkan ska komma till stånd anges inte.26 Att länsstyrelserna ska vara en 
sammanhållande funktion talar för att det i första hand är upp till varje länsstyrelse 
att vidta lämpliga samordningsåtgärder. I det geografiska områdesansvaret ingår 
även att länsstyrelsen ska se till att nödvändig samverkan inom länet och med 
närliggande län sker kontinuerligt. Det finns i dag tre länsgrupperingar där 
länsstyrelserna samverkar med varandra. I dessa samverkansgrupperingar byts 
erfarenheter och kunskaper, samtidigt drivs gemensamt projekt som syftar till att 
stärka samhällets krishantering.27  
 
Härutöver ska länsstyrelserna ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera 
och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera 
vid allvarliga olyckor och extraordinära händelser som berör länet. Likaså ska 
länsstyrelserna ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet eller medför 
behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, omgående kunna upprätta 
en ledningsfunktion för information och samordning.28 Förutom att länsstyrelserna 
måste upprätta en ledningsfunktion samt verka för samordning, är det oklart vad 
detta ansvar egentligen innefattar. Länsstyrelsen har dock inga befogenheter att leda 
hanteringen av krissituationer. Däremot har länsstyrelserna i fråga om omfattande 
räddningsinsatser rätt att ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera 
kommuner.29 Att så görs är emellertid tämligen ovanligt.30 
 
Beträffande MSB har de inte något operativt ansvar för krishanteringen däremot har 
de en övergripande skyldighet att stödja samordningen av myndigheternas åtgärder, 
i syfte att stärka samhällets förmåga att hantera sådana situationer samt säkerställa 

                                                             
26 7 § krisberedskapsförordningen. 
27 Bergling m.fl., 2015, avsnitt 2.6.2. 
28 53 § första stycket länsstyrelseinstruktionen. 
29 4 kap. 10 § LSO och 4 kap. 33 § FSO. 
30 Sjökvist, 2015, s. 125. 
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att samhällets samlade resurser används effektivt.31 Myndigheten ska även ha för-
mågan att vid allvarliga krissituationer kunna bistå med stödresurser och samordna 
information och lägesbilder.32 På senare tid har MSB utvecklat gemensamma 
grunderna för samverkan och ledning vid olyckor och extraordinära händelser. 
Syftet med dessa grunder är att underlätta myndighetsgemensam inriktning och 
samordning. I dessa grunder uttalar MSB att regeringens styrningsmöjligheter 
innefattar rätten att bestämma hur myndigheter ska agera gentemot varandra. Med 
hänvisning till lydnadsplikten gentemot regeringen anser MSB att myndigheterna 
har att respektera och medverka till samverkansuppdraget: 
 

”Det vill säga att myndigheter har att låta sig samordnas av en annan myndighet 
som har fått till uppgift att arbeta med samordning även om denna samordnande 
myndighet inte har mandat att besluta över de myndigheterna.”33  

 
I en nyligen framtagen forskningsrapport av Bergling m.fl. ifrågasätts det nämnda 
uttalandet.  
 

”Utifrån myndigheternas självständighet är det också svårt att tolka in en så 
långtgående plikt att ’låta sig samordnas’ som MSB antyder. Däremot är det 
klart att det finns en skyldighet att samverka, och att denna samverkan i bästa 
fall kan leda till en högre grad av samordning. Men något stöd för att det utifrån 
lydnadsplikten i detta sammanhang skulle finnas ett rättsligt krav på att ’låta sig 
samordnas’ är svårt att identifiera. Graden av samordning blir i stället beroende 
av i vilken utsträckning den samordnade linje som drivs går att förena med de 
prioriteringar som varje aktör kan och måste göra utifrån sitt eget rättsliga 
mandat och ansvarsområde. Även om det som MSB beskriver som den ’utvid-
gade ansvarsprincipen’ ger vid handen att aktörer är skyldiga att samverka för att 
hantera en kris, så finns det i dag inget rättsligt stöd för myndigheter att i syfte 
att uppnå samordning utföra åtgärder som ligger utanför deras områdesansvar.34 

 
Förutom vad som anförs ovan bör även det kommunala självstyret nämnas och att 
myndigheterna saknar lydnadsplikt gentemot varandra, vilket gör att möjligheterna 
för myndigheterna att påverka varandras beslut eller styra verksamheten i en viss 
riktning är avsevärt lägre än regeringens möjligheter att styra myndigheterna. Mot 
bakgrund av detta saknas det förutsättningar för att kräva en alltför långtgående 
samordning mellan kommunerna och övriga krishanteringsaktörer, i synnerhet om 
frågor som rör myndighetsutövning eller tillämpning av lag. I de fall lagstiftaren vill 
att MSB ska ha en sådan samordningsroll som myndigheten ger sken av, bör det 
rättsliga stödet för detta förtydligas. 

                                                             
31 1 och 7 § förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBF). 
32 7 § MSBF. 
33 MSB, 2014a, s. 28. Jfr Sjökvist, 2015, s. 145. Erfarenheter från skogsbranden i Västmanland, där ett stort antal olika 
aktörer på både lokal, regional och nationell nivå, samverkade visade att det behövs något mer betydligt mera konkret än 
gemensamma grunder för att krishanteringen ska ske på ett effektivt sätt. 
34 Bergling m.fl., 2015, avsnitt 4.2. 
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6.3 Sekretesskyddets konstruktion 

I kapitlets första del, ovan, har undersökts vilka särskilda skyldigheter som ställs på 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer att samverka enligt den lagstiftningen 
som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem. Gemensamt för dessa 
samverkansbestämmelser är att de begränsas av reglerna om sekretess. I kapitlets 
andra del, nedan, kartläggs de sekretessbestämmelser som inskränker kommunernas 
och övriga krishanteringsaktörers möjligheter att utbyta uppgifter med varandra i 
myndigheternas fredstida krishanteringsverksamhet. Undersökningen av dessa 
bestämmelser göras utifrån de tre grundläggande rekvisit som de flesta sekretess-
bestämmelser består av, vilket är rekvisit som anger sekretessens räckvidd, föremål 
och styrka. Det innebär att undersökningen ger svar på i vilken verksamhet de olika 
sekretessbestämmelserna gäller, vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 
och hur stark sekretessen är samt vilken skadebedömning som ska föregå ett 
utlämnande.  

6.3.1 Försvarssekretess 

6.3.1.1 Inledning  

Som ett resultat av en aktiv politik från lagstiftarens sida har kommunerna under de 
senaste decennierna fått ett ökat ansvar både inom den fredstida krishanteringen och 
inom det civila försvaret. Utvecklingen har medfört att mängden uppgifter som kan 
omfattas av försvarssekretess och som hanteras av kommunerna har ökat och 
troligtvis kommer att öka i framtiden.35 Innan de olika rekvisiten i försvarssekretes-
sen undersöks ska inledningsvis redogöras för bestämmelsens utveckling i syfte att 
klargöra hur den har förändrats genom åren och vilken betydelse detta fått för 
kommunerna. 
 
Fram till införandet av 1937 års SekrL gav försvarssekretessen i princip enbart 
sekretesskydd för uppgifter rörande det militära försvaret.36 Vid införandet av 1937 
års SekrL gjordes ändringar i försvarssekretessen som innebar att även civilt försvar, 
ekonomiskt försvar och underrättelsetjänst blev föremål för försvarssekretess. Att 
uppgifter om det civila försvaret kan omfattas av försvarssekretess har i dag stor 
betydelse för kommunerna, som har flera viktiga uppgifter på området. Vid 
införandet av 1980 års SekrL var intentionen generellt sett en ökad öppenhet, vilket 
på försvarssekretessens område innebar lättnader i sekretessen. De förändringar som 
gjordes var att de långa och tämligen detaljerade beskrivningarna av vilka slags 
uppgifter som var föremål för sekretess ersattes av en mer generell beskrivning. En 
sådan reglering ansågs mer praktisk mot bakgrund av denna militärtekniska 
utveckling. Något som framför allt ökade öppenheten på försvarssekretessens 
                                                             
35 Prop. 1994/95:7 s. 86 f. Se även RÅ 1989 not. 72. 
36 Se Wallberg, 2001, s. 6 ff. om utvecklingen av försvarssekretessen från 1766 års TF till 1980 års SekrL. 
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område var införandet av ett skaderekvisit, som även infördes för de flesta 
sekretessbestämmelser. Försvarssekretessen utformades med ett rakt skaderekvisit, 
som ger presumtion för offentlighet. Ytterligare en förändring var att sekretesstiden 
för försvarssekretessen som huvudregel ändrades från maximalt femtio till fyrtio år, 
med vissa undantag som upptogs i förordningen till lagen. Det fanns inte heller 
längre möjlighet till absolut sekretess som tidigare gällde för vissa uppgifter på 
försvarets område.37 När OSL trädde i kraft den 30 juni 2009 innebar detta ingen 
direkt förändring på försvarssekretessens område förutom att bestämmelsen fick en 
ny placering från 2 kap. 2 § i 1980 års SekrL till 15 kap. 2 § OSL.38  
 
Utvecklingen av försvarssekretessen kan sammanfattas så att bestämmelsen histo-
riskt sett enbart har omfattat det militära försvaret – till att i dag även innefatta det 
civila försvaret, vilket har stor betydelse för kommunerna, som har flera viktiga 
uppgifter på området. Utvecklingen har även gått mot ökad öppenhet på försvars-
sekretessens område, framför allt genom införandet av det raka skaderekvisitet i 
1980 års SekrL.  

6.3.1.2 Verksamhet som omfattas av sekretess 

För att fastställa i vilken verksamhet som försvarssekretess gäller måste det första 
grundläggande rekvisitet undersökas, nämligen sekretessens räckvidd. Av 15 kap. 
2 § första stycket OSL framgår att försvarssekretessens räckvidd inte begränsats till 
någon särskild myndighet, verksamhet eller ärendetyp, vilket innebär att försvars-
sekretessen är uppgiftsknuten.39 Det innebär att försvarssekretessen gäller som är en 
primär sekretessbestämmelse inom hela den offentliga sfären. Kommunerna är 
härigenom skyldiga att iaktta försvarssekretess oavsett i vilken verksamhet eller i 
vilket sammanhang de får del av sådana uppgifter. Det innebär att även kommunala 
förvaltningar och handläggare inom kommunerna som normalt sett inte hanterar 
uppgifter som omfattas av försvarssekretess är skyldiga att iaktta försvarssekretess 
när de tar del av sådana uppgifter. Genom att försvarssekretessen är uppgiftsknuten 
har den givits en maximal räckvidd. Då utgångspunkten i OSL är att begränsa 
sekretessens utsträckning, är det relativt få primära sekretessbestämmelser som har 
fått en sådan omfattande räckvidd, vilket tyder på att det råder ett högt skyddsvärde 
för sådana uppgifter som skyddas av försvarssekretessen.40  
 
Försvarssekretessens omfattande räckvidd kan sägas främja myndighetssamverkan, 
medan offentlighetsintresset får stå tillbaka. Regeringen har även uttalat att en 

                                                             
37 Wallberg, 2001, s. 72 ff.  
38 Vid införandet av OSL bröts dock 2 kap. 2 § tredje stycket i 1980 års SekrL ut ur försvarssekretessen och placerades i 
en egen paragraf, nämligen 15 kap. 4 § OSL. Bestämmelsen innebär ett avsteg från huvudregeln i 2 kap. 14 § TF som 
innebär att det är den förvarande myndigheten som prövar om handlingen ska lämnas ut. 
39 I 15 kap. 2 § första stycket andra meningen OSL stadgas att i mål eller ärende enligt särskild lag (1971:1078) om 
försvarsuppfinningar gäller sekretess för uppgifter om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen. 
40 Prop. 2008/09:150 s. 285. Se även SOU 2003:99 s. 131 ff. 
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förutsättning för att de kunde lämna ut uppgifter från de så kallade tsunamibanden 
till Katastrofkommissionen, som behövde dessa uppgifter för sin granskning, var att 
försvarssekretessen även gäller hos kommissionen.41  

6.3.1.3 Vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 

Efter att ha fastställt försvarssekretessens räckvidd är det av vikt att avgöra vilka 
slags uppgifter som kan omfattas av sekretess. För att fastställa detta måste det andra 
grundläggande rekvisitet undersökas, vilket är sekretessens föremål. Av stadgandet i 
15 kap. 2 § första stycket OSL följer att det är två slags uppgifter som kan omfattas 
av försvarssekretess, dels ”uppgifter som rör verksamhet för att försvara landet eller 
planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet”, dels ”uppgifter som i 
övrigt rör totalförsvaret”. Av stadgandets första led framgår att försvarssekretessen 
har sitt största tillämpningsområde i fråga om sådana uppgifter som rör det väpnade 
försvaret.42 Eftersom denna undersökning tar sikte på kommunal krishantering 
utreds denna sekretessgrund tämligen övergripande. I stället läggs fokus på att 
undersöka försvarssekretessens tillämpning för uppgifter som i övrigt rör 
totalförsvaret, eftersom det i huvudsak är sådana slags uppgifter som kan föranleda 
ett hemlighållande på försvarssekretessens område för såväl kommunerna som 
övriga krishanteringsaktörer.43  

 
Det ska här tydliggöras att en uppgift är föremål för sekretess innebär det enbart att 
det är en sekretessreglerad uppgift, d.v.s. en uppgift för vilken det finns en 
bestämmelse om sekretess. Det säger ingenting om huruvida uppgiften är sekretess-
belagd eller inte. Huruvida en uppgift omfattas av sekretess eller inte kan först 
avgöras efter en sekretessprövning i det enskilda fallet. Det innebär att en större 
mängd uppgifter som är föremål för försvarssekretess inte behöver omfattas av 
sekretess. Att en uppgift är föremål för sekretess säger enbart att en uppgift kan 
omfattas av sekretess. En uppgift som över huvud taget inte är föremål för försvars-
sekretess kan inte omfattas av sekretessen, hur skyddsvärda uppgiften anses vara.44  

6.3.1.3.1 Uppgift som rör verksamhet för att försvara landet m.m. 

Den första slags uppgift som är föremål för försvarssekretess är som nämnts ovan 
”uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan 
förberedelse av sådan verksamhet”. Försvarssekretessen tar här främst sikte på 
uppgifter som rör det väpnade försvaret, vilket framför allt avser det militära försva-
ret. Hit räknas dock alla de verksamheter som är av betydelse för landets samlade 
försvarsåtgärder, alltså inte bara rent militära företeelser, utan också åtgärder med 

                                                             
41 Regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2005, regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2408 och 
regeringens beslut den 10 februari, SB2005/2679.  
42 Prop. 1979/80:2, del A, s. 132.  
43 Se avsnitt 6.3.1.3.2 nedan. 
44 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan.  
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avseende på totalförsvaret i övrigt.45 Det innebär att i den utsträckning kommunernas 
verksamhet har betydelse för landets försvarsförmåga, kan uppgifter om sådan verk-
samhet omfattas av försvarssekretess enligt detta stadgande. Som nämnts ovan 
behandlas dock samtliga uppgifter gällande kommunerna som kan omfattas av 
försvarssekretess i följande avsnitt, där ”uppgifter som i övrigt rör totalförsvaret” 
undersöks. Anledningen till detta är att det i första hand är denna sekretessgrund 
som kan föranleda ett hemlighållande för kommunerna på försvarssekretessens 
område. Det finns emellertid inga vattentäta skott mellan de två sekretessgrunderna i 
försvarssekretessen, varför en sådan uppdelning inte låter sig göras utan undantag.46 
 
Inom det militära försvaret kan i princip alla slags uppgifter som rör det väpnade 
försvaret, alltifrån uppgifter om de första förberedelserna till verkställighet och upp-
följning omfattas av försvarssekretess.47 I rättspraxis framgår även att en större 
mängd uppgifter av vitt skilda slag som på olika sätt rör det väpnade försvaret kan 
omfattas av försvarssekretess, t.ex. uppgifter rörande vapen och annan försvars-
materiel, befästningar, kommunikationsanläggningar, andra anläggningar och 
vidtagna skyddsåtgärder samt uppgifter om anställda, värnpliktiga och tolkar. Även 
uppgifter om planläggning och annan förberedelse av landets försvar, uppgifter om 
organisation av försvaret, underrättelsetjänsten och signalspaning m.m. Likaså kan 
uppgifter om förhållanden i naturen som är av betydelse från försvarssynpunkt 
omfattas av sekretess. Det kan exempelvis vara uppgifter om lägesbestämd 
information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och 
havsbotten.48 Kammarrätten i Stockholm har även beslutat att försvarssekretess 
gällde för uppgifter i en utredning som gjordes efter att svensk försvarspersonal 
blivit vittne till tortyr under en insats i Kongo.49 Sammantaget kan sägas att den 
första sekretessgrunden i försvarssekretessen innebär att en större mängd uppgifter 
rörande det väpnade försvaret kan omfattas av sekretess. 

6.3.1.3.2 Uppgift som i övrigt rör totalförsvaret 

Av 15 kap. 2 § OSL framgår att det inte bara är uppgifter som rör verksamhet för att 
försvara landet som är föremål för försvarssekretess, utan även uppgifter som 

                                                             
45 Prop. 1979/80:2, del A, s. 132 f.  
46 Se avsnitt 6.3.1.3.2 nedan. 
47 Se Försvarsmakten, 2011, s. 22.  
48 RÅ 1989 not. 341, RÅ 1990 not. 418, RÅ 1991 not. 69, RÅ 1991 not. 254, RÅ 1992 not. 448, Kammarrätten i Stock-
holm, mål nr: 7863-02, dom meddelad 2003-03-20, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6080-03, dom meddelad 2003-
10-30, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1120-08, dom meddelad 2008-03-13, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6-
08, dom meddelad 2008-03-13, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 5817-08, dom meddelad 2010-10-10, Kammarrätten 
i Stockholm, mål nr: 2376-09, dom meddelad 2009-05-11, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4819-10, dom meddelad 
2010-11-15, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6919-10, dom meddelad 2011-02-11, Kammarrätten i Stockholm, mål 
nr: 2017-11, dom meddelad 2011-04-27, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6571-11, dom meddelad 2012-02-29, 
Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6987-12, dom meddelad 2012-12-11, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7135-12, 
dom meddelad 2013-01-07 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3596-14, dom meddelad 2014-09-02. 
49 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 566-11, dom meddelad 2011-05-03. Se även Försvarsmakten 2011a och 2012a 
som redovisar vilka slags uppgifter som Försvarsmakten typiskt sett anser omfattas av försvarssekretess och som rör 
Försvarsmaktens specialförband och underrättelseverksamhet. 
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”i övrigt rör totalförsvaret”. Av denna sekretessgrund följer att andra uppgifter inom 
totalförsvaret än sådana som rör det väpnade försvaret kan omfattas av försvars-
sekretess. För att en uppgift ska vara föremål för försvarssekretess krävs dock att 
uppgiften på något sätt rör totalförsvaret. Det innebär att begreppet totalförsvar är av 
central betydelse för tillämpningen av försvarssekretessen. Med totalförsvar avses 
enligt 1 § första stycket lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap all 
den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vid tolkning av 
begreppet totalförsvar ska enligt förarbeten ledning hämtas från statens 
återkommande beslut om totalförsvarets utveckling och inriktning. Det innebär att 
verksamhet som rör totalförsvaret kan ändras i takt med samhällsutvecklingen och 
det säkerhetspolitiska läget.50 Av andra stycket följer att under högsta beredskap är 
totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.51 I tredje stycket anges att 
totalförsvaret består av både militär verksamhet (militärt försvar) och civil 
verksamhet (civilt försvar). Till det militära försvaret hör i huvudsak den 
verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten. I ovanstående avsnitt har framgått att i 
princip alla slags uppgifter som rör det väpnade försvaret kan omfattas av 
försvarssekretess. Att försvarssekretess även gäller för uppgift som i övrigt rör 
totalförsvaret innebär att andra uppgifter inom Försvarsmakten än sådana som direkt 
rör det väpnade försvaret kan omfattas av försvarssekretess. 
 
Att uppgifter om det civila försvaret faller inom försvarssekretessens tillämpnings-
område har stor betydelse för tillämpningen av försvarssekretessen för kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer. Det civila försvaret är ingen enhetlig organisation, 
utan hit hör all den verksamhet som är av betydelse när det gäller att bevara 
totalförsvarets förmåga att fungera på ett tillfredställande sätt.52 Viktiga uppgifter för 
det civila försvaret är att trygga en livsnödvändig försörjning, upprätthålla viktiga 
samhällsfunktioner samt bidra till Försvarsmaktens förmåga.53 Då kommunerna 
ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner som måste fungera såväl i fredstid som 
vid höjd beredskap och krig, har kommunerna en viktig roll inom det civila 
försvaret.54  
 
Till det civila försvaret hör i princip all den verksamhet som kommunerna bedriver 
inför och under höjd beredskap och krig.55 Eftersom kommunernas inriktning och 
planering av det civila försvaret ska utgå från samhällets fredstida krisberedskap, 
innebär det att ett röjande av uppgifter om vilka åtgärder som en kommun har vid-
tagit i den fredstida krishanteringen kan omfattas av försvarssekretess, om ett 
                                                             
50 Prop. 1979/80:176 s. 9. 
51 Vidare anges att om Sverige skulle utsättas för ett väpnat angrepp är totalförsvar den verksamhet som syftar till att 
försvara landet och upprätthålla samhällets förmåga att trygga liv, hälsa, nödvändig försörjning, en fungerande infra-
struktur m.m. 
52 Se t.ex. prop. 2004/05:5 s. 211 och prop. 2014/15:109 s. 59. 
53 Prop. 1994/95:7 s. 50 f.  
54 Prop. 1994/95:7 s. 45 och prop. 2013/14:144 s. 41. 
55 Se t.ex. prop. 1994/95:7 s. 50 f. och SOU 2013:51 s. 50. 
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röjande ger upplysningar om vilka åtgärder som kommunen har vidtagit inför och 
under höjd beredskap och krig, med andra ord verksamhet som rör totalförsvaret.56 
 
I kommunernas fredstida krishanteringsverksamhet är det som utvecklas nedan 
framför allt uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits för att skydda så kallade 
samhällsviktiga verksamheter som kan omfattas av försvarssekretess. Det ska här 
tydliggöras att det endast är uppgifter om samhällsviktiga verksamheter som rör 
totalförsvaret som faller inom försvarssekretess tillämpningsområde. Det finns ingen 
definition som anger vad som är en samhällsviktig verksamhet som rör totalför-
svaret.57 Det är dock verksamheter som har en avgörande betydelse för samhällets 
funktionsförmåga vid väpnat angrepp och som är viktiga vid hot mot säkerheten för 
befolkning och samhällsfunktioner i fred. I offentliga utredningar framgår att sådana 
verksamheter som i den fredstida krishanteringsverksamheten definieras som 
samhällsviktig verksamhet, ofta är av betydelse för det civila försvaret, eftersom 
sådana verksamheter har en central betydelse vid ett väpnat angrepp mot Sverige.58 
Med samhällsviktig verksamhet i den fredstida krishanteringen avses sådan verk-
samhet som uppfyller minst en av följande förutsättningar: 1) ett bortfall av, eller en 
svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande 
händelse i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i 
samhället, och 2) verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små 
som möjligt.59  
 
I offentliga utredningar anges att vattenförsörjningen är exempel på en sådan 
samhällsviktig verksamhet på kommunal nivå som rör totalförsvaret.60 I RÅ 1989 
not. 72 uttalades även att inom den kommunala sektorn främst var uppgifter inom 
den kommunaltekniska försörjningen som kunde ha en sådan betydelse för total-
försvaret att sekretessbeläggning kunde vara påkallad. Mot bakgrund av detta 
beslutades att försvarssekretess med vissa undantag hindrade ett utlämnande av 
uppgifter som i detalj redogjorde för planeringen av el-, avlopp- och vatten-
försörjningen för en kommun. Likaså kunde inte heller en förteckning lämnas ut 
som innehöll uppgifter om samhällsviktiga verksamheter och särskilt viktiga 
elabonnenter. Kammarrätten i Jönköping har även beslutat att uppgifter i en 
säkerhetsanalys som redovisade både allmänna och specifika åtgärder för att skydda 
olika anläggningar och övrig infrastruktur, som var av betydelse för att upprätthålla 
viktiga samhällsfunktioner i kommunen omfattades av försvarssekretess. Säkerhets-
analysen innehöll uppgifter om anläggningar (vatten och avloppsnätet, elförsörjning, 

                                                             
56 Ds 2014:20 s. 106 f. Se även prop. 2004/05:5 s. 208 och SOU 2013:51 s. 151. 
57 Se t.ex. SOU 2015:25 s. 146. Ibland benämns sådan varsamhet som samhällsviktig infrastruktur, kritisk infrastruktur 
eller livsnödvändig försörjning. 
58 SOU 2013:51 s. 151 och 153. Se även SOU 2015:25 s. 146. 
59 2 § MSBFS (2015:5). 
60 SOU 2013:51 s. 153 och SOU 2015:25 s. 146. 
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larmsystem i stadshuset), informationssäkerhet (tekniska anläggningar, militära 
intresseområden, risk- och sårbarhetsanalyser, information i GIS-format), samt 
uppgifter om säkerhetsprövning.61 
 
Förutom inom den kommunaltekniska sektorn finns det samhällsviktiga verksam-
heter inom andra samhällssektorer som rör totalförsvaret. I offentliga utredningar 
uttalas att samhällsviktiga verksamheter som ofta rör totalförsvaret är telekommu-
nikation, elförsörjning, datanät etc.62 Att uppgifter om sådana verksamheter kan 
omfattas av försvarssekretess har också behandlats i rättspraxis. Kammarrätterna i 
Stockholm och Göteborg har i ett flertal domar uttalat att mobiltelefoninätet har en 
sådan betydelse för samhällets infrastruktur och därmed för totalförsvaret i vid 
mening att uppgifter om mobilmasternas geografiska placering faller inom försvars-
sekretessens tillämpningsområde. Däremot har domstolarna kommit fram till olika 
beslut i utlämnandefrågan, vilket ger uttryck för den sekretessprövning som ska 
föregå ett utlämnande.63 Även om kommunerna inte har något direkt ansvar för 
exempelvis telekommunikationer är de beroende av ett fungerande mobiltelefonnätet 
både i fredstid, vid höjd beredskap och krig. Det innebär att kommunerna i sin 
beredskapsverksamhet kan analysera tänkbara hot och risker mot sådana 
samhällsviktiga verksamheter, samt utifrån dessa analyser vidtar adekvata åtgärder. I 
sådan beredskapsverksamhet kan kommunerna i vissa fall få del av uppgifter om 
t.ex. telekommunikationssystem som är föremål för försvarssekretess.64 
 
Kammarrätten i Stockholm har likaså ansett att det nationella elnätet var en sådan 
samhällsviktig verksamhet som utgjorde en mycket viktig del av totalförsvaret. Mot 
bakgrund av detta ansågs att uppgifter om säkerhetslösningarna i de datasystem som 
reglerade driften och övervakningssystemet av det nationella elnätet, inte kunde 
lämnas ut med hänvisning till försvarssekretess.65 Med liknande motivering har 
samma kammarrätt även beslutat att uppgifter om ett datasystem som rörde driften 
av ett fiberoptiskt nät i en kommun inte kunde lämnas ut. Även uppgifter om vilka 
komponenter som ingick i systemet och hur dessa samverkade omfattades av 
sekretess. Däremot bedömdes att sådana uppgifter som av nödvändighet måste ingå i 
ett datasystem av det förevarande slaget och som inte redovisade något om just det 
aktuella systemets utförande skulle lämnas ut.66 En rimlig tolkning av de nyss 

                                                             
61 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2490-12, dom meddelad 2012-09-07. Jfr Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 
1829-12, dom meddelad 2012-06-26. 
62 Se t.ex. SOU 2013:51 s. 153. Se även SOU 2015:25 s. 146. 
63 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6944-03, dom meddelad 2003-12-15, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4236-
04, dom meddelad 2004-07-06, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6661-04, dom meddelad 2004-11-23, Kammarrätten 
i Stockholm, mål nr: 8223-08, dom meddelad 2009-01-02, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 408-10, dom meddelad 
2010-02-19 och Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3379-10, dom meddelad 2010-10-29. 
64 Jfr MSB, 2011a, s. 43. 
65 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3735-10, dom meddelad 2010-07-14. Sekretess gäller även enligt 18 kap. 8 § 
tredje stycket och 31 kap. 16 § OSL. 
66 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3597-03, dom meddelad 2003-07-18. Sekretess gäller även enligt 19 kap. 1 § 
OSL. 
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nämnda avgörandena är att uppgifter om olika slags tekniska säkerhetslösningar i 
datasystem som rör driften av samhällsviktiga verksamheter som rör totalförsvaret 
som kan omfattas av försvarssekretess. Däremot torde inte tekniska säkerhets-
lösningar för allehanda system hos dessa verksamheter vara föremål för försvars-
sekretess, utan enbart uppgifter om system som är av betydelse för upprätthållandet 
av verksamheten. Det senast nämnda avgörandet talar även för att det inte bara är 
uppgifter om tekniska säkerhetslösningar i datasystem som rör driften av sam-
hällsviktiga verksamheter som rör totalförsvaret som kan omfattas av försvars-
sekretess, utan även uppgifter avseende sådana IT-systems övriga funktioner.  
 
I takt med samhällsutvecklingen och att hela samhället blivit beroende av funge-
rande IT-system har försvarssekretessens betydelse på informationssäkerhets-
området ökat på senare år. En del IT-system måste vara ständigt tillgängliga för att 
samhället ska fungera och medborgarnas förtroende för statens verksamhet ska 
kunna bibehållas. Sådana IT-system kan enligt Säkerhetspolisen vara av betydelse 
för totalförsvaret. Det innebär att myndigheter som Skatteverket och Försäkrings-
kassan, som enbart i mindre utsträckning hanterar uppgifter som är föremål för 
försvarssekretess, kan ansvara för IT-system vars funktion rör totalförsvaret. 
Försvarssekretessen avser i dessa fall inte primärt att skydda själva uppgifterna i 
dessa system, utan det är uppgifter om systemets funktion och byggnad som 
tillsammans med de uppgifter som finns i systemet som kan omfattas av försvars-
sekretess.67 
 
Förutom de mer traditionella samhällsviktiga verksamheterna som har behandlats 
ovan, kan även andra slags verksamheter och anläggningar röra totalförsvaret, såsom 
ledningsplatser, byggnader och anläggningar som är avsedda för civilt försvar.68 
Utanför försvarssekretessens tillämpningsområde faller emellertid sådan verksamhet 
som avser rent fredstida krishantering, med andra ord verksamhet utan betydelse för 
totalförsvaret.69 Det innebär exempelvis att uppgifter om ledningsplats för den 
fredstida krishanteringen och vilka byggnader och anläggningar som används i den 
denna verksamhet som regel inte kan omfattas av försvarssekretess.70 Om däremot 
byggnader och anläggningar som används för ledning av den fredstida krishante-
ringen också begagnas av det civila försvaret, kan dock uppgifter om sådana objekt 
omfattas av försvarssekretess.71 Exempelvis skulle ett ledningsrum för den fredstida 
krishanteringen även kunna utgöra ett ledningsrum för civilt försvar och därigenom 
rör verksamheten totalförsvaret.72  

                                                             
67 Säkerhetspolisen, 2009, s. 4 f. och 10. Se även SOU 2015:25 s. 301. Se avsnitt 6.3.2 och 6.3.3 nedan. Uppgifter om 
IT-system som inte har betydelse för totalförsvaret kan omfattas av andra sekretessbestämmelser. 
68 Jfr prop. 1994/95:7 s. 50 f. och SOU 2013:51 s. 153.  
69 Prop. 2004/05:5 s. 257 och prop. 2008/09:152 s. 14. Se även prop. 1979/80:176 s. 9. 
70 Prop. 2004/05:5 s. 257 ff. och prop. 2008/09:152 s. 14. Jfr 18 kap. 13 § OSL. 
71 Se 4 § fjärde punkten skyddslagen (2010:305). Se även Ryding-Berg, 2011, s. 31 f.  
72 Jfr RÅ 1991 not. 92 och SOU 2015:25 s. 297. 
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Till det civila försvaret hör även viktiga samhällsfunktioner.73 Till viktiga samhälls-
funktioner när det gäller totalförsvarets förmåga att fungera på ett tillfredställande 
sätt framhålls ofta polisväsendet och hälso- och sjukvården.74 Av rättspraxis blir 
även tydligt att polisen har en viktig uppgift inom totalförsvaret och att uppgifter om 
verksamheten kan omfattas av försvarssekretess.75 Det ska här sägas att det inte är 
alla slags uppgifter om polisen och dess anställda som rör totalförsvaret och 
därigenom är föremål för försvarssekretess. Att så är fallet har även tydliggjorts i 
RÅ 1994 not. 614. I domen beslutades, utan någon närmare motivering, att 
personuppgifter i polisens centrala passregister rörande två polismän, inte utgjorde 
uppgifter som gällde totalförsvaret, varför dessa uppgifter över huvud taget inte 
kunde omfattas av försvarssekretess. I följande avsnitt utvecklas att det krävs en viss 
kritisk massa för att uppgifter om anställda hos polisen ska kunna sägas röra 
totalförsvaret eller att de anställda har särskilt viktiga arbetsuppgifter inom 
myndigheten.76 

 
Kammarrätten i Stockholm har även ansett att statsministern har centrala uppgifter 
inom totalförsvaret. Mot bakgrund av detta beslutades att adressen till stats-
ministerns evakueringsbostad när Sagerska huset renoverades inte kunde lämnas ut. 
Motiveringen till avslagsbeslutet var att den tillfälliga bostaden inte kunde förses 
med motsvarande säkerhetssystem som den ordinarie bostaden, som även var 
klassad som ett skyddsobjekt enligt skyddslag (2010:305). Däremot ansågs att de 
allmänna villkoren för uthyrningen av evakueringsbostaden inte var av sådan natur 
att uppgiften kunde antas skada de intressen som försvarssekretessen avser att 
skydda.77  
 
Regeringen har även uttalat att statsråden har en viktig funktion inom totalförsvaret. 
Mot bakgrund av detta beslutades att försvarssekretess gällde för uppgifter om stats-
råds mobiltelefonnummer och samtalsspecifikationer. Den motivering som gavs till 
avslagsbeslutet var att statsråden alltid måste vara anträffbara för beredelseorga-
nisationen. Däremot lämnades telefonnumret ut till statssekreteraren.78 I ett annat 
ärende har däremot regeringen avslagit en begäran om utlämnande av person-
nummer till samtliga statssekreterare, stabschefer och politiskt sakkunniga i 
Regeringskansliets.79 Av de två besluten följer att uppgifter om telefonnummer till 
statssekreterare har lämnats ut, men inte uppgifter om dennes personnummer. Med 
hänvisning till försvarssekretess har också regeringen, i samband med flodvågskata-

                                                             
73 Se prop. 1994/95:7 s. 50 f. och SOU 2013:51 s. 153. 
74 Se t.ex. prop. 1979/80:176 s. 9, SOU 1979:75 s. 19, prop. 1996/97:4 s. 54 och SOU 2015:25 s. 146. 
75 Se avsnitt 6.3.1.4 nedan och där gjorda hänvisningar. 
76 Se avsnitt 6.3.1.4 nedan. 
77 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3891-11, dom meddelad 2011-08-01. 
78 Regeringens beslut den 4 april 1996, S dnr: S96/4378/J. 
79 Regeringens beslut den 17 september 2009, SB2009/6300.  
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strofen i Sydostasien, nekat ett utlämnande av uppgifter som redovisade vilka 
personer hos regeringskansliet som hade en nyckelroll i krislägen.80  
 
Det är inte bara uppgifter om den centrala krisorganisationen som kan omfattas av 
försvarssekretess, utan i RÅ 1989 not. 72 avslogs även ett utlämnande av uppgifter 
om vilka befattningshavare som ingick i den kommunala krigsorganisationen. 
Utifrån likhetsprincipen som ska genomsyra samhällets krishanteringssystem ska de 
personer som ingår i den kommunala krigsorganisationen i stor utsträckning vara 
samma personer som ingår i den kommunala krisorganisationen.81 Det talar för att 
en sammanställning av vilka befattningshavare som är placerade i den kommunala 
krisorganisationen skulle kunna kan omfattas av försvarssekretess, även om sådana 
uppgifter i första hand torde vara föremål för sekretess för risk- och sårbarhets-
analyser m.m.82 

 
Till det civila försvaret hör även all den analys- och beredskapsverksamhet som 
kommunerna ska genomföras för att skapa och vidmakthålla samhällets förmåga att 
motstå ett väpnat angrepp.83 Det innebär att i princip alla slags uppgifter som rör 
kommunernas beredskapsåtgärder inför höjd beredskap som ska upprättas enligt 3 
kap 1 § LEH kan omfattas av försvarssekretess.84 I RÅ 1989 not. 72 beslutades även 
att en kommuns beredskapsplaner för höjd beredskap omfattades av försvarssek-
retess, med undantag för några mera allmänna uppgifter.85 Förutom att upprätta 
beredskapsplaner för höjd beredskap har kommunerna en skyldighet enligt 2 kap. 
1 § LEH att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser för fredstida krissituationer. 
Eftersom dessa analyser ska ta sikte på fredstida krissituationer och inte höjd bered-
skap, kan de som regel inte omfattas av försvarssekretess.86 Med anledning av att 
kommunernas beredskapsåtgärder inför höjd beredskap ska utgå från de krishante-
ringsåtgärder som kommunerna vidtar för den fredstida krishanteringsverksamheten, 
kan dock de fredstida risk- och sårbarhetsanalyserna innehålla uppgifter som rör 
totalförsvaret, varför sådana uppgifter också kan omfattas av försvarssekretess. 
Kammarrätten i Stockholm har exempelvis beslutat att uppgifter i fredstida risk- och 

                                                             
80 Regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2005, regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2408 och 
regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2679. Uppgifterna omfattades i stor utsträckning även av sekretess 
enligt 18 kap. 8 § tredje punkten OSL. Se prop. 2009/10:58. Den aktuella händelsen resulterade i att det den 1 januari 
2011 infördes ett nytt stadgande i 2 kap. 10 § andra stycket TF som innebar att säkerhetskopior utgöra ett undantag från 
allmänna handlingar. 
81 Se avsnitt 3.3.1 ovan. 
82 Se delavsnitt 6.3.4 nedan. 
83 Prop. 1994/95:7 s. 50 f., prop. 1996/97:4 s. 55 och SOU 2013:51 s. 50. 
84 För de statliga myndigheterna innebär detta att den beredskapsplanering och de åtgärder som de ska vidta enligt 16–
32 §§ krisberedskapsförordningen är föremål för försvarssekretess. 
85 Enligt 2 a kap. 10 b § i den dåvarande civilförsvarslagen (1960:74) framgick att beredskapsplanen skulle innehålla en 
ledningsplan, informationsplan, skyddsplan, räddningsplan och personal- och underhållsplan. I dag har kommunerna inte 
samma skyldigheter att upprätta sådana beredskapsplaner för höjd beredskap. Däremot har kommunerna en skyldighet 
enligt 3 kap. 1 § LEH att vidta de beredskapsförberedelser som behövs inför höjd beredskap. 
86 Prop. 2004/05:5 s. 257 och prop. 2008/09:152 s. 14. Se även prop. 1979/80:176 s. 9. 
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sårbarhetsanalyser, som redovisade hotbilden och riskerna avseende biologiska och 
kemiska vapen och ämnen, omfattades av försvarssekretess.87 
 
Vid fredstida krissituationer är det inte ovanligt att kommunerna får bistånd från 
Försvarsmakten med t.ex. personal, material, ledningsresurser och transporter.88 När 
Försvarsmakten bistår kommunerna eller andra civila myndigheter vid fredstida 
krissituationer är sådana insatser enligt förarbeten inte att anse som totalförsvars-
verksamhet. Det innebär att uppgifter om Försvarsmaktens insatser vid sådant 
bistånd normalt sett inte är föremål för försvarssekretess. Däremot kan uppgifter om 
vissa totalförsvarsresurser som används, såsom kommunikationssystem etc., omfat-
tas av försvarssekretess.89 
 
Sammantaget ska sägas att en rad olika uppgifter beträffande det civila försvaret i 
kommunerna kan omfattas av försvarssekretess. Typexempel på uppgifter som är 
föremål för sekretess är uppgifter om vilka beredskapsförberedelser som har vidtagit 
inför höjd beredskap. Inom den kommunala sektorn är det främst uppgifter inom den 
kommunaltekniska förvaltningen, såsom uppgifter om el-, avlopp- och vatten-
försörjning som kan omfattas av försvarssekretess. I sådan verksamhet kan bland 
annat uppgifter om driften av vitala delar, anläggningens kapacitet och funktion, 
tekniska beskrivningar, ritningar, driftsinstruktion, men även uppgifter om drifts-
system och säkerheten kring vitala anläggningars styr- och övervakningssystem, 
omfattats av försvarssekretess. Likaså uppgifter om anläggningens svaga punkter, 
vidtagna skyddsåtgärder (såsom uppgifter om skal-, områdes- och tillträdesskydd 
samt uppgifter om bevakning och insatsplaner etc.) och exakta lägesangivelser. 
Även uppgifter om personal inom totalförsvaret faller inom försvarssekretessens 
tillämpningsområde. Härutöver kan även uppgifter som på olika sätt kan användas 
för att begå brott mot rikets säkerhet kan omfattas av försvarssekretess. Hit hör 
också uppgifter om rapporter som påvisar olika typer av brottsliga angrepp mot 
sådan verksamhet. Uppgifter om rena fredstida krissituationer, utan betydelse för 
totalförsvaret, faller däremot utanför försvarssekretessens tillämpningsområde.  

6.3.1.4 Sekretessens styrka och skadebedömning 

Efter att ha behandlat vika slags uppgifter som kan omfattas av försvarssekretess är 
det på sin plats att beröra det tredje huvudsakliga rekvisitet, nämligen sekretessens 
styrka. Som nämnts ovan bestäms sekretessens styrka med hjälp av ett skaderekvisit. 
Härtill beror sekretessens styrka även på vilken typ av skada som krävs för att 
sekretess ska föreligga. En annan faktor som anger sekretessens styrka och som inte 
direkt är kopplat till skaderekvisitet eller den skadebedömning som ska göras innan 

                                                             
87 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3498-10, dom meddelad 2010-07-06. 
88 Se avsnitt 7.2.1.4 nedan. 
89 Prop. 1996/97:4 s. 54 och bet. 1996/97:FöU1 s. 31 f. 
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ett utlämnande, är sekretessens utsträckning i tid.90 Det finns sålunda flera olika 
faktorer som påverkar försvarssekretessens styrka, vilka också undersöks i det 
följande.  
 
Skaderekvisitet och skadebeskrivning 
I OSL finns två huvudtyper av skaderekvisit, nämligen rakt och omvänt skaderekvi-
sit, där det första ger presumtion för offentlighet, medan det senare för sekretess. 
Försvarssekretessen består av ett rakt skaderekvisit, vilket framgår av lokutionen 
”om det kan antas” i 15 kap. 2 § första stycket OSL. I remissvararen till 1980 års 
SekrL ansåg dock JK att försvarssekretessen borde utformats med ett omvänt skade-
rekvisit. Departementschefen kommenterade detta tämligen kortfattat genom att 
uttala att med tanke på att försvarssekretessen täcker så många verksamhetsområden 
och företeelser skulle en presumtion för sekretess leda till onödigt hemlighållande.91 
Mot bakgrund av att en grundläggande utgångspunkt i OSL är att en uppgift inte ska 
undantas från offentlighet annat än då det verkligen är påkallat, samt att det finns ett 
stort allmänintresse för försvars- och säkerhetsfrågor, är även min uppfattning att ett 
omvänt skaderekvisit på försvarssekretessens område skulle leda till en alltför 
omfattande sekretess. Härtill kan försvarssekretessen sättas i relation till utrikes-
sekretessen som också är beskaffad med ett rakt skaderekvisit. Även om försvars-
sekretessen är utformad med ett rakt skaderekvisit uttalas i doktrinen att 
offentlighetsintresset måste betraktas som svagt med tanke på sekretessens räckvidd 
och den långa sekretesstid som kan gälla på området.92 Härutöver är även rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter i stor utsträckning inskränkt på försvarssekre-
tessens område.93 

 
Förutom skaderekvisitet i sig beror styrkan på en sekretessbestämmelse även på 
vilken typ av skada som krävs för att sekretess ska föreligga. I 15 kap. 2 § första 
stycket OSL framgår att den skada som måste föranleda ett hemlighållande är om 
utlämnandet kan antas skada ”landets försvar” eller ”på annat sätt vålla fara för 
rikets säkerhet” om uppgiften röjs. Av stadgandet följer att försvarssekretessen har 
två bärande skyddsintressen som delvis sammanfaller. Det räcker att ett utlämnande 
kan antas skada något av dessa intressen för att uppgiften ska omfattas av sekretess. 
Det första skyddsintresset ”landets försvar” tar sikte det alla de olika verksamheter 
som är av betydelse för landets samlade försvarsåtgärder, alltså inte bara rent 
militära företeelser – även om det främst är sådana företeelser som stadgandet tar 
sikte på – utan också åtgärder med avseende på totalförsvaret i övrigt. I de fall det 
kan antas att ett röjande av en uppgift leder till att Sverige får minskad 
försvarsförmåga, försvarsvilja eller eliminerar eller minskar effekten av ett framtaget 

                                                             
90 Se avsnitt 5.2.4.3 ovan.  
91 Prop. 1979/80:2, del A, s. 133 och del B s. 256. 
92 Ekroth, 2010, s. 31. 
93 Se 15 kap. 6 § OSL.  
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försvarssystem, anses ett sådant röjande skada landets försvar.94 Det andra 
skyddsintresset som medger sekretess är om ett röjande på ”annat sätt vållar fara för 
rikets säkerhet”. Vad som avses med lokutionen ”på annat sätt” anges inte i 
förarbetena, men en semantisk tolkning av begreppet tyder på att det är andra skador 
än skador på de traditionella försvarsintressena som avses. En skada ska dock uppstå 
mot rikets säkerhet, vilket talar för att det är fråga om en skada som kan få nationella 
konsekvenser.95 
 
Något förenklat skulle kunna sägas att det första skyddsintresset ”landets försvar” i 
första hand avser att ge sekretesskydd för ”uppgifter som rör verksamhet att försvara 
landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet”, medan 
sekretess till skydd för ”rikets säkerhet” främst avser att ge sekretesskydd för 
”uppgifter som i övrigt rör totalförsvaret”.96 Det finns emellertid inte några 
vattentäta skott mellan de två skyddsintressena eller sekretessens föremål, varför en 
sådan generalisering inte är utan undantag. I den följande praxisgenomgången blir 
det även tydligt att om ett utlämnande nekas med hänvisning till försvarssekretess 
åberopas som regel båda sekretessgrunderna i försvarssekretessen, även om det är 
tämligen klart att det enbart är den ena av dessa som ligger till grund för ett 
hemlighållande. För kommunerna är det framför allt med hänsyn till rikets säkerhet 
som en uppgift kan sekretessbeläggas med hänvisning till försvarssekretess.97 Med 
anledning av detta undersöks i det följande vad som avses med begreppet rikets 
säkerhet, i syfte att öka förståelsen för detta skyddsintresse, och därefter kartläggs 
och analyseras vad som i rättspraxis har visat sig utgöra en skada mot detta 
skyddsintresse. 
 
Begreppet rikets säkerhet  
Det finns inte någon definition av begreppet rikets säkerhet i OSL. Inte heller har 
innebörden av begreppet i någon nämnvärd utsträckning diskuterats i förarbetena till 
sekretesslagstiftningen.98 Begreppet rikets säkerhet används dock i en rad andra 
författningar. Även om innebörden av begreppet kan skilja sig åt mellan de olika 
författningarna har det i offentliga utredningar uttalats att betydelsekärnan av 
begreppet rikets säkerhet i de olika författningarna är densamma, varför en viss 
vägledning vad som avses med begreppet rikets säkerhet i OSL kan hämtas från 
andra områden.99 
 
Vid beskrivningen av begreppet rikets säkerhet görs i förarbeten regelmässigt en 
uppdelning mellan ”rikets inre säkerhet” och ”rikets yttre säkerhet”. Rikets inre 

                                                             
94 Prop. 1979/80:2, del A, s. 132 f.  
95 Jfr SOU 2015:25 s. 299. 
96 Se delavsnitt 6.3.1.3 ovan. 
97 Se avsnitt 6.3.1.3 ovan. 
98 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 131 ff. 
99 SOU 2015:25 s. 507.  
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säkerhet tar sikte på samhällets säkerhet i stort och däribland skyddet av viktiga 
samhällsfunktioner som statsskickets bevarande, medan rikets yttre säkerhet avser 
säkerheten till skydd för Sveriges försvarsförmåga, politiska oberoende och territo-
riella suveränitet. Skyddet för den yttre säkerheten tar framför allt sikte på 
totalförsvaret, d.v.s. den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig, 
men även annan verksamhet som behövs för att skapa ett nationellt oberoende och 
därigenom skydda staten och dess institutioner från otillåten påverkan i första hand 
från främmande makt, men även från andra grupperingar som står utanför den 
demokratiska processen. Rikets inre säkerhet kan vara hotad utan att totalförsvaret 
berörs. Angrepp på det demokratiska statsskicket kan även förekomma från 
grupperingar utan förbindelse med främmande makt. Det kan vara fråga om försök 
att ta över den politiska makten genom våld eller använda våld eller tvång mot 
statsledningen i syfte att påverka den politiska utformningen; försök att systematiskt 
hindra medborgarna från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter kan t.ex. 
ses som ett hot mot rikets säkerhet.100  

 
Av ovanstående följer att det är svårt att närmare precisera innebörden av begreppet 
rikets säkerhet.101 Vad som avses med rikets inre säkerhet låter sig inte heller 
bestämmas lika tydligt som när det gäller den yttre säkerheten. Rikets säkerhet är 
med andra ord ett tämligen vagt begrepp som i stor utsträckning lämnas upp till 
tolkning, vilket förstärker behovet av förtydliganden i rättspraxis som preciserar när 
ett utlämnande kan antas skada rikets säkerhet. En förklaring till att lagstiftaren valt 
att inte närmare precisera innebörden av rikets säkerhet i OSL är att 
försvarssekretessen måste kunna tillämpas i en rad olika situationer och förutsätt-
ningar samt kunna anpassas efter samhällsutvecklingen och det säkerhetspolitiska 
läget. Ett alltför definierat begreppet skulle innebära att tillämpningen av försvars-
sekretess skulle förlora flexibilitet, vilket skulle kunna medföra oförutsägbara 
svårigheter med att skydda rikets säkerhet, som är ett mycket starkt vägande 
allmänintresse. Även oförutsägbara, abstrakta och långsökta hot mot rikets säkerhet 
måste kunna skyddas, vilket talar för att man kan godta en tämligen vidsträckt 
tolkning av begreppet av rikets säkerhet. I Europadomstolens praxis framgår även att 
konventionsstaterna åtnjuter ett vidsträckt tolkningsutrymme i fråga vad som är 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänvisning till rikets säkerhet.102  
 
Att hitta något snävare eller en mer strikt definition av begreppet rikets säkerhet är 
därför svårt och enligt min mening inte heller lämpligt. En mer restriktiv tillämpning 
av begreppet rikets säkerhet skulle däremot stärka offentlighetsintresset, vilket också 

                                                             
100 Se t.ex. SOU 1994:149 s. 64 ff., SOU 2002:87 s. 55 och SOU 2015:25 s. 124.  
101 Se SOU 1975:75 s. 126. I förarbetena till RF uttalades även att begreppet rikets säkerhet över huvud taget inte kunde 
brytas ned i mindre beståndsdelar. Se även Bull, 1997, s. 463. 
102 Europadomstolens dom Leander mot Sverige den 27 mars 1987, appl. 9248/81 och Segerstedt-Wiberg m.fl. mot 
Sverige den 6 juni 2006, appl. 62332/00. 
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är ett tungt vägande samhällsintresse.103 Det raka skaderekvisitet i försvarssekretes-
sen borgar dock för att offentlighetsintresset inte inskränks i alltför stor utsträckning. 
 
I offentliga utredningar har på senare år begreppen ”samhällets säkerhet”, ”nationell 
säkerhet” och ”Sveriges säkerhet” i olika sammanhang använts synonymt med 
begreppet ”rikets säkerhet”.104 Den 1 juli 2014 ändrades även begreppet ”rikets 
säkerhet” i rubriken till 19 kap. brottsbalken till begreppet ”Sveriges säkerhet”, utan 
att innebörden av bestämmelsen ändrades.105 I betänkandet Utredningen om 
säkerhetsskyddslagen föreslogs även att begreppet rikets säkerhet skulle bytas ut 
mot Sveriges säkerhet.106 Vid tillämpning av EU:s rättsakter har begreppet nationell 
säkerhet (national security) ansetts motsvara, begreppet rikets säkerhet i Sverige.107 I 
andra författningar används begrepp som ”totalförsvaret eller rikets säkerhet i 
övrigt”,108 ”totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet”,109 och ”rikets säkerhet 
eller andra särskilt viktiga samhällsintressen”.110 Trots de olika formuleringarna tar 
de i stor utsträckning sikte på samma förhållanden. Det är förhållanden som är av 
betydelse för Sveriges säkerhet. En harmonisering av begreppsfloran på området är 
ur ett klarhetsperspektiv önskvärt, vilket även skulle öka koherensen mellan de olika 
författningarna.111 
 
Min uppfattning är sålunda att begreppet rikets säkerhet i OSL bör ersättas av 
begreppet Sveriges säkerhet. En sådan ändring är framför allt välkommen utifrån en 
språklig synvinkel, då det kan invändas att begreppet rikets säkerhet är ålderdomligt, 
men även att begreppet rikets säkerhet inte tydliggör hela innebörden av vad det 
avser att omfatta. Begreppet rikets säkerhet associeras ofta till det militära försvaret 
och rikets yttre säkerhet, samtidigt som utvecklingen har gått mot att även andra 
samhällsviktiga verksamheter fått en allt större betydelse för Sveriges säkerhet. Att 
ändra begreppet rikets säkerhet till Sveriges säkerhet skulle tydliggöra innebörden 
av den skadebedömning som ska föregå ett utlämnande, vilket kan antas underlätta 
för de rättstillämpande myndigheterna, men även för enskilda, att förstå vad 
sekretessen avser att skydda.112 En ändring av begreppet rikets säkerhet kräver dock 
en grundlagsändring, då begränsningen av rätten att ta del av allmänna handlingar 
endast får göras om det är påkallat med hänsyn till vissa angiva skyddsintressen, 
såsom rikets säkerhet.113 En sådan grundlagsändring skulle emellertid inte ytterligare 

                                                             
103 Se Bull, 1997, s. 465. 
104 Se t.ex. SOU 2011:20 s. 210 f., SOU 2012:95 s. 164, 314 och SOU 2014:82 s. 280.  
105 Se prop. 2013/14:51 s. 36 ff. 
106 SOU 2015:25 s. 267 ff. 
107 SOU 2011:20 s. 222. 
108 7 kap. 1 § LEH.  
109 29 § skyddslagen. 
110 6 § Säkerhetspolisens instruktion (2014:1103). 
111 Se även SOU 2015:25 s. 507. 
112 Jfr SOU 2015:25 s. 225 f. 
113 2 kap. 2 § första stycket första punkten första ledet TF. 
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inskränka allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, utan ändringen skulle 
bara vara av redaktionell karaktär.  

 
Härtill bör det även övervägas om inte skadebeskrivningen i försvarssekretessen 
också bör ändras från att sekretess gäller om det kan antas att det ”skadar landets 
försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet”, till enbart att om det kan 
antas ”skada Sveriges säkerhet”. En skada för landets försvar innebär alltid en skada 
för rikets säkerhet,114 varför detta stadgande saknar betydelse. En sådan förändring 
kan ses i ljuset av den ändring som gjordes i spioneribestämmelsen i brottsbalken, 
där skadebeskrivningen ändrades från ”men för totalförsvaret eller eljest för rikets 
säkerhet” till ”men för Sveriges säkerhet”, utan att tillämpningen av bestämmelsen 
ändrades.115 En motsvarande ändring av skadebeskrivningen i försvarssekretessen är 
även enligt min mening välkommen. En sådan ändring skulle kunna antas underlätta 
tillämpningen av försvarssekretessen. 
 
Skadebedömning 
Innan en uppgift som är föremål för försvarssekretess lämnas ut måste en sekretess-
prövning göras, som syftar till att avgöra om skaderekvisitet i bestämmelsen är 
uppfyllt eller inte. I förarbetena till 1980 års SekrL utvecklades inte i någon större 
utsträckning hur denna skadebedömning skulle gå till eller vad som ansågs utgöra en 
skada mot rikets säkerhet.116 I stället lämnas upp till rättstillämpningen och ytterst 
till HFD:s rättspraxisbildning att ge vägledning för hur försvarssekretessen är tänkt 
att tillämpas, d.v.s. när ett utlämnande kan antas skada landets försvar eller på annat 
sätt vålla fara för rikets säkerhet.117 En svårighet vid undersökningen av försvars-
sekretessen är att domstolarna sällan motiverar den skadebedömning som gjorts. Ett 
avslagsbeslut motiveras ofta enbart med att ett utlämnande kan antas skada de 
intressen som försvarssekretessen avser att skydda, varför uppgiften omfattas av 
sekretess. Domskälen är med andra ord ofta tämligen kortfattade.118 Genom att 
jämföra olika domar, där domstolen i det ena fallet har beslutat att försvarssekretess 
gäller för en viss uppgift, med de fall där domstolen beslutat att en liknande uppgift 
ska lämnas ut, kan emellertid en viss vägledning ges för den skadeprövning som 
domstolen har gjort. 

 
I ett flertal domar har HFD beslutat att ett utlämnande av uppgifter om poliser i ett 
större geografiskt område har omfattats av försvarssekretess. I RÅ 1988 not. 183 

                                                             
114 Se SOU 2015:25 s. 146. 
115 Prop. 2013/14:51 s. 39 och 41. I spioneribestämmelsen används begreppet ”men” för Sveriges säkerhet. Jag anser 
emellertid att begreppet ”skada” för Sveriges säkerhet är ett bättre begrepp i OSL, eftersom en menprövning i sekretess-
lagstiftningens mening är starkt förknippat med att pröva huruvida ett utlämnande utgör en integritetskränkning 
gentemot en enskild.  
116 Se prop. 1979/80:2. Del A, s. 80. I förarbetena angavs dock att om en uppgift rör mera betydelsefulla omständigheter 
avseende försvaret ska uppgiften i de flesta fall anses vara omfattad av försvarssekretess. 
117 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 134. 
118 Se diskussionen i avsnitt 8.3.2.1 nedan. 



 

 
 
 

164 

fastställde HFD kammarrättens dom som innebar att ett utlämnande av uppgifter om 
namn, personnummer, hemadress, befattning etc. till samtliga polismän i 
Stockholms län inte kunde ske utan att skada landets försvar eller på ett annat sätt 
vålla fara för rikets säkerhet. I RÅ 1990 not. 141 nekades även ett utlämnande av 
fotografier på samtliga polismän i Stockholms polisdistrikt med liknande moti-
vering.119 På samma sätt avslogs i RÅ 1994 not. 7 en begäran om att få ut en 
sammanställning över ett tjugotal polismän i Palmeutredningen.120 I RÅ 1991 not. 92 
hindrade också ett utlämnade av uppgifter om tjänstgöringsjournaler, bemanning, 
tjänstgöringstider och andra arbetsförhållanden för personal i polisens sambands-
central med hänvisning till försvarssekretess.121  
 
Härutöver har Kammarrätten i Stockholm beslutat att en förteckning över vilka 
poliser på Gotland som tilldelats pepparspray inte kunde lämnas ut, utan att skada 
landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet.122 Med liknande 
motivering har Kammarrätten i Jönköping även avslagit ett utlämnande av en 
sammanställning av e-postadresser, som innehöll uppgifter om namn och personliga 
kontaktuppgifter, till samtlig personal inom polisen i Jönköpings län.123 
Kammarrätten i Stockholm har också nekat en journalist att få ut en komplett 
telefonlista för samtliga anställda på Polismyndigheten i Uppsala län. Även om 
listan skulle ersätta den lista hon redan hade och som hade blivit inaktuell, delade 
domstolen myndighetens bedömning att förteckningen inte kunde lämnas ut.124 I ett 
annat mål från samma kammarrätt fastställdes polisens beslut att försvarssekretess 
gällde för namn och personnummer till samtliga civilanställda inom myndigheten, 
varför den aktuella listan inte kunde lämnas ut till ett fackförbundet SEKO.125 Härtill 
kan sägas att Kammarrätten i Jönköping har uttalat att uppgifter om identitet på ett 
stort antal anställda inom totalförsvaret är av sådan art att ett utlämnande typiskt sett 
kan sägas vara ägnat att medföra skada för det intresse som försvarssekretessen 
avser att skydda.126 
 
                                                             
119 Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § OSL. 
120 Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § OSL. 
121 Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § OSL. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6934-13, dom meddelad 
2013-12-20. I domen framkommer att sekretess enligt 18 kap. 1 § OSL hindrade ett utlämnande av uppgifter om tjäns-
tegörningslistor över vilka som arbetade i en länskommunikationscentral vid en polismyndighet. Kammarrätten i Stock-
holm, mål nr: 4208-13, dom meddelad 2013-07-12. I domen hindrade sekretess enligt 18 kap. 1 § OSL ett utlämnade av 
tjänstgöringslistan för en viss anställd under en period på en månad med undantag för ett par dagar. Jfr Kammarrätten i 
Stockholm, mål nr: 3190-13, dom meddelad 2013-06-14. Sekretess enligt 18 kap. 1 § OSL hindrade inte ett utlämnande 
av tjänstgöringslistan under en månad för en angiven anställd vid polismyndigheten.  
122 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7523-13, dom meddelad 2014-01-14. Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § 
OSL andra stycket andra punkten OSL. 
123 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3149-13, dom meddelad 2014-03-03. Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § 
OSL. 
124 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1560-11, dom meddelad 2011-04-13. Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § 
OSL.  
125 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1003-12, dom meddelad 2012-03-28. Sekretess gällde även enligt 18 kap. 1 § 
OSL. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 5979-13, dom meddelad 2013-08-05 och Kammarrätten i Stockholm 
mål nr: 9593-14, dom meddelad 2015-02-09 där liknande begäran har avslagits. 
126 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 517-15, dom meddelad 2015-07-03. 
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Även om polisen utgör en viktig del av totalförsvaret har ofta beslutats att uppgifter 
om enskilda eller ett fåtal poliser ofta har kunnat lämnas ut, utan att ett sådant 
utlämnande skadar landets försvar eller på ett annat sätt vålla fara för rikets säker-
het.127 Det finns även andra omständigheter i det enskilda fallet som kan tala för ett 
utlämnande. Ett exempel härpå är RÅ 1991 not. 93 där begäran avsåg uppgifter om 
personal som tjänstgjorde i polismyndighets sambandscentral. I domen framhölls att 
uppgifter om namnen på ett flertal personer med viktiga uppgifter i totalförsvaret i 
allmänhet får anses vålla fara för landets försvar eller på annat sätt vålla fara för 
rikets säkerhet om de röjs, varför sådana uppgifter i regel är underställda försvars-
sekretess. Mot bakgrund av de omständigheterna i det enskilda fallet ansågs dock att 
uppgifterna kunde lämnas ut. Begäran avsåg tjänstgöringsjournaler under en mycket 
begränsad tidsperiod som nästan låg fem år tillbaka i tiden.  
 
Härtill har Kammarrätten i Göteborg beslutat att namnet på en polisman som hade 
anmält tillbud i polisens rapporteringssystem för tillbud och arbetsskador inte 
omfattades av försvarssekretess, eftersom någon kartläggning av myndigheternas 
verksamhet inte lät sig göras med ett enstaka namn samt att polisen ifråga inte 
tillhörde sådan personal vars enskildas identitet inte särskilt fick röjas.128 I ett senare 
avgörande har samma domstol, med liknande motivering, även kommit fram till att 
namnet på anmälarna i ett antal större tillbudsrapporter inte omfattades av försvars-
sekretess.129 Kammarrätten i Jönköping har även delvis bifallit ett överklagande som 
gav den sökande rätten att utfå kopior på lönelistor för samtliga polismän i Örebro 
län. Uppgifter om efternamn, personnummer, tjänstetitel, funktion och enskilda 
polisers närmare arbetsuppgifter maskerades dock med hänvisning till försvars-
sekretess.130  

 
De nyss nämnda rättsfallen kan sammanfattas på följande sätt. Begäran har i huvud-
sak avsett uppgifter om polismans identitet. Även om huvudregeln är att offentlighet 
gäller för polismans identitet kan sådana uppgifter i vissa fall omfattas av försvars-
sekretess.131 I de fall den anställde inte har särskilt känsliga arbetsuppgifter inom 
totalförsvaret krävs dock en viss kritisk massa för att uppgifter om anställda inom 
totalförsvaret ska kunna omfattas av försvarssekretess. När begäran har avsett 
uppgifter om ett större antal polismän har i regel uppgifter om namn, person-

                                                             
127 Jfr RÅ 1994 not. 614. 
128 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 5974-5976-10, dom meddelad 2011-04-19. Se även Kammarrätten i Göteborg, 
mål nr: 185-13, dom meddelad 2013-03-05.  
129 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 2161-13, dom meddelad 2013-06-03. Uppgifterna omfattas inte heller av sekretess 
enligt 18 kap. 1 § OSL. 
130 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 756-10, dom meddelad 2010-05-28. Uppgifterna lämnades dock ut med ett 
förbehåll som innebar att handlingarna inte fick mångfaldigas och att de skulle förvaras så att de inte kom i orätta händer 
samt att kopiorna skulle förstöras efter en viss tid. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6155-10, dom meddelat 
2010-12-09, Kammarrätten i Sundsvall, mål nr: 300-09, dom meddelad 2009-03-13 och Kammarrätten i Göteborg, mål 
nr: 9011-12, dom meddelad 2013-01-14. 
131 Se prop. 2003/04:93 s. 42 ff. 
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nummer, hemadress, befattning, telefonnummer, fotografier etc. omfattats av 
försvarssekretess.  

 
Andra exempel där domstolens skadebedömning går att utröna beträffande 
tillämpningen av försvarssekretessen gäller uppgifter om mobilmasters placering. 
Som framgått i föregående avsnitt har kammarrätterna i Stockholm och Göteborg i 
ett flertal domar ansett att mobiltelefoninätet har stor betydelse för samhällets 
infrastruktur och därmed för totalförsvaret i vid mening, varför uppgifter om 
mobilmasters placering faller inom försvarssekretessens tillämpningsområde.132 
Kammarrätterna har dock kommit fram till olika beslut i utlämnandefrågan, vilket 
ger uttryck för den skadebedömning som gjorts. Kammarrätten i Stockholm har i 
fyra fall bedömt att uppgifter om mobilmasters placering omfattades av försvars-
sekretess. I ett första fall avsåg begäran uppgifter om mobilmasters placering inom 
ett flertal kommuner i ett län. Ett utlämnande av de begärda uppgifterna kunde enligt 
domstolen leda till att åtgärder vidtogs i sabotagesyfte eller i syfte att få åtkomst till 
uppgifter om totalförsvaret. Mot bakgrund av detta ansågs att det kunde antas skada 
landets försvar eller på annat sätt skulle vålla fara för rikets säkerhet om uppgifter 
lämnades ut.133 I ett andra och tredje fall har med liknande motivering nekats ett 
utlämnande av uppgifter om mobilmasters placering inom en hel kommun 
respektive Stockholms stad.134 I det fjärde och sista fallet beslutades även att uppgif-
ter om mobilmasters placering inom en radie på 35 km var av sådan betydelse för 
totalförsvaret att de inte kunde lämnas ut med hänvisning till försvarssekretess.135 
 
Kammarrätten i Göteborg har däremot ansett att uppgifter om enstaka mobilmasters 
placering inom ett begränsat geografiskt område inte omfattades av försvars-
sekretess. Motiveringen till beslutet var att masterna var väl synliga i naturen och att 
de därför med en viss arbetsinsats kunde kartläggas av var och en. Det hade inte 
heller framkommit några omständigheter i det enskilda fallet som tydde på att det 
fanns skäl att anta att det kunde skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för 
rikets säkerhet om uppgifterna lämnades ut.136 Att uppgifter om enstaka masters 
placering inom ett begränsat område som regel är offentliga uppgifter följer även av 
Post- och telestyrelsens myndighetspraxis, som innebär att uppgifter om 
mobilmasters koordinater inom en angiven radie på 1 kilometer från en angiven 
position lämnas ut.137  
 

                                                             
132 Se avsnitt 6.3.1.3.2 ovan. 
133 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 408-10, dom meddelad 2010-02-19. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
8223-08, dom meddelad 2009-01-02. 
134 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6944-03, dom meddelad 2003-12-15 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
6661-04, dom meddelad 2004-11-23. 
135 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4236-04, dom meddelad 2004-07-06. 
136 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3379-10, dom meddelad 2010-10-29.  
137 Se Post- och telestyrelsens yrkanden i Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2539-04, dom meddelad 2004-04-27.  
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Anledningen till att Post- och telestyrelsen kan göra en sådan generell bedömning är 
att försvarssekretessen är utformad med ett rakt skaderekvisit. I dessa fall ska den 
utlämnande myndigheten utgå från om uppgiften typiskt sett är sådan att ett 
utlämnade kan vara ägnat att medföra skada eller inte. Post- och telestyrelsen har 
sålunda gjort bedömningen att uppgifter om mobilmasters placering inom en sådan 
begränsad yta, typiskt sett inte antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla 
fara för rikets säkerhet. En sådan bedömning verkar även kammarrätten ha godkänt.  
 
Att uppgifter om enstaka mobilmasters placering skulle kunna skada landets försvar 
eller i övrigt skada rikets säkerhet är i de flesta fall givet. Däremot kan problem 
uppkomma om någon sätter i system och begär ut uppgifter om enstaka master och 
på det sättet kartlägger mobilmasters placering inom ett större område och på det 
sättet får ut skyddsvärda uppgifter som rör totalförsvaret. Om någon begär ut 
uppgifter som var för sig är harmlösa uppgifter, men som tillsammans med andra 
uppgifter kan ge upplysningar om uppgifter som rör totalförsvaret, kan sådana 
uppgifter omfattas av sekretess, om det i det enskilda fallet finns anledning att göra 
en närmare sekretessprövning och denna bedömning resulterar i att sådan skada som 
anges i bestämmelsen uppkommer. I förarbeten till spioneribestämmelsen framförs 
exempelvis att ett systematiskt insamlande av harmlösa uppgifter om trafiken i en 
viss hamn, kan röra rikets säkerhet om sådana uppgifter sammanställs.138  
 
Att uppgifter som var för sig är harmlösa kan utgöra skyddsvärda uppgifter när de 
sammanställs framgår tydligt i ett beslut från regeringen i samband med flodvågs-
katastrofen i Sydostasien. Regeringen beslutade att försvarssekretess hindrade ett 
utlämnande av de så kallade tsunamibanden, som bland annat redovisade uppgifter 
ur Regeringskansliets e-postsystem, såsom e-postmeddelanden, e-postloggar, IP-
adresser, accessloggar och Internet-loggar från tiden närmast tsunamin. I beslutet 
framgick att uppgifter var för sig ur e-postsystemet förvisso var harmlösa uppgifter, 
men tillsammans röjde de uppgifter om vilka personer som hade en nyckelroll i 
krislägen, vilka informationskanaler och kommunikationsmedel som då används och 
hur beredskapen i övrigt var uppbyggd i Regeringskansliet. Inte heller uppgifter om 
en viss angiven person inom Regeringskansliet kunde lämnas ut mot bakgrund av att 
ett tillmötesgående av flera sådana utlämnanden skulle kunna leda till en 
kartläggning av organisationen som helhet.139  
 
De ovanstående avgörandena kan sammanfattas så att uppgifter om mobilmasters 
placering inom ett större geografiskt område har i underrättspraxis i regel visat sig 
omfattas av försvarssekretess. Däremot har uppgifter om enstaka mobilmasters 
                                                             
138 Prop. 2013/14:51 s. 38.  
139 Se regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2005, regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2408 
och regeringens beslut den 10 februari 2005, SB2005/2679. Uppgifterna omfattades även i stor utsträckning av sekretess 
enligt 18 kap. 8 § tredje punkten OSL. Se prop. 2009/10:58. Den aktuella händelsen resulterade i att det den 1 januari 
2011 infördes ett nytt stadgande i 2 kap. 10 § andra stycket TF som innebar att säkerhetskopior utgör ett undantag från 
allmänna handlingar. 
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placering inom ett begränsat geografiskt område lämnats ut. Motsvarande resone-
mang torde även kunna tillämpas beträffande utlämnande av uppgifter om andra 
samhällsviktiga verksamheter, såsom vattenförsörjning, fjärrvärme, elförsörjning 
etc. Härtill kan även sammanställningar av uppgifter som var för sig är harmlösa, 
men som tillsammans med andra uppgifter kan ge upplysningar som rör totalför-
svaret omfattas av försvarssekretess. Det kan exempelvis gälla sammanställningar av 
uppgifter om samhällsviktiga verksamheter inom ett större geografiskt område. 
 
Förutom ovanstående rättsfall finns det även andra avgöranden där domstolens 
skadebedömning går att urskilja. I HFD 2012 ref. 33 gällde begäran ett utlämnande 
av vilka domare vid Kammarrätten i Stockholm som var säkerhetsklassade enligt 
säkerhetsskyddslagen samt i vilken säkerhetsklass de var placerade. I domen 
framgår att säkerhetsklassning är en säkerhetsåtgärd som ska vidtas för att förebygga 
att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har 
betydelse för rikets säkerhet. Mot den bakgrunden ansåg HFD att uppgifter om 
säkerhetsklassning är uppgifter som kan omfattas av försvarssekretess. Däremot 
bedömdes att uppgifterna i det enskilda fallet skulle lämnas ut. Motiveringen som 
gavs till bifallsbeslutet var att i domar som behandlar uppgifter som rör rikets 
säkerhet går att utläsa vilka domare som deltagit i beslutsfattandet. Uppgifter i beslut 
om domares identitet är offentliga, varför dessa uppgifter ska lämnas ut. Med 
hänvisning till försvarssekretessen har dock regeringen nekat ett utlämnande av 
uppgifter om skyddsklassplacering inom totalförsvaret.140  
 
Skaderekvisitet i försvarssekretessen kan antas innebära att myndigheterna under 
gynnsamma förhållanden generellt sett i större utsträckning, kan lämna ut 
sekretessreglerade uppgifter om totalförsvaret, utan att skada rikets säkerhet, än om 
det råder en konkret hotbild mot Sverige. Under krigsförhållanden torde de flesta 
uppgifter som rör totalförsvaret vara underställda sekretess, även uppgifter som 
under gynnsamma säkerhetspolitiska lägen bedöms som harmlösa. 
 
Sekretessens varaktighet  
En annan faktor som anger sekretessens styrka och som inte direkt är kopplad till 
skaderekvisitet eller den skadebedömning som ska göras innan ett utlämnande, är 
sekretessens utsträckning i tid. Förenklat kan sägas att ju känsligare uppgifter desto 
längre sekretesstid. Sekretessens varaktighet på försvarssekretessens område är som 
huvudregel högst fyrtio år.141 Regeringen har dock givits ett bemyndigande att om 
det finns särskilda skäl föreskriva att försvarssekretess ska gälla under längre tid. 
Sådana föreskrifter har utfärdats i 4 § OSF. Av förordningen anges att försvarssek-
retess gäller i högst etthundrafemtio år för landskapsinformation om militärgeogra-
fiska förhållanden, rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk, underhålls-

                                                             
140 Regeringens beslut den 1 april 1982, Ju dnr: 907–821. 
141 15 kap. 2 § andra stycket OSL. 
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anläggningar som kan röja försvarets grupperingar, planerade försvarsanläggningar i 
form av mineringar och andra hinder, eller militärtekniska forskningsresultat. 
Sekretesstiden för uppgifter rörande underrättelseverksamhet inom underrättelse- 
och säkerhetstjänsten ändrades den 1 september 2015, från att gälla i högst sjuttio år, 
till nittiofem år. Mot bakgrund av att förändringen trädde i kraft nästan på dagen 
sjuttio år sedan andra världskrigets slut, är en rimlig förklaring till den förlänga 
sekretesstiden, att uppgifter från efterkrigstiden fortfarande anses skada landets 
försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om de röjs. 
 
Den varierande sekretesstiden på försvarssekretessens område innebär att lagstif-
taren har ansett att uppgifter om t.ex. rikets fasta försvarsanläggningar generellt sett 
har ett behov av att kunna omfattas av sekretess under längre tid än uppgifter om 
personer i krigsorganisationen som enligt huvudregeln omfattas av sekretess i 
maximalt fyrtio år. En sådan avvägning beror troligtvis på att personer i krigsorgani-
sationen förändras över tid, vilket inte rikets fasta försvarsanläggningar gör på 
samma sätt.  
 
Att uppgifter på försvarssekretessens område har bedömts skyddsvärda även efter 
lång tid går att utläsa i ett flertal rättsfall. I RÅ 1992 not. 448 avslogs delvis en 
begäran att från Försvarets radioanstalt få ut arkivförteckningar från perioden 1942–
60 samt en rapport avseende radarsignalspaning år 1951. Från Kammarrätten i 
Stockholm kan även fyra mål nämnas. I ett första avgörande från 2012 beslutades att 
försvarssekretess fortfarande gällde för uppgifter om rikets fasta försvarsanlägg-
ningar för krigsbruk åren 1939–40.142 I ett andra mål från samma år slog även 
kammarrätten fast att försvarssekretess alltjämt gällde hos Försvarets radioanstalt för 
uppgifter om signalspaning och andra uppgifter som kunde ha anknytning till ett 
militärt flygplan (DC-3), som sköts ner i början av 1950-talet.143 I ett tredje fall från 
samma år beslutades att försvarssekretess ännu gällde för uppgifter i en personakt i 
Säkerhetspolisens arkiv från år 1948.144 I ett fjärde fall från 2011 nekades en 
forskare att få läsa material hos Försvarets radioanstalt, om den sovjetiska nedskjut-
ningen av ett amerikanskt signalspaningsplan utanför Lettland 1950.145  

 
Att det finns uppgifter på försvarssekretessens område som är i behov av sekretess 
under lång tid är tämligen självklart. Å ena sidan kan man fråga sig om denna långa 
sekretesstid på högst etthundrafemtio år verkligen är motiverad. Å andra sidan är 
den maximala sekretesstiden utskriven, vilket innebär att lagstiftaren har gjort en 
avvägning mellan sekretessens varaktighet i tid mot allmänhetens rätt till insyn i 
denna verksamhet genom att skriva ut den maximala sekretesstiden. Efter att 

                                                             
142 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6987-12, dom meddelad 2012-12-11. 
143 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6571-11, dom meddelad 2012-02-29. 
144 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2805-12, dom meddelad 2012-06-19. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål 
nr: 196-11, dom meddelad 2011-01-31 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1964-11, dom meddelad 2011-05-05. 
145 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2121-11, dom meddelad 2011-06-22. 
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tidsgränsen gått ut finns det inga möjligheter att hemlighålla uppgifter även om de 
skulle vara känsliga. Försvarssekretessen kan i detta sammanhang t.ex. sättas i 
relation till säkerhets- och bevakningssekretessen, där ingen sekretesstid är utsatt. 
Det innebär att sekretess för uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder gäller 
så länge som skaderekvisitet i bestämmelsen är uppfyllt, vilket i praktiken skulle 
kunna vara hur länge som helst även om skaderisken generellt sett minskas med 
tiden.146 

6.3.2 Säkerhets- och bevakningssekretess 

6.3.2.1 Inledning 

Kommunerna vidtar en rad olika åtgärder för att öka säkerheten i samhället samt för 
att minska risken för bland annat sabotage och annan skadegörelse mot kommunens 
verksamhet. För att de säkerhets- och bevakningsåtgärder som vidtas ska ge avsedd 
effekt är det uppenbart att vissa uppgifter måste kunna omfattas av sekretess. I syfte 
att ge ett ökat sekretesskydd på området infördes säkerhets- och bevakningssekretes-
sen i 5 kap. 2 § andra stycket i 1980 års SekrL, som numera kommer till uttryck i 18 
kap. 8 § OSL. Innebörden av bestämmelsen har utvecklats genom åren. När 
stadgandet infördes i 1980 års SekrL bestod den av fyra punkter som i dag har 
utvecklats till sju. Samtidigt som innehållet i två av de fyra ursprunglig punkterna 
har utvidgats. Utvecklingen av säkerhets- och bevakningssekretessen kan därför 
sägas ha följt samhällsutvecklingen i stort där ökat fokus genom åren har lagts på att 
öka säkerheten. 

6.3.2.2 Verksamhet som omfattas av sekretess 

Av 18 kap. 8 § OSL följer att säkerhets- och bevakningssekretessen är uppgifts-
knuten, vilket innebär att den gäller som en primär sekretessbestämmelse inom hela 
den offentliga sfären, oavsett i vilken verksamhet eller vilket sammanhang uppgiften 
förekommer. Säkerhets- och bevakningssekretessen har liksom försvarssekretessen 
givits en maximal räckvidd, vilket tyder på att bestämmelsen avser att skydda 
känsliga uppgifter. Att sekretessens räckvidd inte är begränsad innebär i en 
utlämnandesituation att även den mottagande myndigheten blir underställd den 
aktuella sekretessen, vilket talar för att kommunerna och övriga krishanterings-
aktörer får utbyta sådana uppgifter med varandra.147 

                                                             
146 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3425-13, dom meddelad 2013-09-24. Begäran gällde uppgifter om en 
angiven person i Säkerhetspolisens arkiv från början av 1960-talet. Uppgifterna omfattades inte längre av försvars-
sekretess däremot hindrades ett utlämnande enligt bestämmelserna i 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL. 
147 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan. 
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6.3.2.3 Vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 

För att begränsa sekretessens räckvidd anges tämligen noga i bestämmelsen vilka 
slags uppgifter som kan omfattas av sekretess. Av 18 kap. 8 § OSL följer att föremål 
för sekretess är uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- 
eller bevakningsåtgärder och att åtgärden avser vad som anges i någon av de sju 
punkterna i bestämmelsen. Det innebär att en viktig del av nedanstående under-
sökning inte bara är att analysera innebörden av de olika punkterna i bestämmelsen, 
utan även att precisera vad som avses med att en sådan uppgift måste ”lämna eller 
kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd”. Utifrån kommuner-
nas skyldigheter på krishanteringsområdet är det framför allt punkterna ett, tre och 
fyra som kan aktualiseras i denna verksamhet, varför innebörden av dessa punkter 
särskilt behandlas i det följande.148 Med anledning av att kommunerna bedriver 
verksamhet inom en rad olika områden och att de vid en fredstida krissituation kan 
få del av uppgifter om säkerhets- eller bevakningsåtgärder från flera olika 
myndigheter, redogörs även övergripande för övriga punkterna i bestämmelsen. 

6.3.2.3.1 Uppgift om byggnader, anläggningar, lokaler eller inventarier 

Av första punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen följer att föremål för 
sekretess är uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- och 
bevakningsåtgärder och åtgärden avser ”byggnader eller andra anläggningar, lokaler 
eller inventarier”. Innan de olika rekvisiten i bestämmelsen undersöks ska sägas att 
det aktuella stadgandet infördes i 1980 års SekrL, men härstammar från 1937 års 
SekrL, där det föreskrevs att föremål för sekretess var ”handlingar rörande säker-
hets- och bevakningsåtgärder med avseende på byggnader och lokaler, som används 
i verksamhet för vilken myndigheten svarar.”149 Det finns vissa betydande skillnader 
mellan de olika regelverken som inledningsvis ska nämnas. För det första utvidga-
des sekretessens föremål vid införandet av 1980 års SekrL till att inte bara omfatta 
byggnader och lokaler, utan även anläggningar och inventarier. För det andra 
utvidgades det sekretesskyddade området till att inte bara omfatta verksamhet där 
myndigheten svarar.  
 
Att säkerhets- och bevakningssekretessen inte är begränsad till myndigheters 
verksamhet innebär att uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder som 
kommunerna inhämtar från enskild verksamhet vid exempelvis upprättandet av risk- 
och sårbarhetsanalyser, kan omfattas av förevarande sekretess, även om uppgiften 
inte tar sikte på kommunens säkerhets- och bevakningsåtgärder.150 Som exempel 
härpå kan nämnas att Kammarrätten i Stockholm har beslutat att säkerhetsanalyser 
som Strålskyddsmyndigheten hade inhämtat från olika kärnkraftverk, där händelser 

                                                             
148 Se avsnitt 3.3.2 ovan.  
149 12 a § 1937 års SekrL.  
150 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 142. 
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och händelseförlopp som kunde antas leda till en radiologisk olycka eller en härd-
skadesekvens hade analyserats, omfattades av säkerhets- och bevakningssekretess 
hos myndigheten.151 Efter dessa inledande ord om bestämmelsens utveckling 
behandlas i det följande vilka slags uppgifter som är föremål för sekretess enligt 
första punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen. 
 
Byggnader och lokaler 
De första slags uppgifter som kan omfattas av förevarande sekretess är uppgifter 
som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- och bevakningsåtgärder 
avseende ”byggnader och lokaler”, vilket också var ett av de ursprungliga skydds-
intressen som säkerhets- och bevakningssekretessen avsåg att skydda. Vid införan-
det av 1980 års SekrL var det enbart ”uppgifter om säkerhets- eller bevakningsåtgär-
der” och i detta fall för byggnader och lokaler som var föremål för sekretess. Med 
anledning av de diskussioner som uppkom efter RÅ 1985 Ab 144 ändrades seder-
mera säkerhets- och bevakningssekretessen till nuvarande lydelse. I det aktuella 
målet nekades en intern på en anstalt att få ut uppgifter om byggnadskonstruktioner 
beträffade uppförandet av en planerad nybyggnation av en kriminalvårdsanstalt och 
som rörde säkerheten.152 
 
Efter den aktuella domen diskuterades i förarbeten huruvida byggnadsritningar 
kunde omfattas av sekretess. De slutsatser som drogs var att uppgifter i byggnads-
ritningar om t.ex. konstruktion och andra säkerhetsåtgärder som vidtas endast i 
mycket begränsad utsträckning kunde omfattas av sekretess. En förutsättning för att 
byggnadsritningar skulle kunna sekretessbeläggas var att de innehöll uppgifter om 
säkerhets- och bevakningsåtgärder, såsom uppgifter över larminstallationer. 
Eftersom byggnadsritningar sällan innehåller sådana uppgifter bedömdes att de 
endast undantagsvis kunde omfattas av sekretess, däremot påpekades att ritningar 
ofta kan ge ”upplysning” om sådana åtgärder.153 Mot den bakgrunden ändrades 
säkerhets- och bevakningssekretessen den 1 juli 1994 så att det sekretesskyddade 
området vidgas från att enbart ha gällt för ”uppgift om säkerhets- eller bevaknings-
åtgärd” till att gälla för ”uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om 
säkerhets- eller bevakningsåtgärd”. Lokutionen uppgift som ”lämnar eller kan bidra 
till upplysning” innebär att både uppgifter som direkt som indirekt lämnar 
upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder kan omfattas av sekretess.154 
 
Syftet med den lagändring som gjordes 1994 var framför allt att kunna skydda 
ritningar över t.ex. banklokaler som lämnas in till en kommun i samband med 

                                                             
151 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1911-13, dom meddelad 2013-05-06. Sekretess gällde enligt 18 kap. 8 § första 
och andra punkten OSL. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4636-09, dom meddelad 2009-07-29 och Kammar-
rätten i Stockholm, mål nr: 8272-12, dom meddelad 2013-02-11. 
152 Sekretess gällde enligt 18 kap. 8 § OSL och 18 kap. 11 § OSL. 
153  Se prop. 1993/94:165 s. 17 ff. och 62. 
154 Prop. 2003/04:93 s. 81. 
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ansökan om bygglov och som har begärts ut och använts vid planering av inbrott.155 
Trots den aktuella lagändringen är utgångspunkten fortfarande att uppgifter i 
byggnadsritningar normalt sett inte är föremål för säkerhets- och bevaknings-
sekretess, eftersom de som regel inte ger upplysningar om några säkerhetsåtgärder. 
Om däremot en byggnad eller en lokal har konstruerats på ett visst sätt för att 
tillgodose ett högre krav på säkerhet än vad som annars gäller för byggnader eller 
lokaler, kan byggnadsritningar för sådana objekt omfattas av sekretess, om de ger 
upplysningar om vilka åtgärder som har vidtagits för att öka säkerheten. I förarbe-
tena framgår att det framför allt är uppgifter om byggnadskonstruktioner som 
vidtagits för att öka säkerheten som bestämmelsen avser att skydda, såsom uppgifter 
om byggnadsmaterial, väggarnas tjocklek, hur ledningar och rör var dragna samt 
ventilationstrummor.156 

 
Att uppgifter i ritningar för byggnader och lokaler, där valet av byggnads-
konstruktionen styrs av vad som är lämpligt utifrån säkerhets- och bevaknings-
synpunkt ofta, är underställd säkerhets- och bevakningssekretess framgår tydligt i 
underrättspraxis. Som exempel kan nämnas att Kammarrätten i Göteborg har nekat 
ett utlämnande av uppgifter om ritningar, fasadbeskrivningar och vad för slags glas 
som användes till ett häktes fönster och dess glasfasad, samt uppgifter om metod för 
infästning av fönster.157 
 
I ett flertal kammarrättsavgöranden klargörs även att det enbart är uppgifter i 
byggnadsritningar som avslöjar åtgärder som faktiskt har vidtagits för att öka 
säkerheten som kan omfattas av sekretess. Det kan exempelvis nämnas att 
Kammarrätten i Jönköping har beslutat att kartor och ritningar, i ett ärende om 
strandskyddsdispens för Sollidens slott omfattades av säkerhets- och bevaknings-
sekretess. Motiveringen som gavs till avslagsbeslutet var att byggnaden hade 
klassats som skyddsobjekt och med anledning av detta ansåg majoriteten att de 
begärda uppgifterna var av sådan karaktär att de innehöll uppgifter som lämnade 
eller kunde bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd avseende 
byggnaden. Uppgifter om fotografier över området och ansökan om dispens om 
strandskyddet var däremot över huvud taget inte föremål för sekretess, eftersom 
dessa uppgifter inte gav några upplysningar om speciella säkerhets- eller bevak-
ningsåtgärder med avseende på fastigheten eller dess användning. Det saknades 
därför grund att med stöd av förevarande bestämmelse sekretessbelägga dessa 
uppgifter. Den skiljaktige ansåg dock att det av utredningen i målet inte framgått att 
de aktuella kartorna och ritningarna innehöll några upplysningar om speciella 
säkerhets- eller bevakningsåtgärder med avseende på fastigheten eller dess 
användning. På den grunden saknades det enligt den skiljaktige stöd för att kunna 
                                                             
155 Prop. 1993/94:165 s. 17 ff. och 62.  
156 Prop. 1993/94:165 s. 18 f.  
157 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 7594-12, dom meddelad 2012-11-26. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
6668-11, dom meddelad 2013-02-02. 
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sekretessbelägga de aktuella uppgifterna. Majoriteten verkar ha fäst vikt vid att 
objektet hade klassats som ett skyddsobjekt, vilket är en skyddsåtgärd som vidtas för 
att öka säkerheten.158 
 
Kammarrätten i Stockholm har däremot ansett att sedvanliga bygglovshandlingar 
och kartor avseende statsministerns privata bostad inte var föremål för säkerhets- 
och bevakningssekretess. Motiveringen till bifallsbeslutet var att de begärda 
handlingarna inte innehöll några upplysningar om speciella säkerhets- eller 
bevakningsåtgärder med avseende på bostaden eller dess användning. Byggnadens 
konstruktion bedömdes inte heller avvika från vad som är normalt för ett bostadshus. 
Det saknades därför grund att sekretessbelägga de aktuella uppgifterna. Den 
omständigheten att dispositionen av bostaden blir känd eller att det senare kunde 
behövas ett särskilt säkerhetsskydd i eller kring denna föranledde ingen annan 
bedömning.159 Skillnaden i att sekretess ansågs gälla för kartor och ritningar över 
kungens bostad, men inte statsministerns bostad, ligger troligtvis i att den ena 
bostaden var ett skyddsobjekt, vilket den andra inte var.  
 
Det är inte bara uppgifter i byggnadsritningar som kan omfattas av sekretess, utan 
även andra uppgifter om åtgärder som vidtas för att öka säkerheten i kommunens 
byggnader och lokaler. Förutom uppgifter om larminstallationer har det i doktrinen 
uttalats att uppgifter om låssystem samt uppgifter om larm- och låsrutiner kan 
omfattas av sekretess. Likaså uppgifter om övervakningskamerors placering.160 
Kammarrätten i Stockholm har även beslutat att uppgifter på en övervakningsfilm på 
ett häkte omfattades av säkerhets- och bevakningssekretess. I det aktuella fallet var 
det inte övervakningskamerans placering som gav upphov till sekretess, utan att 
övervakningsfilmen avslöjade uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder i 
häktets lokaler.161 Kammarrätten i Jönköping har däremot funnit att en avvikelse-
rapport om ett rymningsförsök från arrestavdelningen vid ett polishus inte var 
föremål för säkerhets- och bevakningssekretess, eftersom den begärda handlingen 
inte lämnade några uppgifter som kunde bidra till upplysning om några säkerhets- 
eller bevakningsåtgärder.162 
 
                                                             
158 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 1488-12, dom meddelad 2012-06-14. Se även Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 
1539-12, mål meddelad 2012-06-14. Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 251-08, dom meddelad 2008-02-01.  
159 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4966-05, dom meddelad 2005-08-04. Se diskussionen i prop. 1993/94:165 s. 19. 
160 Geijer, Liljeqvist & Lundahl, 2011, s. 95. Se även Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2323-12, dom meddelad 2012-
09-17. Kriminalvårdens säkerhetshandbok i dess helhet omfattades av sekretess. 
161 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6668-11, dom meddelad 2013-02-02. Den aktuella övervakningsfilmen visade 
hur en intagen avsiktligt dödar en häktesvakt. Förutom säkerhets- och bevakningssekretessen omfattades filmen av flera 
olika sekretessbestämmelser. Då övervakningsfilmen skildrade den avlidnes sista tid i livet samt hur mordet begåtts 
kunde antas att den avlidna och dennes närstående skulle lida betydande men om dessa uppgifter lämnandes ut, varför 
uppgifterna även omfattades av sekretess enligt 21 kap. 1 § OSL. Filmen var till sist även sekretessbelagd enligt 35 kap. 
1 § första stycket första punkten OSL som gäller uppgifter om enskildas personliga förhållanden i förundersökningar. 
Vid denna tidpunkt gällde sekretessen i 32 kap. 3 § OSL inte med ett omvänt skaderekvisit, varför troligtvis inte denna 
paragraf omnämndes.  
162 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 812-10, dom meddelad 2010-06-07. Uppgifterna omfattades inte heller av 
sekretess enligt 18 kap. 1 § andra stycket andra punkten OSL eller 35 kap. 1 § OSL.  
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Sammantaget ska sägas att i de fall en byggnad eller en lokal har konstruerats på ett 
visst sätt för att tillgodose högre krav på säkerhet än vad som annars gäller för 
byggnader eller lokaler, kan uppgifter i byggnadsritningar omfattas av säkerhets- 
och bevakningssekretess, om de kan ge upplysningar om vilka åtgärder som har 
vidtagits för att öka säkerheten såsom uppgifter om byggnadskonstruktioner. Även 
uppgifter larm- och låssystem som vidtagits för att öka säkerheten faller inom 
bestämmelsens tillämpningsområde. I de fall det inte har vidtagit några särskilda 
säkerhetsåtgärder kan uppgifter om sådana byggnader och lokaler inte omfattas av 
sekretess, även om ett röjande av sådana uppgifter resulterar i att särskilda 
säkerhetsåtgärder därefter måste vidtas. 
 
Anläggningar 
Även uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- och 
bevakningsåtgärder beträffande kommunernas ”anläggningar” kan omfattas av 
sekretess enligt första punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen. Med 
anläggningar avses bland annat kulvertsystem, uppställningsplatser och upplag. Det 
innebär att det inte bara är uppgifter om utrymmen med en omslutningsyta, såsom 
huskropp, berganläggning eller motsvarande, som faller inom bestämmelsens 
tillämpningsområde, utan även öppna inhängande ytor.163 
 
Förutom uppgifter om mer traditionella säkerhetslösningar som kommunerna vidtar 
för att öka säkerheten i sina anläggningar, såsom uppgifter om byggnads-
konstruktioner, larm, lås- och kamerainstallationer, har Kammarrätten i Göteborg 
ansett att uppgifter i fakturor med i förekommande fall tillhörande specifikationer 
inom området el/tele/data gav upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder i 
kommunens anläggningar och kunde inte lämnas ut.164 Domen är tämligen kort-
fattad. En rimlig tolkning av den är dock att de aktuella uppgifterna i sig inte 
lämnade uppgifter om några säkerhetsåtgärder, men för den som är kunnig på 
området kan de begärda uppgifterna bidra till upplysning om vilka säkerhets-
lösningar som kommunen har vidtagit och därmed kan säkerhetsluckor i systemen 
enklare identifieras, varför uppgifterna omfattades av sekretess.  
 
Kammarrätten i Jönköping har även ansett att uppgifter om en anläggnings 
geografiska position – i detta fall en uttagsbrunn vid en vattentäkt – kan omfattas av 
förevarande sekretess, men det förutsätter dock att det har vidtagits särskilda 
säkerhetsåtgärder vid anläggningen. I det aktuella fallet hade några säkerhets-
åtgärder inte vidtagits vid anläggningen, varför uppgiften skulle lämnas ut.165 

                                                             
163 Prop. 1993/94:165 s. 18. 
164 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 4928-11, dom meddelad 2011-09-22. 
165 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2954-10, dom meddelad 2011-01-12. Se även Kammarrätten i Jönköping, mål, 
nr: 1322-11, dom meddelad 2012-02-14, Kammarrätten i Jönköping mål nr: 3303-12, dom meddelad 2013-01-22 och 
Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 682-13, dom meddelad 2013-06-14. 
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Däremot kan uppgifter om geografiska positioner till samhällsviktiga verksamheter 
som rör totalförsvaret, såsom vatten- och avloppssystem och fjärrvärmesystem, 
inom ett större geografiskt område omfattas av försvarssekretess, även om några 
särskilda säkerhetsåtgärder inte skulle ha vidtagit vid dessa anläggningar.166 

 
Att säkerhets- och bevakningssekretessen i viss utsträckning har samma skydds-
intresse som försvarssekretessen går även att utläsa i en dom från Kammarrätten i 
Stockholm. Bakgrunden till målet var att en forskningsgrupp vid ett universitet hade 
begärt ut uppgifter om det svenska stamnätets struktur, ledningarnas och anlägg-
ningarnas geografiska position samt uppgifter om drift och spänning hos Svenska 
Kraftnät. I myndighetens avslagsbeslut går att utläsa att de aktuella anläggningarna 
var skyddsobjekt, vilket ställer krav på att anläggningarna ska skyddas. 
Verksamheten var också en del av försörjningsberedskapen och därmed en del av 
totalförsvaret. Mot den bakgrunden ansåg kammarrätten att ett utlämnande av de 
aktuella uppgifterna kunde få allvarliga konsekvenser för driften av det nationella 
elsystemet, varför uppgifterna omfattades av försvarssekretess. Därefter bedömdes 
att uppgifterna inte heller kunde lämnas ut med hänvisning till säkerhets- och bevak-
ningssekretessen.167 Vid konkurrens mellan dessa sekretessbestämmelser ska den 
bestämmelse som ger starkast skydd tillämpas.168 Eftersom de olika bestämmelser i 
princip ger ett lika starkt sekretesskydd, torde det inte spela någon roll vilken av 
dessa som ges företräde. Något som talar för att försvarssekretessen i första hand bör 
ges företräde är att det kan antas vara mer motiverat att inskränka handlings-
offentligheten med hänsyn till rikets säkerhet än att enbart skydda myndigheternas 
säkerhets- och bevakningsåtgärder. 
 
Inventarier 
Till sist kan även uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- 
och bevakningsåtgärder avseende inventarier omfattas av sekretess enligt första 
punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen. I RÅ 2004 ref. 97 prövades också 
frågan om sekretess för uppgifter om inventarier. Frågan i målet var om en 
förteckning som innehöll uppgifter om fabrikat, typ, inventarienummer, tillverk-
ningsnummer och inköpsdatum för en tingsrätts datorer och servrar skulle lämnas ut. 
Innan domstolen fattade beslut i frågan fick Domstolsverket möjlighet att yttra sig. 
De menade att med hjälp av tillverkningsnummer kan den som vill göra olika typer 
av skadliga ingrepp på myndighetens datorer mycket lätt bilda sig en uppfattning om 
vilken typ av system och komponenter som används vid myndigheten och med den 
informationen göra mycket välgrundade antaganden om vilka säkerhetsbrister som 

                                                                                                                                               
Jfr MSB 2013, s. 86. I rapporten framgår att flera kommuner har sekretessbelagt kartor över vattenledningsnätet. Vilken 
sekretessbestämmelse som ligger till grund för hemlighållandet framgår inte i sammanhanget, troligtvis är det föreva-
rande paragraf som åberopas. 
166 Se avsnitt 6.3.1.3.2 ovan. 
167 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1295-12, dom meddelad 2012-03-27. 
168 7 kap. 3 § OSL. 
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finns i myndighetens datanät. Domstolsverket ansåg därför att uppgifter om 
tillverkningsnummer kan lämna eller bidra till upplysningar om säkerhets- och 
bevakningsåtgärder. Post- och telestyrelsen fick också möjlighet att yttra sig. De 
menade att de begärda uppgifterna kunde jämföras med traditionella ritningar över 
en byggnad. Precis som det är när en person avser att olovligt bereda sig tillträde till 
en byggnad, är det en avsevärd fördel att ha tillgång till en ritning över byggnaden, 
gäller liknande datornätverk. Mot bakgrund av dessa uttalanden nekade HFD ett 
utlämnande av de aktuella uppgifterna.169 
 
Även om utgångspunkten är att det enbart är uppgifter om vidtagna säkerhets-
åtgärder som kan omfattas av sekretess har Kammarrätten i Jönköping, utan närmare 
motivering, nekat ett utlämnade av uppgifter som innehöll detaljer om var stöld-
skyddsmärkning av datorer i en kommun ännu inte hade genomförts.170 En rimlig 
förklaring till beslutet är att kommunen höll på att vidta dessa säkerhetsåtgärder, 
varför domstolen ansåg att de begärda uppgifterna kunde antas lämna eller bidra till 
upplysningar om säkerhets- och bevakningsåtgärder. Om däremot kommunen inte 
skulle ha vidtagit några säkerhetsåtgärder, med andra ord inte ha börjat stöld-
skyddsmärka sina datorer, är det tämligen klart att kommunen i ett sådant fall inte 
skulle kunnat neka ett utlämnade av uppgifter som säger att de inte har vidtagit 
några åtgärder, även om detta är en tydlig säkerhetsbrist.171 
 
Bevakningsåtgärder 
I det ovanstående har det i huvudsak varit uppgifter om säkerhetsåtgärder som varit 
föremål för domstolens prövning, men även uppgifter om bevakningsåtgärder, kan 
som namnet på bestämmelsen antyder, omfattas av sekretess. I RÅ 1994 not. 111 
bedömdes att uppgifter om beslutsprotokoll och en anbudssammanställning som 
innehöll uppgifter om priser i ärendet angående upphandling av bevakning och 
säkerhetskontroll för Arlanda flygplats var föremål för säkerhets- och bevaknings-
sekretess. För att ett utlämnade av anbudsgivarens priser skulle få ett meningsfullt 
innehåll menade HFD att begäran skulle förstås så att sökanden önskar ta del av vad 
priserna specifikt avsåg. Ett sådant utlämnande kunde inte ske utan att motverka 
syftet med de säkerhets- och bevakningsåtgärder som hade vidtagits. I RÅ 1994 
not. 110 blev däremot utgången en annan, där HFD bedömde att en stor del av den 
kravspecifikation som låg till grund för en anbudsinfordran avseende upphandling 
av bevakning och säkerhetskontroll på Arlanda flygplats kunde lämnas ut.172 
Skillnaderna i utgången mellan målen kan antas ligga i att det i det senast nämnda 
fallet endast var en kravspecifikation som låg till grund för en upphandling som 
begärdes ut, medan i det första fallet avsåg begäran uppgifter där det gick att utläsa 

                                                             
169 Beträffande den skadebedömning som HFD gjorde utvecklas detta i avsnitt 6.3.2.4 nedan. 
170 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3128-09, dom meddelad 2009-11-23. 
171 Jfr prop. 1993/94:165 s. 19 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4966-05, dom meddelad 2005-08-04. 
172 HFD prövade inte sekretessfrågan utan avskrev målet eftersom en myndighet inte får överklaga ett beslut att lämna 
ut en uppgift.  
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hur bevakningen var anordnad, d.v.s. uppgifterna gav i detta fall upplysningar om 
specifika bevakningsåtgärder.  
 
Att mera allmänna uppgifter om ett bevakningsbolag inte kan omfattas av säkerhets- 
och bevakningssekretess har också tydliggjorts av Kammarrätten i Stockholm. 
Domstolen beslutade att uppgifter om grundtankar, definitioner och mål för ett 
bevakningsbolag som hade lämnat anbud på väktartjänster över huvud taget inte var 
föremål för sekretess, eftersom dessa uppgifter inte gav upplysningar om några 
säkerhets- eller bevakningsåtgärder. Däremot kunde uppgifter om bland annat för-
delning och planering av väktarresurser samt strategiska säkerhetsfrågor gällande 
byggnader, lokaler och anläggningar inte lämnas ut.173 Finansdepartementet har 
likaså beslutat att sekretess hindrade ett utlämnande av en bevakningsinstruktion 
med föreskrifter om bevakning av departements lokaler.174 Det ligger nära till hands 
och anta att även uppgifter om streckkoder för väktarpatrullering kan omfattas av 
förevarande sekretess. Streckkoder för väktarpatrullering är likt stöldmärkning en 
säkerhetsåtgärd som vidtas för att öka säkerheten. Genom att kartlägga var 
streckkoderna är placerade kan brister i vidtagna säkerhets- och bevakningsåtgärder 
upptäckas.175 
 
Sammantaget ska sägas att en större mängd uppgifter om säkerhets- och 
bevakningsåtgärder beträffande kommunernas byggnader, lokaler, anläggningar och 
inventarier kan omfattas av sekretess enligt första punkten i säkerhets- och bevak-
ningssekretessen. Föremål för sekretess är alltifrån uppgifter om byggnadstekniska 
säkerhetsåtgärder som avser att ge skydd mot inbrott, till uppgifter om teknisk 
bevakning, såsom inbrottslarm, passerkontroll och övervakningssystem, men även 
uppgifter om driftsinstruktioner och anläggningsdokumentation, t.ex. ritningar eller 
placeringsskisser gällande data-, tele- eller elförsörjningssystem etc. Likaså kan 
uppgifter om personell bevakning såsom uppgifter om instruktioner, väktarrutiner, 
patrullering och tjänstgöringslistor omfattas av sekretess. 

6.3.2.3.2 Uppgift om telekommunikation och datasystem 

För att öka säkerheten för telekommunikationer uttalades i förarbetena till 1980 års 
SekrL att ett ökat sekretesskydd behövdes på området. Avsikten med ökad 
informationssäkerhet var framför allt att hindra brott mot rikets säkerhet, sabotage 
eller brytande av telehemlighet etc. För att möta behovet av ökad säkerhet på 
området infördes den tredje punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen, som 
innebar att uppgifter om telekommunikationer blev föremål för säkerhets- och 

                                                             
173 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 425-11, dom meddelad 2011-04-11. 
174 Regeringens beslut den 22 januari 1990, Fi dnr: 7574/89. 
175 Jfr Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2128-09, dom meddelad 2009-11-23. 
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bevakningssekretess. Med telekommunikation avses överföring av meddelanden 
med ”tråd, radio eller liknande metod”.176 
 
Av förarbetena, som i övrigt är tämligen kortfattade, följer att det aktuella punkten i 
säkerhets- och bevakningssekretessen innebär uppgifter om säkerheten vid data-
kommunikation, t.ex. i ett allmänt datanät, kan omfattas av sekretess.177 Det talar 
bland annat för att uppgifter om framföringsvägar av kablar för telekommunikation 
till viktiga byggnader och anläggningar i kommunerna, kan sekretessbeläggas med 
stöd av denna bestämmelse. Likaså uppgifter om telekommunikationer som används 
i kommunernas krisledningscentraler. I synnerhet om krisledningscentralerna för 
överföring av sekretessreglerade uppgifter använder sig av signalskyddsutrustning, 
t.ex. kryptofax, krypto-PC och kryptotelefon. För att skydda informationen i dessa 
system är det viktigt att uppgifter om t.ex. sändar- och mottagarapparaturens 
frekvenser och effekt samt särskilda sändningsmetoder inte offentliggörs. Likaså 
uppgifter om frekvenstabeller för olika förbindelser och tidsscheman för växling 
mellan frekvenser. Det är också sådana slags uppgifter som den aktuella punkten i 
säkerhets- och bevakningssekretessen avser att skydda.178 För uppgifter som rör 
kryptering av telekommunikation ger även kryptosekretessen som undersöks i det 
följande ett visst sekretesskydd.179 
 
Kammarrätten i Stockholm har i ett flertal domar beslutat att uppgifter om mobil-
masternas placering inte var föremål säkerhets- och bevakningssekretess, eftersom 
de efterfrågade uppgifterna enbart angav position och inte vilka eventuella 
säkerhets- eller bevakningsåtgärder som hade vidtagits.180 Som behandlats ovan kan 
uppgifter om mobilmasters placering inom ett större geografiskt område vara 
underställd försvarssekretess, även om några särskilda säkerhetsåtgärder har 
vidtagits.181  
 
I ljuset av den tekniska utvecklingen och ett allt större beroende av fungerande 
informationsteknik ansåg lagstiftaren i början på 2000-talet att avsaknaden av 
relevanta sekretessbestämmelser på informationssäkerhetsområdet var otillfreds-
ställande. Det fanns exempelvis ingen bestämmelse som gjorde det möjligt att 
sekretessbelägga uppgifter om säkerheten avseende t.ex. datorprogram eller de 
loggar som datorprogram genererar. Däremot fanns det vissa sekretessbestämmelser 
som gjorde det möjligt att hemlighålla uppgifter om IT-system. Det resulterade i att 
det den 1 juli 2004 infördes ytterligare ett stadgande i den tredje punkten i säkerhets- 
                                                             
176 Prop. 1979/80:2, del A, s. 142. 
177 Prop. 1979/80:2, del A, s. 142. 
178 Lenberg m.fl. KOSL 18:8:2. 
179 Se avsnitt 6.3.3 nedan. 
180 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7462-03, dom meddelad 2004-02-23, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7598-
03, dom meddelad 2004-02-23 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2559-04, dom meddelad 2004-04-27. Se även 
Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3379-10, dom meddelad 2010-10-29.  
181 Se avsnitt 6.3.1.4 ovan.  
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och bevakningssekretessen, som innebar att föremål för sekretess även blev 
uppgifter om system för automatiserad behandling av information.182 Med system 
för automatiserad behandling av information avses ”system där datorer, 
telekommunikation eller annan teknisk utrustning samverkar för att insamla, ordna, 
bearbeta, söka och distribuera informationen.”183 
 
Till skillnad från vad som gäller för telekommunikationer är förarbetena till det 
aktuella stadgandet tämligen innehållsrik. I dessa framgår exempelvis att uppgifter 
som bedöms ”lämna” upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder är 
uppgifter om konfigurering av brandvägg. Uppgifter som anses ”bidra” till 
upplysning om säkerhetsåtgärder är uppgifter om t.ex. vilken typ och version av 
operativsystem eller annan programvara som används. Sådana uppgifter kan 
sekretessbeläggas om t.ex. den aktuella versionen av operativsystemet har visat sig 
ha svagheter, vilket kan göra det lätt att olovligen ta sig in i systemet trots vidtagna 
säkerhetsåtgärder. En uppgift om vilket operativsystem som används kan i ett sådant 
fall indirekt innebära en anvisning för den datakunnige om hur de kan kringgå 
vidtagna skyddsåtgärder. Det är uppgifter om själva datasystemet som bestämmelser 
avser att skydda, vilket innebär att oavsett vilka slags uppgifter som behandlas i 
systemet eller hur betydelsefullt systemet är för myndigheten, kan uppgifter om 
systemet skyddas. Utanför sekretessens tillämpningsområde faller beskrivningar av 
hur ett datorprogram fungerar i stora drag och vilka typer av uppgifter som bearbetas 
i ett program. Inte heller uppgifter om t.ex. införskaffandet och installationen av ett 
datorprogram kan sekretessbeläggas med stöd av denna bestämmelse. Däremot 
påpekas i förarbetena att uppgifter i en faktura som anger vilken typ av system-
version som har införskaffats samt uppgifter om administrativa rutiner, såsom 
rutiner för analys av säkerhetsloggar, utdelning av lösenord eller bevakning av 
loggar om enskilda individers aktiviteter, kan omfattas av sekretess.184 
 
Beträffande tillämpningen av den aktuella sekretessbestämmelsen kan tre fall från 
Kammarrätten i Stockholm framhållas. I det första fallet gällde begäran uppgifter 
om produktspecifikationer, beskrivningar och konfigurationer av ett datasystem. 
Domstolen menade att de begärda uppgifterna, mer eller mindre, innehöll 
detaljerade uppgifter om det aktuella datasystemets säkerhet. Ett röjande av dessa 
uppgifter bedömdes motverka de säkerhetsåtgärder som myndigheten vidtagit, 
varför de inte kunde lämnas ut. Det aktuella datasystemet var även av betydelse för 
totalförsvaret, varför uppgifterna likaså var underställd försvarssekretess.185 
 

                                                             
182 Se prop. 2003/94:93 s. 78 ff. Jfr prop. 1979/80:2, del A, s. 142 f. 
183 Prop. 2003/04:93 s. 88. 
184 Prop. 2003/04:93 s. 81 f. och 88. 
185 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3735-10, dom meddelad 2010-07-14. Uppgifterna omfattades även av sekretess 
enligt 31 kap. 16 § OSL. 
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I det andra fallet bedömdes också att säkerhets- och bevakningssekretess samt 
försvarssekretess gällde hos Försvarets radioanstalt beträffande uppgifter som gav 
information om allvarliga IT-relaterade intrång mot Sverige. Vilka slags uppgifter 
som skyddades av respektive sekretessbestämmelse framgår däremot inte av domen. 
I myndighetens avslagsbeslut, som domstolen fastställde, går dock att utläsa att 
försvarssekretess gällde för samtliga uppgifter i de begärda handlingarna, medan 
enbart vissa av handlingarna innehöll uppgifter som omfattades av säkerhets- och 
bevakningssekretess.186 Av domen följer att försvarssekretessen har ett betydligt 
bredare tillämpningsområde än säkerhets- och bevakningssekretessen och kan 
omfatta andra uppgifter än rena säkerhets- och bevakningsåtgärder.187 
 
I det tredje fallet fann domstolen att sekretess inte gällde hos Försvarets radioanstalt 
för uppgifter i en förteckning som innehöll en uppräkning av statliga myndigheter åt 
vilka Försvarets radioanstalt tillhandahållit IT-säkerhetsanalyser. Kammarrätten 
menade att de aktuella uppgifterna varken direkt eller indirekt lämnade eller bidrog 
till upplysning om säkerhetsåtgärd, med avseende på system för automatiserad 
behandling, varför uppgifterna skulle lämnas ut till den riksdagsman som hade 
begärt uppgifterna.188 Att enbart en lista med vilka myndigheter som Försvarets 
radioanstalt har tillhandahållit IT-säkerhetsanalyser åt inte omfattas av förevarande 
sekretess är enligt min mening tämligen klart, eftersom en sådan lista inte avslöjar 
uppgifter om några säkerhetsåtgärder. Om det däremot Försvarets radioanstalt har 
brister i sina IT-säkerhetsanalyser, eller att det skulle blir allmänt känt hur de 
arbetar, skulle dock en sådan lista kunna bidra till att lämna upplysning om 
säkerhets- och bevakningsåtgärder och därmed kunna omfattas av sekretess. 
 
Ett avgörande av visst intresse i sammanhanget är HFD 2014 not. 33. I målet 
beslutades att polisförbundet inte hade rätt att få ut uppgifter på de medlemmar i 
förbundet som blivit slumpmässigt kontrollerade av polisen genom så kallade logg-
utdrag. Kontrollerna syftade till att upptäcka poliser som hade gjort olagliga 
slagningar i polisens IT-system. Majoriteten i HFD ansåg att kontrollerna utgjorde 
brottsbekämpande verksamhet och att den verksamheten även skulle skadas om 
uppgifterna lämnades ut. Likaså bedömdes att det fanns en risk för att de enskilda 
poliserna skulle lida men av ett utlämnande, varför uppgifterna inte kunde lämnas ut 
med hänvisning till 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL. I målet var justitierådet Bull 
skiljaktig. Han menade att poliserna inte kunde lida men av utlämnandet, då 
uppgifterna skulle lämnas ut till deras eget fackförbund för att användas i facklig 
verksamhet. Inte heller ansåg han att ett utlämnande skulle skada polisens brotts-
bekämpande verksamhet. Däremot stod det enligt Bull klart att uppgifterna var 
föremål för sekretess enligt tredje punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen. 

                                                             
186 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4819-10, dom meddelad 2010-11-15.  
187 Se avsnitt 6.3.1.2 ovan. 
188 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 8572-04, dom meddelad 2005-01-28. 
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Eftersom polisen inte hade prövat om denna sekretessbestämmelse var tillämplig 
ansåg han att ärendet skulle återförvisas till myndigheten. 
 
Även jag ställer mig bakom det skiljaktiga justitierådets bedömning att det kan 
diskuteras huruvida de begärda uppgifterna kan sekretessbeläggas på de grunder 
som anfördes. Däremot är det tydligt att den aktuella punkten i säkerhets- och 
bevakningssekretessen avser att skydda sådana uppgifter som begärdes ut, varför ett 
utlämnande i förhållande till denna bestämmelse borde ha prövats. Som behandlats 
ovan uttalas i förarbetena till den aktuella bestämmelsen att den avser att ge 
sekretesskydd för uppgifter om säkerheten avseende t.ex. datorprogram eller de 
loggar som ett datorprogram genererar. Det talar för att de loggar som datorprogram 
genererar om enskilda individers aktiviteter typiskt sett faller inom den aktuella 
sekretessbestämmelsens tillämpningsområde, i synnerhet om dessa loggsystem utgör 
en säkerhetsåtgärd som myndigheten vidtagit för att öka informationssäkerheten. 
 
På regeringens uppdrag har MSB tagit fram ett förslag på ett system för IT-
incidentrapportering, som ska vara obligatorisk för statliga myndigheter och frivillig 
för övriga organisationer. Bakgrunden till initiativet var bristen på empirisk data 
beträffande IT-incidenter i samhället, vilket ansågs försvåra det systematiska arbetet 
med samhällets informationssäkerhetsarbete.189  Även om förslaget inte skulle vara 
obligatoriskt för kommunerna, kan man tänka sig att kommunerna på frivillig väg 
rapporterar inträffade IT-incidenter till ansvarig myndighet.190 Uppgifter som 
hanteras inom ett sådant system kan vara av känslig karaktär beträffande brister i 
myndigheternas IT-system, varför det är viktigt att uppgifter i ett sådant IT-incident-
system kan omfattas av sekretess. Enligt min mening kan uppgifter i ett sådant IT-
system om t.ex. vilka tekniska incidenter som inträffat eller hur brandväggar och 
andra säkerhetslösningar är konfigurerade, omfattas av förevarande sekretess. 
Däremot är det inte klart att uppgifter om en incident som orsakas av rena mänskliga 
misstag kan omfattas av sekretess, eftersom en sådan händelse inte ger upplysningar 
om säkerhets- och bevakningsåtgärder avseende datasystem. Driftstörningar eller 
andra händelser orsakade av misstag eller genom olyckshändelser, kan dock ge en 
upplysningar om hur informationssäkerheten ser ut hos en myndighet och det skulle 
därmed kunna motverka de säkerhetsåtgärder som vidtagits. Enbart uppgiften att en 
viss myndighet har rapporterat en incident skulle enligt min bedömning kunna 
omfattas av sekretess, då en sådan uppgift för en antagonist ger information om att 
attacken har upptäcks och därmed går vidtagna säkerhetsåtgärder att identifieras.191 
 

                                                             
189 Regeringens beslut den 12 april 2012, Fö2012/717/SSK.  
190 Se MSB, 2012c.  
191 Det finns flera olika sekretessbestämmelser som ger sekretesskydd för uppgifter i ett sådant IT-incidentsystem, t.ex. 
18 kap. 8 § första stycket fjärde punkten OSL, 18 kap. 9 § OSL, 18 kap. 13 § OSL och i vissa fall av 15 kap. 2 § OSL. 
Om en IT-incident är orsakad av en brottslig aktivitet kan en sådan uppgift hänföra sig till en förundersökning eller 
annan verksamhet för att förebygga brott och därigenom omfattas av 18 kap. 1 § OSL. I de fall uppgiften rör Sveriges 
förbindelser med annan stat kan likaså uppgifter omfattas av 15 kap. 1 § OSL.  
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Sammantaget kan sägas att den tredje punkten i säkerhets- och bevakningssekretes-
sen avser att stärka informationssäkerheten. Stadgandet om sekretess för 
telekommunikationer infördes med 1980 års SekrL, medan sekretess för system för 
automatiserad behandling av information först reglerades i början av 2000-talet, som 
ett resultat av den tekniska utvecklingen. Angående telekommunikationer är det i 
första hand uppgifter av mer teknisk natur som kan omfattas sekretess, såsom 
uppgifter om sändningsmetoder, frekvenser och effekter etc. Stadgandet om system 
för automatisk behandling av information avser i huvudsak att skydda uppgifter om 
säkerhet avseende datorprogram i IT-system eller de loggar som datorprogrammen 
genererar, såsom uppgifter om konfigurering av brandväggar samt vilket 
operativsystem som används. Av underrättspraxis framgår att försvarssekretessen 
och sekretess enligt fjärde punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen också ger 
ett visst sekretesskydd för sådana uppgifter som skyddas av denna bestämmelse. 

6.3.2.3.3 Uppgift om behörighet att få tillgång till upptagning m.m. 

Likt den tredje punkten avser också den fjärde punkten i säkerhets- och bevaknings-
sekretessen att ge ökad informationssäkerhet. Av det aktuella stadgandet följer att 
föremål för sekretess är uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om 
säkerhets- eller bevakningsåtgärd och åtgärden avser ”behörighet” att få tillgång till 
upptagningar för automatiserad behandling. I förarbetena anges att bestämmelsen 
avser att skydda uppgifter om behörighetskoder och behörighetsnycklar samt 
arrangemang och fördelning av dessa. Det är inte bara uppgifter om att få behörighet 
till sekretessbelagda upptagningar som kan omfattas av sekretess, utan uppgifter om 
tillgång avseende alla typer av upptagningar. Bestämmelsen skyddar härigenom 
även upptagningar som är offentliga mot risken att utsättas för manipulationer i form 
av obehöriga tillägg, raderingar eller förvanskningar.192 Däremot faller uppgifter om 
själva dataprogrammen faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde.193 
Uppgifter om datorprogram kan dock som har behandlats ovan omfattas av sekretess 
enligt tredje punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen.194 Det innebär att den 
tredje och den fjärde punkten kompletterar varandra, men det finns även uppgifter 
som kan omfattas av sekretess enligt båda dessa bestämmelser samtidigt. Då det är 
fråga om samma sekretessbestämmelse ger de ett lika starkt sekretesskydd, varför 
det i en konkurrenssituation sällan torde vara aktuellt att precisera vilken av dessa 
punkter som skulle ges företräde. 

 
I ett äldre avgörande från HFD klargörs även att den fjärde punkten i säkerhets- och 
bevakningssekretessen avser att ge ökad informationssäkerhet. I RÅ 1987 not. 462 
hindrades nämligen ett utlämnande av uppgifter om bandarkivförteckningar förda 
                                                             
192 Prop. 1979/80:2, del A, s. 142 f. När denna punkt infördes i säkerhets- och bevakningssekretessen gav den tredje 
punkten endast sekretesskydd för telekommunikation och inte för system för automatiserad behandling av information. 
193 Prop. 1979/80:2, del A, s. 142 f. När denna punkt infördes i säkerhets- och bevakningssekretessen gav den tredje 
punkten endast sekretesskydd för telekommunikation och inte för system för automatiserad behandling av information. 
194 Se avsnitt 6.3.2.3.2 ovan.  
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med hjälp av upptagningar för automatiserad behandling som innefattande ett 
behörighetskontrollsystem.  
 
I en mer sentida dom har Kammarrätten i Jönköping beslutat att uppgifter om 
användaridentiteter för ett antal namngivna personer i Domstolsverkets IT-system 
omfattades av sekretess. Däremot skulle övriga personuppgifter om de anställda som 
fanns i systemet lämnas ut.195 Domen är tämligen kortfattad, men kammarrätten 
verkar ha utgått från att användarnamn är en säkerhetsåtgärd som vidtagits i det 
aktuella IT-systemet och att ett utlämnande av de begärda uppgifterna kunde 
användas för att underlätta för obehöriga att göra intrång i systemet. Att uppgifter 
om användarnamn för autentisering i IT-system faller inom bestämmelsens 
tillämpningsområde är inte helt självklart. I det fall ett användarnamn till ett IT-
system är den anställdes tre första bokstäver i förnamnet och tre första i efternamnet, 
kan detta enligt min mening knappast ses en säkerhetsåtgärd. Om däremot 
myndigheten har infört särskilda användarnamn för att öka säkerheten i systemet är 
det tydligare att ett sådant speciellt användarnamn är att betrakta som en säkerhets-
åtgärd. Vilken typ av användarnamn som Domstolsverket använde sig av går inte att 
utläsa i den aktuella domen. Att däremot lösenord och personliga inloggningskoder 
till olika IT-system faller inom bestämmelsens tillämpningsområde är tämligen 
klart. 

 
Kammarrätten i Stockholm har ansett att ett utlämnande av uppgifter som utvisade 
fasta IP-adresser till tjänstedatorer som användes av vissa anställda vid en 
myndighet omfattades av förevarande sekretess och kunde inte lämnas ut, utan att 
motverka de säkerhetsåtgärder som myndigheten fortlöpande vidtar.196 Ett liknande 
beslut har även fattats av Kammarrätten i Göteborg som nekade ett utlämnande av 
en lista över fasta IP-adresser för elva tjänstemän på en myndighet. Domstolen 
menade att det inte gick att utesluta att den som hade tillgång till dessa IP-adresser 
kunde operera i systemet som om vederbörande vore denne. Vid sådant förhållande 
skulle exempelvis en så kallad trojan kunna placeras i datasystemet, vilket skulle 
motverka syftet med de säkerhetsåtgärder som myndigheten fortlöpande vidtar.197 
Problematiken med IP-adresser kan antas försvinna om myndigheterna övergår från 
fasta IP-adresser till att använda en annan adressteknik där de använder så kallade 
fria eller dynamiska IP-adresser. Med denna teknik erhåller användaren olika IP-
adresser varje gång påloggning görs.198 Kammarrätten i Göteborg har även beslutat 
att innehållet i en så kallade ”spylog-cookies” för fyra tjänstemän omfattades av 
sekretess, eftersom det kunde antas att syftet med de säkerhetsåtgärder som 

                                                             
195 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3725-08, dom meddelad 2009-06-09. 
196 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2727-2001, dom meddelad 2001-09-12. 
197 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 2704-2001, dom meddelad 2001-10-11. 
198 Se Skatteverkets resonemang i Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2727-2001, dom meddelad 2001-09-12.  
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myndigheten vidtagit samt fortlöpande vidtar skulle motverkas om uppgifterna 
röjs.199 
 
Förutom uppgifter om behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad 
behandling, är även uppgifter om ”annan handling” föremål för sekretess enligt 
fjärde punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen. Innebörden av detta rekvisit 
har inte i någon större utsträckning behandlats i förarbetena till bestämmelsen. Av 
dessa följer enbart att uppgift om behörighet att få tillgång till andra handlingar än 
upptagningar, såsom uppgifter om låskoder till ett förvaringsrum för sekretess-
reglerade uppgifter, kan omfattas av sekretess.200 Låskoder till förvaringsrum som 
förvarar uppgifter som rör rikets säkerhet kan enligt min mening även vara föremål 
för försvarssekretess. Däremot torde ett förvaringsrum som enbart tillfälligt eller i 
mindre utsträckning förvarar uppgifter som rör rikets säkerhet inte kunna omfattas 
av försvarssekretess. 
 
Sammantaget ska sägas att föremål för sekretess enligt den fjärde punkten i 
säkerhets- och bevakningssekretessen är uppgifter om bland annat lösenord till IT-
system, personliga inloggningskoder eller så kallade privata nycklar för autentise-
ring etc. Likaså har det i underrättspraxis visat sig att användarnamn i IT-system och 
fasta IP-adresser till anställda vid myndigheterna kan omfattats av sekretess. Det 
framgår även tydligt att den fjärde punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen 
kompletterar på olika sätt den tredje punkten som har behandlats ovan samt 
kryptosekretessen som behandlas i kommande avsnitt. 

6.3.2.3.4 Uppgift om övriga säkerhets- och bevakningsåtgärder 

I det ovanstående har punkterna ett, tre och fyra i säkerhets- och bevaknings-
sekretessen kartlagts. I det följande behandlas övergripande övriga punkter i 
bestämmelsen. Dessa punkter avser att skydda mera specifika säkerhets- och 
bevakningsåtgärder som myndigheterna vidtar. 
 
Andra punkten föreskriver att föremål för sekretess är uppgifter om ”tillverkning, 
förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål”. Stadgandet 
avser att bland annat skydda uppgifter om tekniska metoder som försvårar förfalsk-
ningar av mynt, sedlar och andra värdehandlingar, men också uppgifter om hur olika 
värdetransporter skyddas och utlämning av pengar över disk.201 I RÅ 2006 ref. 8 
beslutades även att handlingar hos Riksbanken rörande representation, av vilka man 
kunde utläsa vilka som utförde penningtransporter inte kunde lämnas ut. I andra 
punkten stadgas även uppgifter om ”transport eller förvaring av vapen, ammunition, 
sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen” kan omfattas av 

                                                             
199 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 5635-2001, dom meddelad 2001-11-30.  
200 Prop. 1979/80:2, del A, s. 143. Se även Lenberg m.fl. KOSL 18:8:3. 
201 Prop. 1979/80:2, del A, s. 142. 
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sekretess.202 Kammarrätten i Stockholm har i tre fall behandlat frågan om sekretess 
för uppgifter om transporter av klyvbart material och radioaktiva ämnen. I ett första 
fall beslutades att uppgifter om transporter av klyvbart material och radioaktiva 
ämnen inte kunde lämnas ut till en miljöorganisation, utan att det kunde antas att 
syftet med de vidtagna säkerhetsåtgärderna motverkades.203 I ett andra fall avslogs 
med liknande motivering ett utlämnande av uppgifter som redovisade förvaring och 
transport av historiskt radioaktivt avfall till samma miljöorganisation.204 I ett tredje 
fall nekades en annan miljöorganisation att få ut uppgifter om probabilistiska 
säkerhetsanalyser som innehöll information om härdskadefrekvens för de svenska 
kärnkraftsreaktorerna.205 
 
Femte punkten skyddar uppgifter om säkerhets- eller bevakningsåtgärder avseende 
den "civila luftfarten”. I efterdyningarna av terrordåden i USA den 11 september 
2001 diskuterades om säkerhets- och bevakningssekretessen gav ett tillräckligt 
sekretesskydd inom den civila luftfarten.206 De slutsatser som drogs var att den första 
punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen inte ger sekretesskydd för uppgifter 
som rör säkerhetsåtgärder för luftfartyg eller för personer som vistas i ett sådant eller 
på en flygplats. Mot bakgrund av de ökade säkerhetskraven inom den civila 
luftfarten bedömdes bristerna i sekretesskyddet som otillfredsställande. Det 
resulterade i att den femte punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen infördes 
den 1 mars 2003. Bestämmelser avser att bland annat skydda uppgifter om hur 
passagerare och bagage kontrollerades, kravspecifikationer på röntgenutrustning och 
vilka slags fraktförsändelser som genomsöks samt vilka åtgärder som vidtas vid en 
förhöjd hotbild. Likaså uppgifter om säkerhetsåtgärder som vidtagits för personer 
som vistas på en flygplats och luftfartyg, inbegripet besättning och passagerare.207 
 
Efter terrordåden i USA tog även FN:s sjöfartsorganisation (IMO) fram regler för att 
hindra att den civila sjöfarten skulle utsätts för terrordåd.208 Det resulterade i att det 
den 1 mars 2004 infördes en kompletterande bestämmelse i femte punkten i 
säkerhets- och bevakningssekretessen, som innebar att föremål för sekretess också 
blev uppgift om den ”civila sjöfarten”.209 Stadgandet avser att skydda uppgifter om 
olika skyddsåtgärder som vidtagits för att öka säkerheten, såsom möjliga angrepps-
                                                             
202 Se prop. 2005/06:76 s. 33. Tidigare var formuleringen ”klyvbart material eller radioaktivt avfall”, vilket den 1 juli 
2006 ändades till nuvarande lydelse ”klyvbart material eller radioaktiva ämnen”. Ändringen innebar att sekretessen 
utökas till att även omfatta transport och förvaring av radioaktiva ämnen som varken är klyvbart material eller utgör 
avfall. 
203 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4745-07, dom meddelad 2007-08-10. 
204 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 804-12, dom meddelad 2012-02-29. 
205 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1911-13, dom meddelad 2013-05-06. 
206 Prop. 2001/02:191 s. 115. Det finns ingen legaldefinition av vad som avses med civil luftfart, men här brukar avses 
den luftfart som inte sker för statsändamål. Till den statliga luftfarten räknas militär-, tull- och polisfartyg. 
207 Prop. 2001/02:191 s. 95 f. och 115. 
208 Prop. 2003/04:58 s. 12. Det finns ingen legaldefinition av vad som avses med civil sjöfart, men här brukar avses den 
sjöfart som inte sker för statsändamål. Icke-civil sjöfart bedrivs med fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och 
uteslutande för statsändamål och inte för affärsdrift. 
209 Prop. 2003/04:58 s. 8. 
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punkter för terroristattacker och vidtagna skyddsåtgärder samt innehållet i vissa 
fraktförsändelser. Likaså uppgifter om vilket område inom en hamnanläggning som 
kan komma att spärras och det sätt på vilket gods kontrolleras.210 
 
Sjätte punkten skyddar uppgifter om säkerhets- eller bevakningsåtgärd beträffande 
”transporter på land av farligt gods”. Transporter av farligt gods är till sin art 
förknippat med särskilda faror. Aktörerna som utför sådana transporter vidtar även 
en rad olika åtgärder för att skydda sina transporter. För att öka sekretesskyddet på 
området infördes den 1 juli 2007 den sjätte punkten i säkerhets- och bevaknings-
sekretessen. Bestämmelser avser framför allt att skydda uppgifter i de skyddsplaner 
som ska upprättas och som redovisar konkreta säkerhetsåtgärder som vidtagits för 
att möta faktiska eller möjliga hot om brottsliga angrepp mot transporter på land av 
farligt gods.211 Bestämmelsen tar framför allt sikte på myndigheter som utövar till-
syn enligt lagen (2006:263) om transporter av farligt gods.212 Det är polisen efter 
samråd med den kommunala räddningstjänsten som beslutar i frågor som gäller 
tillstånd för lastning och lossning av farligt gods på offentlig plats inom tättbebyggt 
område.213 När det gäller sjö- eller lufttransporter av farligt gods är paragrafens 
femte punkt tillämplig. Genom införandet av den sjätte punkten upprättades ett 
enhetligt sekretesskydd oavsett transportslag.214 Det är enligt min mening rimligt att 
ett likartat sekretesskydd gäller oavsett vilket transportsätt som är ifråga. 
 
Sjunde punkten avser att ge ökat ”hamnskydd”. För att skärpa säkerheten på fartyg 
och i hamnar infördes bestämmelser om ökat hamnskydd i lagen (2006:1209) om 
hamnskydd. I syfte att stärka sekretesskyddet på området infördes den sjunde 
punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen den 1 januari 2007.215 Genom 
bestämmelsen utvidgades skyddet i förhållande till sekretessen i femte punkten till 
områden inom hamnens gränser som inte innefattas i begreppet civil sjöfart. Syftet 
med det utökade sekretesskyddet var att kunna skydda uppgifter i de hamnskydds-
utredningar, hamnskyddsplaner och andra relevanta dokument som ska upprättas på 
området och som inte kan sägas beröra den civila sjöfarten. Avsikten med 
bestämmelsen var att säkerställa att uppgifter om samtliga områden som omfattades 
av hamnskyddet också kan omfattas av sekretess.216  

                                                             
210 Prop. 2003/04:58 s. 9 ff. 
211 Prop. 2005/06:51 s. 52 f. och 84.  
212 Prop. 2005/06:51 s. 84.  
213 Vilka myndigheter som är behöriga myndigheter samt tillsynsmyndigheter framgår av 7 och 10 §§ förordning 
(2006:311) om transport av farligt gods.  
214 Prop. 2005/06:51 s. 53. 
215 Se prop. 2005/06:212 s. 63 f. och 85. 
216 Prop. 2005/06:212 s. 63 f. 
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6.3.2.4 Sekretessens styrka och skadebedömning 

Säkerhets- och bevakningssekretessen är utformad med ett rakt skaderekvisit som 
ger presumtion för offentlighet. I förarbetena ges ingen närmare motivering till 
varför bestämmelsen är utformad med ett sådant skaderekvisit, men det är naturligt 
att sekretesskyddet för uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder inte förses 
med ett starkare sekretesskydd än vad som gäller för t.ex. försvarssekretessen. Även 
om säkerhets- och bevakningssekretessen är beskaffad med ett rakt skaderekvisit, 
kan det mot bakgrund av att bestämmelsen gäller som en primär sekretess-
bestämmelse inom hela den offentliga sfären samt att den saknar sekretesstider, 
sägas att offentlighetsintresset i viss utsträckning måste betraktas som svagt. 
Säkerhets- och bevakningssekretessen infördes i 1980 års SekrL men härstammar 
från 12 a § 1937 års SekrL. En betydande skillnad i bestämmelserna var att den 
tidigare maximala sekretesstiden på sjuttio år utan någon närmare motivering togs 
bort i 1980 års SekrL.217 Avsaknad av sekretesstid tyder på att de säkerhets- och 
bevakningsåtgärder som kommunerna vidtar kan ha behov av att skyddas under lång 
tid, även om skyddsintresset i regel avtar med tiden. Något som även talar för att 
säkerhets- och bevakningssekretessen skyddar särskilt känsliga uppgifter är att rätten 
att meddela och offentliggöra uppgifter är inskränkt.218 

 
Skaderekvisitet i säkerhets- och bevakningssekretessen är utformat så att sekretess 
gäller, om det kan antas att syftet med myndigheternas säkerhets- eller 
bevakningsåtgärder ”motverkas” om uppgiften lämnas ut. I de avgöranden som finns 
området, och som löpande har behandlats i det ovanstående, har domstolarna ofta 
utan någon närmare motivering enbart fastställt myndighetens beslut att ett 
utlämnande av uppgiften kan antas motverka syftet med de säkerhets- och 
bevakningsåtgärder som vidtagits. Det diskuteras sällan, varken generellt eller i det 
enskilda fallet, i vilken utsträckning eller på vilket sätt som en säkerhets- och 
bevakningsåtgärd måste motverkas för att sekretess ska gälla eller vad som över 
huvud taget kan anses som en säkerhetsåtgärd.219 
 
I de avgöranden som finns är däremot klart att det enbart är uppgifter om ”vidtagna” 
säkerhets- och bevakningsåtgärder som kan omfattas av sekretess. Det innebär bland 
annat att uppgifter om att inga säkerhetsåtgärder har vidtagits måste lämnas ut.220 I 
rättspraxis framgår även att uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder för 
                                                             
217 Prop. 1979/80:2, del A, s. 87 f. och 141 f. 
218 Se 18 kap. 19 § OSL. 
219 Se delavsnitt 6.3.2.3 ovan och där anförda avgöranden.  
220 Jfr RÅ 1994 not. 110 med RÅ 1994 not. 111 (bevakning Arlanda flygplats); jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
1911-13, dom meddelad 2013-05-06 med Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 8272-12, dom meddelad 2013-02-11 
(säkerhetsanalyser kärnkraftverk); jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4966-05, dom meddelad 2005-08-04 med 
Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 1488-12, dom meddelad 2012-06-14 (byggnadsritningar statsministerns respektive 
kungens bostad); jfr Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 1322-11, dom meddelad 2012-02-14 med Kammarrätten i 
Jönköping, mål nr: 2954-10, dom meddelad 2011-01-12 (uppgifter om uttagsbrunnars geografiska position). Jfr med 
Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4966-05, dom meddelad 2005-08-04 (uppgifter om att inga särskilda säkerhets-
åtgärder har vidtagits måste lämnas ut). 



 

 
 
 

189 

verksamheter som har utformats för att ha en hög säkerhet, såsom skyddsobjekt, ofta 
omfattas av sekretess.221 Skaderekvisitet innebär att redan kända eller självklara 
uppgifter inte kan sekretessbeläggas. I förarbeten har exempelvis uttalats att 
uppgifter i en byggnadsritning om hur en banklokal är disponerad inte kan omfattas 
av sekretess, eftersom den som önskar utan större svårigheter vid ett besök på 
banken kan konstatera hur lokalen är disponerad och var pengarna och andra 
värdehandlingar förvaras.222 Kammarrätten i Göteborg har likaså beslutat att 
uppgifter om telemasters geografiska position inte omfattades sekretess, eftersom 
masterna var väl synliga i naturen och att de därför med en viss arbetsinsats kunde 
kartläggas av var och en.223 

 
Ett avgörande där HFD:s resonemang kring skadebedömningen går att utläsa åter-
finns i RÅ 2004 ref. 97. I målet nekades ett utlämnande av en förteckning över 
samtliga datorer och servrar vid en tingsrätt med avseende på inventarienummer, 
typ, tillverkningsnummer, fabrikat och inköpsdatum.224 Domen kan tolkas så att 
uppgifter om tillverkningsnummer typiskt sett ansågs omfattas av förevarande 
sekretess. Härefter gjordes bedömningen att även kännedom om datorernas och 
servrarnas fabrikat, typ, inventarienummer och inköpsdatum kunde, i vart fall om 
uppgifterna föreligger tillsammans, motverka syftet med myndighetens säkerhets-
åtgärder. HFD gjorde med andra ord bedömningen att normalt sett harmlösa 
uppgifter såsom inköpsdatum och inventarienummer inte kunde lämnas ut, då dessa 
uppgifter tillsammans med andra uppgifter kunde antas ge upplysningar som kunde 
underlätta för den som vill utföra ett IT-angrepp mot myndigheten. Förvisso anser 
jag att domstolen för ett bra resonemang, nämligen att uppgifter som normalt sett är 
harmlösa tillsammans med andra uppgifter kan ge upplysningar om vidtagna 
säkerhetsåtgärder, varför även sådana kan omfattas av sekretess. Genom att göra ett 
sådant generellt antagande att uppgifter om inventarienummer kan sägas motverka 
myndighetens säkerhetsåtgärder kan en större mängd uppgifter omfattas av 
sekretess. Det kan diskuteras om en sådan generell bedömning är förenlig med 2 
kap. TF. Om inventarienumret ger uppgifter om vilken typ av utrustning som döljer 
sig bakom det, kan det i stället finnas anledning för myndigheten att se över hur 
inventeringssystemet är utformat. Att det skulle leda till merarbete hos myndigheten 
är i sammanhanget av underordnad betydelse. 
 
I sammanhanget ska sägas att Kammarrätten i Jönköping har beslutat att en 
sammanställd lista över samtliga incidenter som rapporterades från en anstalt till 
Kriminalvården under ett års tid omfattades av sekretess. I myndighetens 
                                                             
221 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 812-10, dom meddelad 2010-06-07, Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 
1488-12, dom meddelad 2012-06-14, Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2323-12, dom meddelad 2012-09-17, Kammar-
rätten i Göteborg, mål nr: 7594-12, dom meddelad 2012-11-26, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6668-11, dom 
meddelad 2013-02-02 och Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 1094-14, dom meddelad 2014-05-20.  
222 Prop. 1993/94:165 s. 18. 
223 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3379-10, dom meddelad 2010-10-29. 
224 Se även avsnitt 6.3.2.3.1 ovan. 
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avslagsbeslut, som domstolen fastställde, framgår att sammanställningen gav en bild 
av hur myndigheten taktiskt och praktiskt hanterar säkerhet och eventuella brister. 
Om dessa uppgifter lämnas ut skulle myndigheten bli tvungen att ändra rutiner och 
arbetssätt, varför myndighetens säkerhetsåtgärder ansågs motverkas om dessa 
uppgifter röjs.225 Det är inte ovanligt att även kommunerna upprättar statistik över 
inträffade incidenter och olyckor för att kunna dra lärdomar av det inträffade samt 
försöka förebygga sådana händelser. Uppgifter om incidenter och olyckor som 
inträffar i en kommun torde som regel kunna lämna ut, utan att det motverkar 
kommunens säkerhetsarbete. Däremot kan man tänka sig att detaljerade uppgifter 
om t.ex. inträffade incidenter skulle kunna ge upplysningar om hur en kommun 
arbetar med säkerheten. Det kan exempelvis gälla uppgifter om en kommun har 
upptäckt om ett inbrottslarm i en viss anläggning har gått, och vilka åtgärder som 
kommunen har vidtagit med anledning av detta. I de fall ett utlämnande av sådana 
uppgifter skulle motverka de säkerhetsåtgärder som vidtas i kommunen kan dock 
sådana uppgifter omfattas av sekretess. 
 
Samtliga rättsfall som har behandlat säkerhets- och bevakningssekretessen tar sikte 
på utlämnande till enskild. Mot bakgrund av detta ska i det följande i mera generella 
ordalag diskuteras vilka möjligheter myndigheterna har att utbyta uppgifter med 
varandra som är föremål för säkerhets- och bevakningssekretess, eller om 
skaderekvisitet i bestämmelsen sätter stopp för ett sådant utbyte. Det finns inget 
generellt svar på denna fråga, utan det beror bland annat på vilka slags uppgifter 
som utbyts, i vilket sammanhang och mellan vilka myndigheter.226  
 
För att diskutera de intressen som kan vägas in i en utlämnandesituation ska detta 
belysas genom ett exempel. Anta att en myndighet upptäcker en allvarlig säkerhets-
brist i ett IT-system som används av flera myndigheter. I detta fall kan det finnas 
behov av att underrätta andra myndigheter för att avvärja ett potentiellt hot mot 
systemet eller allmänt för att förbättra informationssäkerheten hos övriga myndig-
heter. Beroende på till vilka myndigheter uppgifter lämnas kan olika skadebedöm-
ningar göras. Det kan exempelvis anses vara av vikt att information om brister i 
systemet sprids till drabbade och icke-drabbade myndigheter som har samma IT-
lösning och som därmed behöver se över sitt skydd. Uppgifter om IT-incidenter bör 
enligt min mening i stor utsträckning kunna lämnas till andra myndigheter som 
drabbats eller som potentiellt kommer att drabbas. Syftet med en myndighets 
säkerhetsåtgärd kan knappast motverkas av att andra myndigheter som drabbats eller 
potentiellt kommer att drabbas får ta del av uppgiften. I stället kan ett sådant 
utlämnade leda till att skadorna begränsas för samhället i stort, d.v.s. det går att 
argumentera för att säkerhetsarbetet förbättras genom utlämnandet. Däremot kan det 
inte ses som lika angeläget att uppgifter om brister i systemet sprids till myndigheter 

                                                             
225 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 1094-14, dom meddelad 2014-05-20. 
226 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan.  
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som inte berörts av incidenten eller behöver sådan information för att vidta relevanta 
åtgärder.  
 
Till sist ska sägas att säkerhets- och bevakningssekretessen i sin konstruktion och 
sitt bärande skyddsintresse till viss del påminner om försvarssekretessen. I ovanstå-
ende praxisgenomgång blir även tydligt att uppgifter som omfattas av säkerhets- och 
bevakningssekretess också kan vara underställd försvarssekretess, om uppgiften på 
något sätt rör totalförsvaret. Vid konkurrens mellan dessa sekretessbestämmelser 
gäller den bestämmelse som ger starkast skydd.227 Trots att de båda sekretessbestäm-
melserna består av ett rakt skaderekvisit är det, enligt min mening, rimligt att 
försvarssekretessen i en konkurrenssituation ges företräde, eftersom det generellt sett 
bör vara mer motiverat att inskränka offentlighetsintresset för att skydda landets 
försvar eller i övrigt uppgifter som rör rikets säkerhet, än att enbart skydda myndig-
heternas säkerhets- och bevakningsåtgärder. Försvarssekretessen har även ett 
bredare tillämpningsområde och kan omfatta andra uppgifter än rena säkerhets- och 
bevakningsåtgärder. Underrättspraxis tyder även på att försvarssekretessen ges 
företräde.228 Eftersom någon sekretesstid inte är utskriven för säkerhets- och 
bevakningssekretessen, medan försvarssekretessen som huvudregel gäller i högst 
fyrtio år, kan det finnas situationer då sekretesstiden för försvarssekretessen löpt ut, 
men uppgifterna fortfarande kan omfattas av säkerhets- och bevakningssekretess. 

6.3.3 Kryptosekretess 

6.3.3.1 Inledning 

Det blir allt vanligare att kommunerna använder sig av tekniska informationssystem 
såsom tele- och datakommunikation för att utbyta uppgifter med varandra vid 
olyckor och extraordinära händelser. Användningen av tekniska informationssystem 
har även visat sig vara en viktig förutsättning för en effektiv krishantering.229 I takt 
med att allt fler känsliga uppgifter skickas via tekniska informationssystem har 
behovet av att skydda uppgifter som utbyts via sådana system fått allt större 
betydelse. I ovanstående, när tredje och fjärde punkten i säkerhets- och bevaknings-
sekretessen samt försvarssekretessen behandlades, framgick att dessa bestämmelser 
avser att ge ökad informationssäkerhet. I förarbetena till 1980 års SekrL framhölls 
dock att dessa regler inte gav ett heltäckande skydd, varför kryptosekretessen 
infördes i 5 kap. 3 § första stycket i 1980 års SekrL, som numera kommer till uttryck 
i 18 kap. 9 § OSL.  

                                                             
227 7 kap. 3 § OSL. 
228 Kammarrätten i Stockholm, 3735-10, dom meddelad 2010-07-14, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4819-10, dom 
meddelad 2010-11-15 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1295-12, dom meddelad 2012-03-27. 
229 MSB, 2014b, s. 14. 
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6.3.3.2 Verksamhet som omfattas av sekretess 

Kryptosekretessen är likt säkerhets- och bevakningssekretessen och försvars-
sekretessen uppgiftsknuten, vilket innebär att bestämmelsen gäller som en primär 
sekretessbestämmelse inom hela den offentliga sfären. Kryptosekretessen har häri-
genom givits maximal räckvidd. Det innebär att oavsett i vilket sammanhang 
kommunerna får del av uppgifter som är föremål för kryptosekretess är de skyldiga 
att iaktta sådan sekretess. Det är relativt ovanligt att primära sekretessbestämmelser 
ges en sådan omfattande räckvidd, vilket tyder på ett högt skyddsvärde för uppgifter 
som kryptosekretessen avser att skydda.230 

6.3.3.3 Vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 

6.3.3.3.1 Uppgift för att underlätta befordran m.m. 

Kryptosekretessen är en tämligen komplicerad bestämmelse och av stadgandet i 18 
kap. 9 § OSL följer att det är två slags uppgifter som kan omfattas av sekretess. Av 
första punkten i kryptosekretessen följer att föremål för sekretess är uppgifter som 
lämnar eller kan bidra till upplysning om chiffer, koder eller liknande metod, och 
metoden har till syfte att underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet 
av uppgift utan att föreskriften sekretess åsidosätts. Av stadgandet följer att en 
förutsättning för att kryptosekretess ska gälla är att chiffret m.m. ska ha till syfte att 
”underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgift” i allmän 
verksamhet av uppgift utan att föreskriften sekretess åsidosätts. För att underlätta 
befordran används ofta kryptering. Genom kryptering förvanskas informationen till 
oigenkännlig och kan på så sätt befordras utan att den röjs för obehöriga.231 En 
förutsättning för att krypteringen ska ha någon effekt är att uppgifter om själva 
krypteringen kan skyddas, såsom uppgifter om krypteringsnycklar, koder och 
chifferspråk etc. Det är även sådana slags uppgifter som kryptosekretessen avser att 
skydda.232 

 
Kryptosekretessen avser i första hand inte att ge sekretesskydd för själva meddelan-
det som skickas, utan för de krypteringsnycklar, koder och chifferspråk som 
används. Däremot kan ett meddelande, både i krypterad och i okrypterad form, 
användas för att underlätta för att chiffer, koder eller liknande metod röjs och i dessa 
fall kan även själva meddelandet i klartext omfattas av sekretess, i syfte att inte röja 
chiffret m.m. Av det följer att kryptosekretessen även är tillämplig när det gäller 
förvaring av krypterat material. Det förekommer också att kryptering används för 
meddelanden som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter, men som ändå anses 
ha ett högt skyddsvärde eller för vilka sekretessen efter en viss tid har upphört. Även 

                                                             
230 Prop. 2008/09:150 s. 285. Se även SOU 2003:99 s. 131 ff. 
231 Se SOU 2015:23 s. 146 f. 
232 Prop. 1979/80:2, del A, s. 143 f.  
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för sådana meddelanden kan kryptosekretess gälla för att skydda de krypterings-
nycklar, koder och chifferspråk som används.233  
 
Det är inte bara uppgifter som direkt lämnar upplysning om krypteringsnycklar, 
koder och chifferspråk som kan omfattas av sekretess, utan även uppgifter som kan 
”bidra till upplysning” om att sådana åtgärder. Den vidare innebörden av detta 
rekvisit har inte i någon större utsträckning behandlats i förarbetena och det finns 
inte heller några rättsfall på området. Samma rekvisit används dock i säkerhets- och 
bevakningssekretessen, varför en viss vägledning hur kryptosekretessen är tänkt att 
tillämpas bör kunna kan hämtas från denna bestämmelse.234 Exempelvis bör rutiner 
kring hantering av kryptonycklar kunna sägas bidra till upplysning om chiffer, koder 
eller liknande metod som används. Genom att t.ex. kartlägga hur ofta myndigheterna 
byter krypteringsnycklar kan brister i myndigheternas kryptosystem upptäckas, 
varför sådana uppgifter enligt min mening bör kunna omfattas av sekretess. 
 
Det finns flera olika krypteringssystem som kommunerna kan använda sig av. I 
första hand är det en fråga för varje kommun att avgöra vilka krypteringslösningar 
de ska använda sig av.235 När kommunerna distribuerar uppgifter som rör rikets 
säkerhet måste de som nämnts ovan använda sig av ett krypteringssystem som är 
godkänt av Försvarsmakten. Krypton till Försvarsmaktens kryptosystem är i första 
hand underställd försvarssekretess och inte kryptosekretess. I ett mål från 
Kammarrätten i Stockholm framgår även att försvarssekretessen gällde för samtliga 
uppgifter om det kommunikationssystem som användes och däribland uppgifter om 
krypteringen, medan kryptosekretessen enbart gav sekretesskydd för uppgifter om 
kryptering och inte andra känsliga uppgifter om det kommunikationssystem som 
användes.236 Avgörandet visar att försvarssekretessen har ett betydligt bredare 
tillämpningsområde än kryptosekretessen och kan omfatta en större mängd uppgifter 
om de kommunikationssystem som används och som rör totalförsvaret. 

6.3.3.3.2 Uppgift för att kontrollera om data har förvanskats 

Sedan den 1 januari 2001 finns det en andra punkt i kryptosekretessen som ger 
sekretesskydd för uppgifter som gör det möjligt att kontrollera om data i elektronisk 
form har förvanskats. För att kontrollera om data i elektronisk form har förvanskats 
används ofta elektroniska signaturer, vilket är en metod för autentisering för att 
säkerställa att elektroniskt överförd information inte har förändrats, för att identifiera 
informationens avsändare och för att förhindra avsändaren att förneka att denne sänt 
informationen. Metoden säkerställer även att förändring av ett meddelande upptäcks 

                                                             
233 Prop. 1979/80:2, del A, s. 143 f.  
234 Se avsnitt 6.3.2.3 ovan.  
235 MSB har dock utvecklat ett nationellt krypteringssystem för myndigheternas fredstida krishanteringsverksamhet. 
Naturligt är att kommunerna som får del av detta kryptosystem använder sig av detta. 
236 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2527-12, dom meddelad 2012-06-19. Vissa uppgifter i de begärda handlingarna 
omfattades även av 15 kap. 1 § OSL.  
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och kan verifiera vem som har signerat det. Elektroniska signaturer används bland 
annat när anställda vid myndigheterna ska loggar in i olika IT-system och när 
enskilda elektroniskt loggar in och lämnar undertecknade ansökningar till 
myndigheterna. 

 
En säker signering förutsätter att vissa uppgifter som rör den elektroniska signe-
ringen och autentiseringen skyddas mot insyn. Det är även sådana slags uppgifter 
som förevarande bestämmelse avser att skydda. Innebörden av detta stadgande har 
enbart i ringa utsträckning behandlats i rättskällorna.237 Klart är dock att 
kryptosekretessen inte ger något direkt sekretesskydd för själva meddelandet eller 
IT-systemet i sig, utan enbart de krypteringsnycklar etc. som används för att 
verifiera om en handling härrör från angiven undertecknare eller för att skydda vissa 
datamängder mot manipulation.238 Själva uppgifterna som skickas mellan 
myndigheterna kan dock skyddas av andra sekretessbestämmelser beroende på vilka 
slags uppgifter som utbyts. I takt med att allt fler myndigheter använder sig av 
elektroniska signaturer går det att anta att behovet och tillämpningen av denna 
sekretessbestämmelse kommer att öka i framtiden.239 

6.3.3.4 Sekretessens styrka och skadebedömning 

Kryptosekretessen är utformad med ett rakt skaderekvisit som ger presumtion för 
offentlighet. Likt säkerhets- och bevakningssekretessen saknar kryptosekretessen 
tidsgränser, vilket innebär att sekretessen gäller så länge skaderekvisitet medger att 
sekretess behövs för de aktuella uppgifterna. Trots det raka skaderekvisitet, kan det 
mot bakgrund av att bestämmelsen saknar tidsgränser samt att kryptosekretessen är 
en primär sekretessbestämmelse inom hela den offentliga sfären, påstås att 
offentlighetsintresset i viss utsträckning måste betraktas som svagt.240 Likaså är 
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter inskränkt på kryptosekretessens 
område.241 
 
Skaderekvisitet i kryptosekretessen är utformat så att sekretess gäller om det kan 
antas att syftet med metoden ”motverkas” om uppgiften röjs. Kryptosekretessen har 
enbart i ringa utsträckning behandlats i rättskällorna, varför det är svårt att närmare 
beskriva den skada som krävs för ett hemlighållande. Skadebeskrivningen är dock 
utformad på samma sätt som i säkerhets- och bevakningssekretessen, varför en viss 
vägledning hur kryptosekretessen är tänkt att tillämpas bör kunna hämtas från denna 
bestämmelse. Det talar exempelvis för att uppgifter om äldre kryptografiska 

                                                             
237 Se prop. 1999/00:117 s. 67 f. och 81. 
238 Prop. 1999/00:117 s. 82. 
239 Se Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 11079-15, dom meddelad 2015-09-15. För att elever och föräldrar ska 
kunna ta del av personuppgifter som finns i elevernas utbildningsplaner via internet räcker inte inloggning med vanliga 
lösenord, utan det krävs inloggning med så kallad stark autentisering, som exempelvis inloggning med e-legitimation. 
240 Prop. 1979/80:2, del A, s. 371 och prop. 2008/09:150 s. 333 f. 
241 Se 18 kap. 19 § OSL. 



 

 
 
 

195 

funktioner hos kommunerna kan omfattas av sekretess, om kommunernas rutiner för 
hur de arbetar med kryptografiska funktioner går att kartläggas och att detta arbete 
motverkas av att uppgifter om historiska kryptografiska funktioner lämnas ut. Likaså 
torde inte heller redan kända uppgifter eller alltför självklara uppgifter kunna 
omfattas av sekretess.242  

 
Det ska här tydliggöras att kryptering enbart är en säkerhetsåtgärd som vidtas för att 
bland annat begränsa den krets av personer som kan ta del av sekretessbelagda upp-
gifter. Att myndigheterna skickar uppgifter krypterat är i sig inget som bryter sekre-
tessen mellan myndigheterna. Även om kryptering används måste den utlämnande 
myndigheten alltid göra en sekretessprövning innan en sekretessreglerad uppgift 
lämnas ut. Kryptering är dock en sådan säkerhetshöjande åtgärd som kan tala för att 
en uppgift får lämnas ut.243 
 
Till sist ska sägas att kryptosekretessen påminner i dess konstruktion och bärande 
skyddsintresse till stor del påminner om säkerhets- och bevakningssekretessen. De 
olika bestämmelserna kompletterar även varandra och det finns också uppgifter som 
kan omfattas av båda dessa sekretessbestämmelser samtidigt. Exempelvis kan 
uppgifter om vilket krypteringsspråk som används för den datakunnige ge upp-
lysningar om vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits i ett IT-system och därigenom 
omfattas av sekretess enligt fjärde punkten i säkerhets- och bevakningssekretessen. I 
det fall chiffret m.m. rör totalförsvaret kan sådana uppgifter omfattas av försvars-
sekretess. Vid konkurrens mellan dessa sekretessbestämmelser gäller den bestäm-
melse som ger starkast skydd.244 Eftersom de olika bestämmelserna kompletterar 
varandra samt ger ett lika starkt sekretesskydd är det sällan nödvändigt att närmare 
försöka precisera vilken bestämmelse som ges företräde, även om det i rättspraxis 
har visat sig att försvarssekretessen i första hand tillämpas i en sådan konkurrens-
situation. En förklaring till detta är att försvarssekretessen ger ett mer heltäckande 
sekretesskydd och kan omfatta även andra uppgifter än sådana som tar sikte på 
myndigheternas informationssäkerhetsarbete.245  

6.3.4 Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. 

6.3.4.1 Inledning 

Sedan införandet av 2002 års krishanteringssystem har kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer fått ökade skyldigheter att genomföra risk- och sårbarhets-
analyser. En anledning till detta är att lagstiftaren anser att en god krishantering 
förutsätter att myndigheterna analyserar vilka hot och risker som kan tänkas inträffa 

                                                             
242 Jfr avsnitt 6.3.2.4 ovan.  
243 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan.  
244 7 kap. 3 § OSL. 
245 Jfr diskussionen i avsnitt 6.3.2.4 ovan. 
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inom myndighetens ansvarsområden och att de utifrån dessa analyser genomför 
adekvata åtgärder.246 Några år efter införandet av samhällets krishanteringssystem 
anförs i förarbeten att de handlingar som utarbetas med anledning av myndighet-
ernas risk- och sårbarhetsanalyser inte har något heltäckande sekretesskydd, vilket i 
flera hänseenden anses kunna leda till skada för myndigheterna och samhället i stort. 
Det uttalas att i de fall uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysningar om 
risker och sårbarheter inom en myndighets ansvarsområden sprids utanför 
myndigheten, kan sådana uppgifter utnyttjas mot samhället, t.ex. för brottslig 
verksamhet som inbrott, bedrägeri, skadegörelse eller terrorhandlingar. Ett röjande 
av sådana uppgifter bedöms därför kunna leda till att säkerheten i samhället minskar 
samt att syftet med myndigheternas förebyggande verksamhet motverkas. Dessutom 
framhålls att om vissa uppgifter i risk- och sårbarhetsanalyser blir offentliga kan det 
medföra en risk för att myndigheterna undviker att genomföra tillräckligt detaljerade 
analyser, vilket likaså anses motverka syftet med myndigheternas förebyggande 
verksamhet.247 Mot den bakgrunden gör lagstiftaren bedömningen att det finns 
påtagliga brister i sekretesskyddet som behöver åtgärdas. Det resulterade i att 
bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. infördes den 
1 januari 2005 i 5 kap. 8 § i 1980 års SekrL, som numera kommer till uttryck i 
18 kap. 13 § OSL.248 

6.3.4.2 Verksamhet som omfattas av sekretess 

Av stadgandet i 18 kap. 13 § OSL följer att sekretessens räckvidd inte har begränsats 
till någon viss myndighet, utan gäller för samtliga myndigheter. Däremot gäller den 
aktuella bestämmelsen endast i verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser 
avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana 
situationer eller hanteringen av sådana situationer.249 Att sekretessen gäller verksam-
het som ”består i” angivna verksamheter, innebär enligt förarbetena att sekretessen 
företrädesvis gäller hos den verksamhet och de handläggare vid myndigheterna som 
huvudsakligen arbetar med dessa frågor. För kommunernas del innebär det att 
bestämmelsen i första hand gäller hos den verksamhet och de handläggare inom 
kommunen som har till uppgift att arbeta med kommunens fredstida krishantering, 
såsom ansvariga för att upprätta de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna. I de 
fall uppgifter som t.ex. behövs i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser insamlas 
av andra verksamheter och handläggare inom kommunen, än de som huvudsakligen 
arbetar med kommunens fredstida krishantering, kan uppgifter i denna verksamhet 

                                                             
246 Se t.ex. prop. 2001/02:184 s. 17 och prop. 2001/02:158 s. 37.  
247 Prop. 2004/05:5 s. 259 ff. 
248 Prop. 2004/05:5, bet, 2004/05:FöU3 och rskr. 2004/05:45. 
249 Att sekretess gäller ”uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser 
avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hanteringen av sådana 
situationer” preciserar egentligen en del av sekretessens föremål och inte sekretessens räckvidd. Eftersom det inte finns 
några vattentäta skott mellan sekretess räckvidd och sekretessens föremål är det svårt att separera dessa rekvisit, varför 
vissa delar av sekretessens föremål undersöks i detta avsnitt. Övriga delar av sekretessens föremål undersöks i delavsnitt 
6.3.4.3 nedan. 
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endast omfattas av förevarande sekretess om insamlandet behövs hos den först-
nämnda verksamheten.250 Uppgifter om risker inom kommunens verksamhet som 
framkommer i annan verksamhet än hos de som primärt arbetar med kommunens 
krishantering, kan däremot i viss utsträckning omfattas av andra sekretess-
bestämmelser, t.ex. säkerhets- och bevakningssekretess.251  
 
Av stadgandet i 18 kap. 13 § OSL följer att den aktuella sekretessen gäller för 
uppgift som ”hänför sig” till den verksamhet som anges i bestämmelsen. Det innebär 
att sekretessen följer med uppgiften när den lämnas till en annan myndighet. Att 
sekretessen överförs till den mottagande myndigheten innebär att även myndigheter 
eller verksamhetsgrenar inom en myndighet som inte bedriver verksamhet som 
”består i” risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida m.m., blir skyldiga att 
iaktta förevarande sekretess om de får del av sådana uppgifter i en utlämnande-
situation.252 I förarbetena ges som exempel att om en särskild tillsatt kommission 
eller liknande organ ges i uppdrag att utvärdera hanteringen av en kris utgör deras 
uppdrag inte sådan verksamhet som primärt faller inom sekretessens tillämpnings-
område. Om däremot en kommun överlämnar uppgifter som är föremål för sekretess 
för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. till ett sådant utredande organ blir de skyldig 
att iaktta förevarande sekretess, eftersom den sekretessen med uppgiften.253 
 
Till sist ska sägas att bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser 
m.m. enbart gäller i verksamhet som avser ”fredstida krissituationer”. Det innebär 
att den verksamhet som kommunerna bedriver inför och under höjd beredskap och 
krig faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Sådan verksamhet skyddas 
som redan har nämnts i stor utsträckning av försvarssekretess.254 

6.3.4.3 Vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 

6.3.4.3.1 Uppgift som hänför sig till risk- och sårbarhetsanalyser 

För att begränsa sekretessens räckvidd består den aktuella bestämmelsen av en 
tämligen preciserad beskrivning av vilka slags uppgifter som är föremål för 
sekretess. De första slags uppgifter som kan omfattas av sekretess är uppgifter som 
hänför sig till en myndighets verksamhet som består i ”risk- och sårbarhetsanalyser 
avseende fredstida krissituationer”. För att utröna innebörden av denna sekretess-
grund undersöks i det följande först vilka slags risk- och sårbarhetsanalyser som 
bestämmelsen avser att skydda och därefter kartläggs vilka uppgifter i dessa 
analyser som kan omfattas av sekretess. 

                                                             
250 Prop. 2004/05:5 s. 263. 
251 Se delavsnitt 6.3.2 ovan.  
252 Prop. 2004/05:5 s. 263 och 266. 
253 Prop. 2008/09:152 s. 19 f. 
254 Se delavsnitt 6.3.1 ovan. 
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Varken i lagtexten till 18 kap. 13 § OSL eller i dess förarbeten anges uttryckligen 
vilka slags risk- och sårbarhetsanalyser som bestämmelsen avser att skydda. I bak-
grundsbeskrivningen till lagmotiven framgår dock att de statliga myndigheterna 
enligt den dåvarande krisberedskapsförordningen hade en skyldighet att genomföra 
risk- och sårbarhetsanalyser,255 och att kommunerna enligt den så kallade kommun-
överenskommelsen skulle genomföra risk- och sårbarhetsanalyser avseende freds-
tida krissituationer,256 vilket sedan den 1 september 2006 är lagfäst i 2 kap. 1 § LEH. 
Även om det inte direkt framgår av förarbetena ligger det nära till hands att tolka 
dessa så att det är dessa angivna risk- och sårbarhetsanalyser som bestämmelsen i 
första hand avser att skydda.257 I en dom från Kammarrätten i Jönköping framgår 
även de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna faller inom bestämmelsens 
tillämpningsområde.258 
 
Att bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. inte ger 
sekretesskydd för alla slags riskanalyser och riskbedömningar etc. som kommunerna 
genomför på en rad olika områden, följer av stadgandet som innebär att sekretess 
gäller risk- och sårbarhetsanalyser avseende ”fredstida krissituationer”. Det finns 
ingen definition av begreppet fredstida krissituationer. I förarbetena uttalas dock att 
begreppet tar sikte på mycket allvarliga kriser, alltså inte olyckor och andra 
händelser av mer vardaglig karaktär. Som exempel anges att i den mån kommuner-
nas risk- och sårbarhetsanalyser berör hanteringen av översvämningar av mindre 
allvarlig karaktär faller uppgifter i sådana analyser utanför bestämmelsens tillämp-
ningsområde. Det innebär att förevarande bestämmelse inte ger något sekretesskydd 
för hur bagatellartade situationer som helst.259 

 
En viss vägledning för vad som avses med begreppet ”fredstida krissituationer” i 
18 kap. 13 § OSL bör, enligt min mening, kunna hämtas från begreppet 
”extraordinär händelse” som är definierat i 1 kap. 4 § LEH. Även här avses en 
mycket allvarlig händelse i fredstid. En extraordinär händelse definieras i nämnt 
stadgande som en händelse som avviker från det normala samt innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner kräver skyndsamma insatser av en kommun. Något som talar för 
att begreppet fredstida krissituation i stor utsträckning bör överensstämma med 
begreppet extraordinär händelse i LEH är att sekretessen i 18 kap. 13 § OSL tillkom 

                                                             
255 3 § förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Sedan den 1 september 2006 
regleras detta i 9 § krisberedskapsförordningen. 
256 Kommunöverenskommelsen upprättades mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 23 juni 2004 och 
innebär att kommunerna mot ersättning skulle åta sig att bland annat upprätta risk- och sårbarhetsanalyser. Kommun-
överenskommelsen reviderades den 17 maj 2013. Se regeringens beslut den 17 juni 2004, FÖ2003/2001/CIV, nr: 10. 
257 Se prop. 2004/05:5 s. 251 ff. Se även prop. 2005/06:133 s. 131 ff. och prop. 2008/09:152 s. 14 ff. 
258 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3228-12, dom meddelad 2012-12-06. Se även Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 
3228-12, dom meddelad 2012-12-06. 
259 Prop. 2004/05:5 s. 262 och 266. 
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för att bland annat skydda uppgifter i de risk- och sårbarhetsanalyser för extra-
ordinära händelser i fredstid som kommunerna ska upprätta enligt LEH.260 En 
förklaring till att begreppet fredstida krissituation används i 18 kap. 13 § OSL, beror 
troligtvis på att begreppet extraordinär händelse redan var definierat i 1 kap. 4 § 
LEH och i detta sammanhang avgränsat till kommunernas verksamhet. Då 
sekretessen i 18 kap. 13 § OSL även avser att omfatta statliga myndigheters risk- 
och sårbarhetsanalyser valdes troligtvis begreppet fredstida krissituationer, eftersom 
detta begrepp sedan tidigare inte var definierat i någon författning eller avgränsat till 
någon viss myndighet. Om begreppet extraordinär händelse skulle begagnas i 
18 kap. 13 § OSL hade det kunnat tolkas så att bestämmelsen enbart skulle omfatta 
kommunens risk- och sårbarhetsanalyser, vilket inte var avsikten med 
bestämmelsen.261 

 
I föreskrifter på området framgår att kommunens arbete med risk- och sårbarhets-
analyser enligt LEH bör samordnas och integreras med riskanalysarbete som sker 
enligt annan lagstiftning.262 Det finns här en förväntan att kommunerna ska sam-
ordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt LEH med de riskanalyser som 
ska upprättas enligt LSO.263 Syftet med en sådan samordning är att kommunerna ska 
få en helhetssyn över de olyckor och extraordinära händelser som kan inträffa i 
kommunen, undvika dubbelarbete och utnyttja resurserna på ett effektivt sätt.264 När 
en kommun samordnar eller integrerar arbetet med dessa analyser gäller sekretess 
för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. i huvudsak för de analyser som upprättas 
enligt LEH och inte enligt LSO, eftersom den senare i första hand inte tar sikte på 
fredstida krissituationer. Om däremot en utvärdering av risk skulle görs inom ramen 
för de riskanalyser som ska upprättas enligt LSO, men även ingår som ett led i en 
myndighets framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida kris-
situationer kan dock sådana uppgifter omfattas av förevarande sekretess. Det bör här 
framhållas att det inte är analyserna i sig eller dess rättsliga grund som ger upphov 
till sekretess, utan uppgifterna i analyserna.265 
 
Kommunerna har stor frihet att själv bestämma vad de kommunala risk- och sårbar-
hetsanalyserna ska innehålla för uppgifter och vilka risker som ska analyseras. I 
MSB:s föreskrifter om kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser anges dock att 
dessa analyser ska redovisas genom sju rubriker. De ska bland annat innehålla en 
identifiering av samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område, 
kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet, identifierade och 
                                                             
260 Prop. 2004/05:5 s. 253 f. 
261 Se prop. 2004/05:5 s. 258 ff. 
262 3 § 2 men. MSBFS (2015:5).  
263 Prop. 2002/03:119 s. 48 f. och 107. Enligt LSO har kommunerna inte några direkta skyldigheter att genomföra risk- 
och sårbarhetsanalyser. Däremot ska kommunerna enligt 3 kap. 3 § LSO upprätta kommunala handlingsprogram för den 
förebyggande verksamheten enligt lagen. Enligt förarbetena förutsätter det att kommunen genomför riskanalyser. 
264 Prop. 2002/03:119 s. 48 f., 55 ff., prop. 2005/06:133 s. 105 f. och SOU 2007:31 s. 179 f.  
265 Se prop. 2008/09:152 s. 19.  
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analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område, identifierade 
sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska 
område och behov av åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalysens slutsatser.266 
 
I princip kan allehanda uppgifter i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna 
som tar sikte på fredstida krissituationer, omfattas av förevarande sekretess under 
förutsättning att skaderekvisitet är uppfyllt. I förarbetena framgår emellertid att 
typexempel på uppgifter som faller inom bestämmelsens tillämpningsområde är 
uppgifter om olika riskscenarier och de följder och brister som dessa scenarier 
framhåller. Likaså de resonemang som förs och de slutsatser som dras i dessa 
analyser, såsom gränssättande faktorer för samhällets krishanteringsförmåga, 
förbättringsåtgärder som vägts mot varandra, grunder för nedprioriteringar, detaljer 
om när reaktionstiden är lång och var möjligheten att upptäcka en incident är låg 
m.m. Ännu ett exempel som nämns är listor över nyckelpersoner och dessa 
personers ansvarsområden vid en eventuell krissituation.267 Sammantaget kan sägas 
att det är uppgifter om resonemang som förs när helhetsbilden av risker i kommunen 
särskådas och analyseras samt gränssättande faktorer i samhällets krishanterings-
förmåga som bestämmelsen primärt avser att skydda. 

6.3.4.3.2 Uppgift om planering, förberedelser och hantering av kriser 

Det är inte bara uppgifter i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser som är 
föremål för förevarande sekretess, utan även uppgifter om planering inför fredstida 
krissituationer. Vad som avses med ”planering” eller vilken slags planering som 
kommunerna vidtar inför fredstida krissituationer som kan omfattas av förevarande 
sekretess anges varken i lagtexten eller i dess förarbeten. I förarbetena till 1980 års 
SekrL uttalades dock att ordet planering till den bestämmelse som i dag återfinns i 
30 kap. 23 § OSL närmast var att fatta som en förtydligande utläggning av termen 
utredning. Avsikten var att sådan utredning som skedde för att underlätta bland 
annat försvars- och krisplaneringen inom folkhushållningen skulle falla inom 
bestämmelsens tillämpningsområde.268 Att ordet planering i 18 kap. 13 § OSL skulle 
ha någon annan innebörd än vad som avses i 30 kap. 23 § OSL är enligt min mening 
inte troligt, vilket talar för att all slags planering och utredning som kommunerna 
vidtar inför fredstida krissituationer faller inom bestämmelsens tillämpningsområde. 
Det innebär att uppgifter som framkommer i kommunens planering inför fredstida 
krissituationer och som inte tas in i kommunens risk- och sårbarhetsanalys också ges 
ett sekretesskydd. 
 
Även uppgifter om ”förberedelser” inför fredstida krissituationer kan omfattas av 
sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. Vad som avses med förberedelser 

                                                             
266 4 § MSBFS (2015:5). 
267 Prop. 2004/05:5 s. 260. Se även prop. 2008/09:152 s. 15. 
268 Prop. 1979/80:2, del A, s. 234. 



 

 
 
 

201 

eller vilka slags förberedelser som bestämmelsen tar sikte på anges inte i lagtexten 
eller dess förarbeten. Klart är dock att det enbart är uppgifter om förberedelser inför 
”fredstida krissituationer” som bestämmelsen avser att skydda. Det innebär att 
uppgifter om förberedelser inför mer vardagliga olyckshändelser inte kan omfattas 
av sekretess. Likt rekvisitet planering är det rimligt att anta att all slags förberedel-
severksamhet som kommunerna vidtar inför fredstida krissituationer faller inom 
bestämmelsens tillämpningsområde. Det talar för att sådana rapporter som 
kommunerna enligt 2 § FEH är skyldiga att rapportera till länsstyrelsen – om vilka 
förberedelser som de vidtagit inför extraordinära händelser – kan omfattas av 
förevarande sekretess. De aktuella rapporterna kan även sägas ingå i ett led i 
myndigheters framtagande, i detta fall i länsstyrelsernas framtagande av regionala 
risk- och sårbarhetsanalyser och kan även på denna grund omfattas av förevarande 
sekretess.269 

 
Förutom uppgifter som insamlats eller producerats inom ramen för analys-, 
planerings- eller förberedelseverksamheten avseende fredstida krissituationer, kan 
även uppgifter om ”hantering” av fredstida krissituationer omfattas av sekretess. När 
den aktuella bestämmelsen infördes den 1 januari 2005 gav den emellertid inte något 
sekretesskydd för uppgifter som framkom under hanteringsfasen av en fredstida 
krissituation. Att sådana uppgifter inte gavs något sekretesskydd ansågs relativt 
omgående som en påtaglig brist, eftersom det även vid hanteringen av sådana 
situationer finns uppgifter som är i behov av sekretess. Det framhölls att den 
information som erhålls under hanteringen av en kris ofta är sådana uppgifter som 
återfinns eller som skulle ha återfunnits i myndigheternas analys-, planerings- och 
förberedelseverksamheten, och om uppgiften hade förekommit i sådan verksamhet 
hade den omfattats av sekretess. Uppgifter som uppkommer vid hanteringen av en 
kris är även sådana uppgifter som kan påverka myndigheternas möjligheter att 
förebygga och hantera framtida kriser.270 Mot den bakgrunden bedömer lagstiftaren 
att ett likvärdigt sekretesskydd är motiverat i myndigheternas analys-, planerings- 
eller förberedelseverksamheten, som vid hanteringen av fredstida krissituationer. 
Det resulterade i att en kompletterande formulering infördes i 18 kap. 13 § OSL den 
1 juli 2009, som stadgar att föremål för sekretess även är uppgifter som hänför sig 
till myndigheternas hantering av fredstida krissituationer.271 
 
Vid hanteringen av fredstida krissituationer är det en större mängd uppgifter som 
kan omfattas av sekretess, såsom uppgifter som uppdagas under själva krisen om 
brister och oförmågor och som är av bestående natur och som därmed också har 
bäring på förmågan att motverka framtida kriser. Det kan vara fråga om uppgifter 
om stabers uthållighet, gränssättande tekniska faktorer (t.ex. brist på kapacitet i 

                                                             
269 54 § andra stycket fjärde punkten länsstyrelseinstruktionen.  
270 Prop. 2008/09:152 s. 17 ff. 
271 Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9 och rskr. 2008/09:256. 
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kommunikationssystem), beroendeförhållanden av vissa leverantörer eller bristande 
redundans såsom tillgång till el och vatten. Ännu ett exempel som ges i förarbetena 
är att alternativa scenarier som skissas upp under en kris och som anger hur krisen 
kan komma att utvecklas. Motiveringen som ges till att sådana uppgifter kan 
omfattas av sekretess är att efter en kris kan sådana scenarier även om de inte har 
inträffat läggas till grund för planeringen inför eventuella framtida kriser. Likaså kan 
uppgifter om lägesbilder som har upprättats under en kris och som visar var skador 
har inträffat etc. omfattas av sekretess.272 
 
I remissvaren till lagändringen 2009 uttalar Svea hovrätt att utvärderingar av 
hanteringen av fredstida krissituationer många gånger kan rymmas inom 
bestämmelsens tillämpningsområde. Domstolen menar därför att det, för tydlighets 
skull, i ordalydelsen till bestämmelsen bör anges att även ”utvärderingar” av 
hantering av fredstida krissituationer kan omfattas av sekretess.273 Regeringens svar 
på detta är att vissa typer av utvärderingar av fredstida krissituationer faller inom 
bestämmelsens tillämpningsområde, t.ex. utredningar som ingår i ett led i 
myndighetens framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser eller i förberedelsearbetet 
inför en kommande krissituation. De aktuella synpunkterna föranleder inte någon 
ändring, varför det går att anta att lagstiftaren bedömer att det inte finns något behov 
av att utvidga sekretessen till att inrymma utvärderingar generellt sett. Av det följer 
att inte alla typer av utvärderingar av fredstida krissituationer kan omfattas av 
förevarande sekretess, utan enbart t.ex. sådana utvärderingar som har bäring på 
myndigheternas förmåga att förebygga eller hantera framtida kriser.274 
 
Sammantaget kan sägas att det inte bara är uppgifter i kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalyser som kan omfattas av förevarande sekretess, utan även uppgifter 
om planering, förberedelser och hantering av fredstida krissituationer. Med 
”planering” avses även de utredningar som kommunerna vidtar inför fredstida 
krissituationer. Likaså kan uppgifter om myndigheternas ”förberedelser” inför 
fredstida krissituationer omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifter om 
planering och förberedelser inför fredstida krissituationer och som inte medtas i 
kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser också ges ett sekretesskydd. Härtill faller 
även uppgifter som framkommer vid ”hanteringen” av fredstida krissituationer inom 
bestämmelsens tillämpningsområde, såsom uppgifter som uppdagas under en kris 
och som redovisar brister och oförmågor som är av bestående natur och som därmed 
också har bäring på förmågan att motverka framtida kriser. Likaså kan uppgifter i 
vissa typer av ”utvärderingar” omfattas av förevarande sekretess. Bestämmelsen om 
Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. ger sålunda ett tämligen heltäckande 
sekretesskydd för uppgifter i kommunernas fredstida krishanteringsverksamheter. 

                                                             
272 Prop. 2008/09:152 s. 17 ff. och 45.  
273 Prop. 2008/09:152 s. 16. 
274 Prop. 2008/09:152 s. 19. 
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6.3.4.4 Sekretessens styrka och skadebedömning 

Bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. har trots sin 
speciella innebörd en tämligen vid räckvidd och omfattar en stor del av 
kommunernas fredstida krishanteringsverksamhet. För att inte göra sekretessen mer 
omfattad än vad som är nödvändigt är bestämmelsen utformad med ett rakt 
skaderekvisit som ger presumtion för offentlighet. Vid införandet av den aktuella 
bestämmelsen är det raka skaderekvisitet inte helt självklart bland remissinstanserna. 
Dåvarande Rikspolisstyrelsen menar att det bör övervägas om inte bestämmelsen 
ska införas med ett omvänt skaderekvisit. I propositionen besvaras detta med att det 
inte finns skäl att förse bestämmelsen med ett starkare skaderekvisit än t.ex. 
försvarssekretessen. Därefter uttalas att det raka skaderekvisitet innebär att sekretess 
kan meddelas i den utsträckning som behövs, samtidigt som insynen i myndighetens 
verksamhet inte inskränks mer än nödvändigt.275 
 
Ett omvänt skaderekvisit hade, förutom att inskränka offentlighetsintresset, även 
begränsat myndigheternas möjligheter att utbyta sådana uppgifter med varandra. En 
uppgift skulle i så fall endast få lämnas ut om det skulle stå klart att myndighetens 
verksamhet inte skulle motverkas av röjandet. Eftersom det är viktigt att 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer kan utbyta sådana uppgifter med 
andra varandra hade ett omvänt skaderekvisit, enligt min mening, i alltför stor 
utsträckning kunnat begränsa nödvändig myndighetssamverkan.276 

 
I samband med lagändringen 2009 påpekar vissa remissinstanser att det bör över-
vägas om inte ett kvalificerat rakt skaderekvisit ska införas för uppgifter som fram-
kommer i samband med ”hanteringen” av fredstida krissituationer. Motiveringen 
som ges till detta är att allmänhetens och medias intresse av insyn i myndigheternas 
verksamhet bedöms särskilt påtagligt vid hanteringen av en krissituation.277 Med 
anledning av att de uppgifter som framkommer vid hanteringen av en krissituation 
ofta är sådana uppgifter som finns eller skulle ha funnits i myndigheternas analys-, 
planerings- och förberedelseverksamhet och i denna verksamhet omfattas av ett rakt 
skaderekvisit – menar regeringen att övervägande skäl talar för att ett rakt skade-
rekvisit även ska gälla för uppgifter som framkommer i myndigheternas hantering 
av en fredstida krissituation. Härefter uttalas att det raka skaderekvisitet innebär att 
myndigheterna i den förebyggande verksamheten får lämna ut uppgifter om risker i 
samhället som allmänheten bör få del av samt att myndigheterna under en pågående 
kris får lämna ut sådana uppgifter som allmänheten behöver ha tillgång till i den 
aktuella situationen.278 

                                                             
275 Prop. 2004/05:5 s. 263.  
276 En möjlig lösning på detta problem hade varit att införa en sekretessbrytande bestämmelse på området som innebär 
att myndigheterna får utbyta sådana uppgifter med varandra.  
277 Prop. 2008/09:152 s. 18 f. 
278 Prop. 2008/09:152 s. 19.  



 

 
 
 

204 

 
Ett rakt skaderekvisit även vid hanteringen av en fredstida krissituation är enligt min 
mening en lämplig avvägning mellan intresset av insyn och sekretess. Likaså delar 
jag lagstiftarens uppfattning att det skulle vara förenat med betydande svårigheter, 
för den enskilde handläggaren, att under en pågående krissituation hantera två olika 
skaderekvisit, som är tillämpliga på samma typ av uppgifter, beroende på om de är 
hänförliga till planeringsunderlaget eller om de anses ha tillkommit under en kris-
situation. Det skulle även vara märkligt att ett svagare skaderekvisit skulle gälla vid 
hanteringen av en krissituation, än vid planeringen inför en sådan situation. Ett 
svagare skaderekvisit vid hanteringen av en krissituation skulle kunna resultera i att 
myndigheterna i mindre utsträckning utbyter uppgifter med varandra vid hante-
ringen av sådana situationer, eftersom uppgifter som utbyts i stor utsträckning blir 
offentliga, vilket skulle kunna motverka syftet med myndigheternas krishanterings-
verksamhet. 
 
Även om bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. består av 
ett rakt skaderekvisit kan sekretessen ses som särskilt starkt. Likt säkerhets- och 
bevakningssekretessen och kryptosekretessen saknar bestämmelsen tidsgräns, vilket 
innebär att sekretessen gäller så länge skaderekvisitet medger att den behövs för de 
aktuella uppgifterna. Likaså hänför sig sekretessen till sådana uppgifter som anges i 
bestämmelsen, vilket innebär att bestämmelsen följer med uppgifter om den lämnas 
ut till en annan myndighet. Ännu en faktor som talar för att sekretessen är särskilt 
stark är att rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är inskränkt.279 
 
Skaderekvisitet i bestämmelsen är utformat så att sekretess gäller om det antas att ett 
utlämnande innebär att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida 
kriser ”motverkas” om uppgiften röjs. Skaderekvisitet är enligt förarbetena uppfyllt 
om ett röjande rör brister och oförmågor som är av bestående natur och som 
påverkar myndighetens möjligheter att förebygga och hantera framtida kriser, såsom 
gränssättande faktorer för samhällets krishanteringsförmåga. Som ytterligare 
exempel anges uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om risker och 
sårbarheter inom myndigheternas ansvarsområde som kan komma att utnyttjas för 
att skada samhället, såsom att komma till användning i brottslig verksamhet.280 I 
förarbetena framhålls att den aktuella bestämmelsen inte kan användas för att dölja 
brister och oförmågor som var hänförliga till felbedömningar eller oskicklighet i 
myndigheternas hantering av fredstida krissituationer. Likaså anförs att uppgifter om 
reparabla brister som hanteringen av krisen visar och som är tvungen att åtgärdas 
vilka också enkelt kan åtgärdas, och därmed inte har betydelse för hanteringen av 
den pågående krisen eller framtida kriser inte heller kan omfattas av sekretess.281 

                                                             
279 Se 18 kap. 19 § OSL.  
280 Prop. 2004/05:5 s. 260.  
281 Prop. 2008/09:152 s. 17 f. och 45.  
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I en dom från Kammarrätten i Jönköping framgår att en större mängd uppgifter kan 
sekretessbeläggas med stöd av bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhets-
analyser m.m. Bakgrunden till målet var att en journalist hade begärt ut en kommuns 
risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ansåg att den begärda analysen i hög grad 
innehöll detaljerade uppgifter om viktiga samhällsfunktioner i kommunen såsom 
elnät, vatten och avlopp, värmeförsörjning, drivmedelsförsörjning, IT-system, 
akutsjukvård, akut polisär verksamhet och räddningstjänst samt godstransporter. Ett 
utlämnande av de begärda uppgifterna kunde enligt kommunen innebära att 
kommunens möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser skulle motverkas, 
varför de nekade ett utlämnande av den begärda analysen. Kammarrätten stod delvis 
bakom kommunens avslagsbeslut, men eftersom bestämmelsen är utformad med ett 
rakt skaderekvisit ansåg domstolen att enstaka stycken och fotnoter i risk- och sår-
barhetsanalysen som kommunen hade maskerat, skulle lämnas ut, såsom avsnitten 
bortfall av el, akutsjukvård, akut polisiär verksamhet och bortfall av vatten. Övriga 
maskerade uppgifter i risk- och sårbarhetsanalysen kunde däremot inte lämnas ut.282  
 
Härtill har Kammarrätten i Sundsvall, utan närmare motivering, beslutat att sekretess 
gällde för en kommunens risk- och sårbarhetsanalyser. Vilka slags uppgifter som 
omfattades av sekretess framgår varken av domen eller kommunens avslagsbeslut.283 
I sammanhanget kan sägas att Kammarrätten i Stockholm har beslutat att sekretess 
för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. gällde hos Smittskyddsinstitutet för samtliga 
uppgifter i upprättade risk- och sårbarhetsanalyser beträffande hotbilden/riskerna 
avseende biologiska och kemiska vapen/ämnen.284 
 
När kommunerna insamlar uppgifter från olika myndigheter, t.ex. vid upprättandet 
av risk- och sårbarhetsanalyser, kan de insamlande uppgifterna tillsammans med 
andra uppgifter som myndigheten redan förfogar över, leda till att uppgifter som 
tidigare ansågs harmlösa tillsammans med de nya uppgifterna utgör uppgifter som 
omfattas av sekretess. När uppgifter begärs ut från kommunerna måste en samman-
tagen sekretessbedömning göras. Beroende på hur uppgifter sammanställs kan 
sekretessbedömningen variera. Det finns tre olika typexempel där bedömningarna 
kan bli olika beroende på hur uppgifter aggregeras. 1) Varken mängden eller kombi-
nationen av uppgifter påverkar sekretessprövningen. Oavsett om flera uppgifter 
lämnas ut eller hur uppgifterna kombineras går det inte ur hela eller delar av den 
samlande mängden uppgifter skapa nya uppgifter som kan resultera i någon annan 

                                                             
282 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3228-12, dom meddelad 2012-12-06.  
283 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr: 2515-13, dom meddelad 2013-12-17. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
7709-14, dom meddelad 2015-02-12. Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. gäller bland annat för uppgifter om 
ett landstings IT-säkerhetsarbete.  
284 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3498-10, dom meddelad 2010-07-06. Vissa uppgifter i dessa analyser omfattades 
även av försvarssekretess. Jfr MSB, 2013a, s. 69 och 115. I rapporten framgår att ett flertal statliga myndigheter inom 
samverkansområdet ekonomisk säkerhet och farliga ämnen har sekretessbelagt hela eller delar av sina risk- och sårbar-
hetsanalyser. 
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skadebedömning. Ett röjande av hela eller delar av den samlade mängden uppgifter 
resulterar därmed inte i en högre grad skada. 2) Genom att kombinera olika 
uppgifter erhålls nya uppgifter som inte hade varit möjliga att erhålla med tillgång 
endast till uppgifterna var och en för sig. I sådana fall är det huvudsakligen inte 
mängden uppgifter som påverkar men eller skada som kan uppstå vid ett 
utlämnande, utan innehållet i uppgifterna för sig. Ett röjande av hela eller delar av 
den samlade mängden uppgifter resulterar därmed i en högre grad av skada. 
Uppgifter som kan erhållas genom att kombinera olika uppgifter kan leda till en 
större skada än om de röjs var och en. 3) Mängden uppgifter förändrar den skada 
som kan uppstå vid ett utlämnande. Ett röjande av hela eller delar av den samlade 
mängden uppgifter bedöms innebära en skada som är högre än menet eller skadan 
vid röjandet av varje enskild uppgift för sig.285  
 
Med anledning av att sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. hänför sig till 
den verksamhet som anges i bestämmelsen, innebär det att den mottagande 
myndigheten i en utlämnandesituation blir underställd förevarande sekretess. Det 
innebär enligt förarbetena att myndigheternas möjligheter att förebygga eller hantera 
fredstida krissituationer inte motverkas om en uppgift lämnas ut till en annan 
myndighet.286 Lagstiftaren verkar sålunda utgå från att myndigheterna enbart utbyter 
sådana uppgifter med varandra som de måste för att förebygga och hantera fredstida 
krissituationer samt att den mottagande myndigheten inte använder uppgiften för 
något annat ändamål än att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera 
fredstida krissituationer. Uttalandet kan enligt min mening inte tolkas så att 
myndigheterna helt fritt får utbyta sådana uppgifter som bestämmelsen tar sikte på. 
Exempelvis bör en myndighet kunna neka ett utlämnande, om den mottagande 
myndigheten inte behöver uppgiften i sin verksamhet eller om den begärda 
uppgiften är av mycket känslig karaktär.  
 
Med anledning av att myndigheternas möjligheter att förebygga eller hantera freds-
tida krissituationer inte anses motverkas av att en uppgift lämnas ut till en annan 
myndighet menar lagstiftaren att det inte heller behövs någon särskild sekretess-
brytande bestämmelse som tar sikte på utlämnande av sådana uppgifter mellan 
myndigheterna. Bestämmelsen kan vid detta sägas vara konstruerad för att möta 
myndigheternas behov av att samverka och utbyta uppgifter med varandra i sin 
krishanteringsverksamhet.287 Då skaderekvisitet i kryptosekretessen och säkerhets- 
och bevakningssekretessen är utformade på ett likartat sätt som i 18 kap. 13 § OSL, 
talar det för att myndigheterna även bör ha goda möjligheter att utbyta sådana 
uppgifter med varandra utan hinder av sekretess.  
 

                                                             
285 Se Försvarsmakten, 2011, s. 45 f. 
286 Prop. 2004/05:5 s. 264. 
287 Prop. 2004/05:5 s. 264. 
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Till sist ska sägas att bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser 
m.m. enbart skyddar myndigheternas verksamhet. Det innebär att uppgifter om 
enskilds affärs- eller driftförhållanden som kommunerna kan behöva inhämta för att 
t.ex. upprätta sina risk- och sårbarhetsanalyser inte ges något sekretesskydd. Sådana 
uppgifter kan dock, som undersöks nedan, omfattas av beredskapssekretess. 

6.3.5 Beredskapssekretess 

6.3.5.1 Inledning 

För att kommunerna ska kunna upprätta en god krishantering i samhället behöver de 
som antytts ovan inte bara analysera vilka hot och risker som är direkt riktade mot 
kommunens verksamhet, utan även mot andra verksamheter som kommunen är 
beroende av samt bedöma hur ett avbrott eller en störning i en sådan verksamhet 
påverkar kommunens verksamhet och deras möjligheter att hantera fredstida 
krissituationer. Flera samhällsviktiga verksamheter som kommunerna är beroende 
av ägs och drivs av privata aktörer såsom inom områdena el, tele och data.288 I 
kommunernas beredskapsarbete kan de därför behöva inhämta uppgifter från sådana 
privata aktörer om exempelvis vilka beredskapsåtgärder som de vidtagit, planer för 
hur de avser att agera i en krissituation, uppgifter om hur länge de kan upprätthålla 
sin verksamhet vid en krissituation och kontaktlistor med uppgifter till personer som 
har en nyckelroll i en krissituation etc.289 
  
Det finns inte några skyldigheter för de privata aktörerna att lämna ut några 
uppgifter till kommunerna, varför de är helt beroende av att de privata aktörerna 
frivilligt lämnar ut uppgifter till dem. De privata aktörerna är dock ofta intresserade 
av att lämna ut uppgifter till kommunerna, eftersom en god krisberedskap i 
samhället också skapar goda förutsättningar för att de privata aktörerna att kunna 
bedriva sina verksamheter. En grundläggande förutsättning för att de privata 
aktörerna ska lämna ut några uppgifter till kommunerna är dock att känsliga 
uppgifter om de privata aktörernas affärsverksamhet kan omfattas av sekretess. För 
att få ett relevant sekretesskydd på området infördes beredskapssekretessen den 
1 juli 1995 i 8 kap. 23 § i 1980 års SekrL, som numera återfinns i 38 kap. 7 § OSL. 
Bakgrunden till införandet av beredskapssekretessen var att det statliga civilför-
svaret upphörde att existera som organisation. Det innebar att kommunerna fick nya 
uppdrag inom det civila försvaret som tidigare var statliga. För att inte 
sekretesskyddet skulle försämras när ansvaret för verksamheten försköts från stat till 
kommun, fick kommunerna motsvarande sekretesskydd som tidigare gällde hos de 
statliga myndigheter som ansvarade för dessa frågor.290 

                                                             
288 Se prop. 2005/06:133 s. 82 ff. och 132 f. 
289 Prop. 2004/05:5 s. 255 f.  
290 Prop. 1994/95:196 s. 7 f. Se även prop. 1994/95:7 s. 52 ff.  
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6.3.5.2 Verksamhet som omfattas av sekretess 

Till skillnad från övriga sekretessbestämmelser som har analyserats i detta kapitel är 
beredskapssekretessen den enda bestämmelsen som är direkt avgränsad till att gälla 
kommunernas krishanteringsverksamhet. Av stadgandet i 38 kap. 7 § OSL följer att 
beredskapssekretessen gäller i två olika slags verksamheter som kommunerna 
bedriver.291 
 
För det första gäller beredskapssekretessen i verksamhet som avser ”beredskap för 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt LEH”. Det innebär att 
bestämmelsen omfattar all beredskapsverksamhet som kommunerna bedriver enligt 
LEH.292 När beredskapssekretessen infördes tog den enbart sikte på kommunernas 
beredskapsåtgärder för ”höjd beredskap” enligt den då gällande lagen (1994:1720) 
om civilt försvar.293 Det innebar att beredskapssekretessen vid denna tidpunkt inte 
gav något sekretesskydd för uppgifter som kommunerna inhämtade från privata 
aktörer för att stärka samhällets förmåga att motstå och hantera fredstida krissituat-
ioner.294 Vid införandet av LEH den 1 september 2006 ändrades beredskapssekretes-
sen till att även omfatta uppgifter som kommunerna insamlar i sin fredstida 
krishanteringsverksamhet.295 Lagstiftaren gjorde genom detta bedömningen att 
behovet av sekretess för uppgifter om privata aktörer, som kommunerna insamlar i 
sin beredskapsverksamhet, är densamma oavsett om insamlandet sker inför höjd 
beredskap eller i kommunernas fredstida krishanteringsverksamhet. Beredskaps-
sekretessen fick genom detta ett betydligt vidare tillämpningsområde.296 Då 
kommunernas beredskapsåtgärder för höjd beredskap ska utgå från de åtgärder som 
vidtas i den fredstida krishanteringen är det enligt min mening rimligt att ett 
motsvarande sekretesskydd gäller i dessa verksamheter. Det skulle även i vissa fall 
vara svårt för den enskilde handläggaren att bedöma vilka uppgifter som har 
betydelse för kommunens beredskapsarbete inför höjd beredskap eller dess fredstida 
beredskapsarbete, samt att vissa uppgifter kan vara av betydelse i båda dessa 
verksamheter samtidigt.297 

 
I lagtexten till 38 kap. 7 § OSL anges att beredskapssekretessen gäller hos 
kommunerna i verksamhet som avser ”beredskap för” extraordinära händelser i 
fredstid. Lokutionen ”beredskap för” talar för att bestämmelsen inte tar sikte på 
sådan verksamhet som kommunerna bedriver vid ”hanteringen” av en fredstida kris-

                                                             
291 Av lagtexten i 38 kap. 7 § OSL framgår att sekretessen även gäller för landstingen. 
292 Se prop. 2005/06:133 s. 131 f. 
293 Beredskapssekretessen gällde även vid planering enligt förfogandelagen (1978:262). 
294 Prop. 1994/95:196 s. 7 f. Jfr prop. 2005/06:133 s. 132. 
295 Vid införandet av LEH upphörde lagen (1994:1720) och civilt försvar samt ÄEH att gälla och i stället reglerades 
kommunens skyldigheter att vidta åtgärder inför höjd beredskap och fredstida krissituationer i samma lag, nämligen 
LEH. 
296 Se prop. 2005/06:133 s. 131 ff. och 174. 
297 Se avsnitt 3.1 ovan. 
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situation, utan enbart sådan verksamhet som kommunerna genomför ”inför” sådana 
situationer. Något som också talar för att så är fallet är om ordalydelsen i 
beredskapssekretessen jämförs med sekretessen i 18 kap. 13 § OSL. Av denna 
bestämmelse framgår direkt av lagtexten att sekretessen gäller i verksamhet som 
avser ”analys-, planerings och förberedelseverksamhet samt hanteringen” av freds-
tida krissituationer. När denna bestämmelse infördes gav den, som behandlats ovan, 
enbart sekretesskydd för uppgifter som insamlats eller producerats inom ramen för 
”analys- planerings- eller förberedelseverksamhet” avseende fredstida kris-
situationer. För att uppgifter under hanteringsfasen skulle få ett sekretesskydd 
ändrades sedermera bestämmelsen så att det av ordalydelsen framgår att även 
uppgifter som inhämtas under hanteringen av fredstida krissituationer kan omfattas 
av sekretess.298  
 
Av ovanstående följer att min uppfattning är att beredskapssekretessen enbart ger 
sekretesskydd i verksamhet som avser beredskap ”inför” fredstida krissituationer 
och höjd beredskap. Rättsläget får dock beaktas som oklart, men om lagstiftaren 
avser att även verksamhet som vidtas vid hanteringen av fredstida krissituationer ska 
falla inom bestämmelsens tillämpningsområde bör detta rimligtvis framgå av 
lagtexten, som i 18 kap. 13 § OSL. Något som även stödjer mina slutsatser är att den 
verksamhet som kommunerna övertog från de statliga myndigheterna för höjd 
beredskap var av beredskapskaraktär, d.v.s. krigsplanering. Även om sekretessen 
sedan dess har utvidgats till att även omfatta den fredstida krishanteringen, har inte 
sekretessens räckvidd utöver detta ändrats. I förarbetena till den lagändring som 
gjordes vid införandet av LEH framgår även att beredskapssekretessen utvidgades 
till att gälla ”förberedelser” för fredstida kriser.299 
 
Till skillnad från bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. 
”hänför sig” inte beredskapssekretessen till sådan verksamhet som anges i 
bestämmelsen. Det innebär att uppgifter i de beredskapsdokument som upprättas i 
kommunernas beredskapsarbete och som används under hanteringen av en kris inte 
heller ges något sekretesskydd.300 Även vid hanteringen av fredstida krissituationer 
kan kommunerna vara i behov av att inhämta känsliga uppgifter från privata aktörer, 
varför det enligt min mening är anmärkningsvärt att beredskapssekretessen inte ger 
något sekretesskydd för sådana uppgifter. Det kan innebära att de privata aktörerna 
inte lämnar ut några uppgifter till kommunerna, vilket påtagligt kan försvåra 
kommunernas hantering av sådana situationer. Mot bakgrund detta anser jag att det 
är motiverat att ändra beredskapssekretessen så att ett likvärdigt sekretesskydd gäller 
i kommunernas beredskapsarbete inför fredstida krissituationer som vid hanteringen 
av sådana situationer. 

                                                             
298 Se avsnitt 6.3.4.3.2 ovan. 
299 Prop. 2005/06:133 s. 132. 
300 Jfr prop. 2008/09:152 s. 17. 
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För det andra gäller beredskapssekretessen i verksamhet som avser ”planering enligt 
förfogandelagen (1978:262)”. Enligt 7 § förfogandelagen kan regeringen delegera 
sina befogenheter enligt lagen till kommuner. Att sådan verksamhet bedrivs i 
kommunerna torde inte vara särskilt vanligt, men om kommunerna i sådan 
verksamhet behöver inhämta uppgifter från privata aktörer för att underlätta 
försvarsplaneringen eller för att förbereda förfogande, kan sådana uppgifter omfattas 
av förevarande sekretess. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget har 
kommunerna under lång tid haft begränsade skyldigheter att vidta åtgärder inför 
höjd beredskap. Regeringen har dock på senare tid uttalat att omvärldsläget har 
försämrats och att det finns behov att återuppta planeringen för det civila försvaret, 
vilket talar för att tillämpningen av denna bestämmelse kan få ökad betydelse i 
framtiden.301 
 
Avslutningsvis ska diskuteras om beredskapssekretessen gäller inom samtliga 
verksamheter och för samtliga anställda inom en kommun eller om bestämmelsen, 
likt sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m., enbart gäller hos den 
verksamhet och de handläggare i kommunerna som har till uppgift att arbeta med 
kommunens krishantering.302 I lagtexten anges att beredskapssekretessen gäller 
”verksamhet som avser beredskap för” extraordinära händelser i fredstid. Det talar 
enligt min mening för att sekretessen primärt bör gälla hos de verksamheter och de 
handläggare i kommunerna som huvudsakligen arbetar med kommunens 
beredskapsfrågor. Att så är fallet är inte helt klart. Det finns nämligen vissa 
skillnader i formuleringarna mellan de två regelverken. I beredskapssekretessen 
anges att sekretess gäller ”verksamhet som avser beredskap för”, medan 
bestämmelsen i 18 kap. 13 § OSL är formulerad så att sekretess gäller ”verksamhet 
som består i” viss angiven verksamhet. De båda bestämmelserna tar dock sikte på 
kommunernas verksamhet enligt LEH, varför det är rimligt att sekretessens räckvidd 
bör vara densamma i dessa bestämmelser, även om bestämmelserna har olika 
skyddsintressen. 

6.3.5.3 Vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 

6.3.5.3.1 Uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden m.m. 

I beredskapssekretessen preciseras genom två punkter vilka slags uppgifter som kan 
omfattas av sekretess. Av första punkten framgår att uppgifter om en enskilds 
”affärs- eller driftförhållanden” kan omfattas av sekretess. Vad som avses med 
begreppet affärs- eller driftförhållanden utvecklas inte i förarbetena till beredskaps-
sekretessen. I stället uttalas att bestämmelsen är utformad med sekretessen i 

                                                             
301 Prop. 2014/15:109 s. 50 ff. 
302 Se avsnitt 6.3.4.2 ovan.  
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30 kap. 23 § OSL som förebild.303 Det talar för att en viss vägledning hur 
beredskapssekretessen är tänkt att tillämpas kan hämtas från denna bestämmelse, 
men även från och andra sekretessbestämmelser i OSL som avser att skydda sådana 
slags uppgifter.304 I HFD 2015 ref. 11 uttalades följande beträffande rekvisitet affärs- 
eller driftförhållanden: 

 
”Av förarbeten och praxis får anses framgå att begreppet [affärs- eller 
driftförhållanden] har en vidsträckt betydelse och i praktiken täcker det som 
ligger inom ramen för en affärsverksamhet.305” 

 
I tidigare avgöranden från HFD blir tydligt att till begreppet affärs- eller drift-
förhållanden hänförs även affärshemligheter av mera allmänt slag såsom 
verksamhetsinriktningar,306 marknadsundersökningar, prissättningskalkyler och 
kommande reklamkampanjer,307 uppgifter i budget som ger uttryck för planerade 
och förväntade aktiviteter samt kalkyler som ligger till grund för fortsatt verksam-
het.308 Likaså uppgifter om anställdas löner,309 samt uppgifter om datorprogram.310 I 
förarbetena till 1980 års SekrL framhölls att till affärs- eller driftförhållanden räknas 
också driftshandböcker, utredningar av olika slag, prov, förhandlingar och andra 
affärshändelser.311 Kammarrätten i Stockholm har mer specifikt bedömt att uppgifter 
om mobilmasters placering hänförs till begreppet affärs- eller driftförhållanden.312 
 
Förutom uppgifter om affärs- eller driftförhållanden anges i första punkten att även 
uppgifter om ”uppfinningar” och ”forskningsresultat” är föremål för beredskaps-
sekretess. Normalt sett faller uppfinningar och forskningsresultat under begreppet 
affärs- eller driftförhållanden. Att beredskapssekretessen särskilt nämner uppfin-
ningar och forskningsresultat beror på att kommunerna kan behöva inhämta 
uppgifter från andra enskilda än företag.313 

6.3.5.3.2 Uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden 

I andra punkten i beredskapssekretessen föreskrivs att föremål för sekretess är 
uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i första 
punkten för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den 

                                                             
303 Se prop. 1994/95:196 s. 7 f. och 11. Beredskapssekretessen avsåg att ge samma sekretesskydd som anges i 30 kap. 
23 § OSL och punkt 71 i bilagan till OSF. 
304 Se prop. 1994/95:196 s. 11 och prop. 2005/06:133 s. 132. 
305 Jfr prop. 1979/80:2 Del A s. 144 ff. angående sekretess i myndighets affärsverksamhet samt bl.a. RÅ 2003 ref. 28 
306 RÅ 1986 not. 142. 
307 RÅ 1992 not. 498. 
308 RÅ 1998 not. 124. 
309 RÅ 1987 not. 108 och RÅ 1998 ref. 32. 
310 RÅ 1985 Ab 140. Jfr RÅ 2004 ref. 74.  
311 Prop. 1979/80:2, del A, s. 145. Se Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2662-11, dom 2011-11-15. 
312 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7462-03, dom meddelad 2004-02-23. 
313 Se Lenberg m.fl. KOSL 30:23:3. 
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som är föremål för myndighetens beredskapsverksamhet. Stadgande avser att ge 
sekretesskydd för uppgifter som insamlas från privata aktörer i kommunernas 
beredskapsarbete och som rör andra förhållanden hos tredje man än sådana som kan 
betecknas som affärs- eller driftsförhållanden m.m. I kommunernas beredskaps-
verksamhet kan de t.ex. behöva inhämta uppgifter från elhandelsbolag om viktiga 
elabonnenter i kommunen för att vid en krissituation som slagit ut elnätet snabbt 
kunna prioritera vilka åtgärder som ska vidtas. För att kommunerna ska kunna vidta 
lämpliga beredskapsåtgärder kan de även behöva begära ut uppgifter om t.ex. vilka 
kunder som ofta drabbas av längre elavbrott etc. Det är sådana slags uppgifter som 
denna punkt i beredskapssekretessen avser att skydda.314 

6.3.5.4 Sekretessens styrka och skadebedömning 

Beredskapssekretessen består av två olika skaderekvisit. Vad gäller den första 
punkten – som tar sikte på uppgifter om en enskilds affärs- eller driftförhållanden 
m.m., gäller sekretessen med ett rakt skaderekvisit, som innebär att sekretess gäller 
om det kan antas att den enskilde lider ”skada” om uppgiften röjs. Med skada avses i 
detta sammanhang ekonomisk skada.315 Eftersom bestämmelsen består av ett rakt 
skaderekvisit är utgångspunkten att skadebedömningen ska göras med utgångspunkt 
i själva uppgiften. Det innebär att den sekretessprövning som ska göras i första hand 
inte behöver knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörande är i 
stället om uppgiften är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att 
medföra skada för det intresse som ska skyddas genom bestämmelsen.316  
 
Det finns inga avgöranden som har behandlat beredskapssekretessen, men dess nära 
koppling till 30 kap. 23 § OSL innebär att en viss vägledning för hur bestämmelsen 
är tänkt att tillämpas kan inhämtas från denna bestämmelse. Det finns ett flertal 
avgöranden från HFD som har berört 30 kap. 23 § OSL.317 I exempelvis RÅ 2010 
ref. 77 nekades en miljöinspektör att få ut uppgifter från det centrala nötkreatur-
registret hos Jordbruksverket, om vilka djur som var registrerade på en viss 
produktionsplats. Uppgifterna behövdes i kommunens tillsynsverksamhet enligt 
miljöbalken. HFD ansåg att de aktuella uppgifterna rörde den enskildes affärs- eller 
driftsförhållanden samt kunde används bland annat för kontroll av stöd, varför det 
kunde antas att den enskilde skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. I 
RÅ 1987 not. 453 bedömdes även att sekretess hindrade Trafiksäkerhetsverket att 
lämna ut statistik över frekvensen av vid förarprov underkända elever från vissa 
trafikskolor, eftersom det kunde antas att berörda trafikskolor skulle lida skada om 

                                                             
314 Jfr Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3311-13, dom meddelad 2014-02-04. 
315 Prop. 1979/80:2, del A, s. 83. 
316 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan. 
317 Se Lenberg m.fl. KOSL 30:23:2–5. 
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uppgifterna röjs. Kammarrätten i Stockholm har även ansett att nätoperatörer ansågs 
lida skada om uppgifter om mobilmasters placering lämnades ut.318  
 
Beträffande den andra punkten i beredskapssekretessen anges inget skaderekvisit, 
vilket innebär att en absolut sekretess gäller för sådana uppgifter. Det innebär att 
uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i 
affärsförbindelse eller liknande med den som är föremål för kommunens bered-
skapsplanering som regel inte får lämnas ut, om inte den enskilde samtycker till 
detta eller det är fastslaget genom uppgiftsskyldighet. Det innebär att sekretesskyd-
det enligt den andra punkten är betydligt starkare än enligt den första.319 Sekretess-
tidens varaktighet är särskilt viktig beträffande uppgifter som omfattas av absolut 
sekretess, eftersom sådana uppgifter inte sällan enbart får lämnas ut efter att 
sekretesstiden löpt ut. Beredskapssekretessen gäller i högst tjugo år.320 Det kan ses 
som tämligen kort, framför allt om bestämmelsen jämförs med sekretess för risk- 
och sårbarhetsanalyser m.m., där det inte finns någon föreskriven sekretesstid. En 
maximal sekretesstid på tjugo år är dock vanligt inom områden där sekretessen avser 
att skydda enskilds affärs- eller driftförhållanden m.m.321 Den relativt korta 
sekretesstiden påvisar att det finns ett stort allmänintresse av att få del av uppgifter 
rörande kommunernas samarbete med näringslivet.322 
 
Att sekretessen enligt den andra punkten är betydligt starkare än den första punkten 
framkommer även av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Det gäller 
begräsningar i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt den andra 
punkten i beredskapssekretessen, d.v.s. för uppgifter om andra personliga eller 
ekonomiska förhållanden än sådana som rör affärs- och driftsförhållanden. Rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter gäller fullt ut enligt den första punkten i bered-
skapssekretessen.323 Det nämnda kan även sättas i relation till bestämmelsen om 
sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. som avser att skydda myndigheter-
nas beredskapsverksamhet. På detta område är rätten att meddela och offentliggöra 
uppgifter inskränkt. Även detta tyder på att insynsintresset är större i kommunernas 
samarbete med näringslivet, än rörande uppgifter om kommunernas egen bered-
skapsverksamhet.  

                                                             
318 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7462-03, dom meddelad 2004-02-23. 
319 Se prop. 2005/06:133 s. 133. 
320 38 kap. 7 § andra stycket OSL. 
321 Se t.ex. 25 kap. 17 b §, 30 kap. 1 § och 30 kap. 23 § OSL. 
322 Se prop. 1994/95:196 s. 8. Se även prop. 2005/06:133 s. 134. 
323 Se 38 kap. 9 § OSL. 
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6.3.6 Sekretess hos myndigheter med vilka kommunen samverkar 

6.3.6.1 Inledning 

Kommunerna ansvarar inte själva för samhällets krishantering, utan det finns ett 
flertal statliga myndigheter, såsom MSB och länsstyrelserna, som har ett särskilt 
ansvar på området, vilket aktualiserar frågan om vilken sekretess som gäller hos 
dessa myndigheter. Samtliga sekretessbestämmelser som har analyserats ovan, med 
undantag för beredskapssekretessen, gäller hos de statliga myndigheterna. Härutöver 
finns det sekretessbestämmelser vars räckvidd har begränsats till att enbart gälla i 
den krishanteringsverksamhet som de statliga myndigheterna bedriver. I huvudsak 
utgår dessa bestämmelser från 30 kap. 23 § OSL. Stadgande ger inte själv upphov 
till någon sekretess, utan förutsätter att regeringen föreskriver om det, i en statlig 
myndighets verksamhet som består i utredning, tillsyn och stödverksamhet m.m. i 
förhållande till näringslivet. Regeringen har med stöd av denna bestämmelse 
meddelat närmare föreskrifter om sekretess i 9 § OSF med hänvisning till bilagan till 
förordning. I bilagan till förordningen finns flera föreskrifter om sekretess som tar 
sikte på den krishanteringsverksamhet som MSB och länsstyrelserna bedriver. 
 
Innan de myndighetsspecifika sekretessbestämmelserna undersöks ska tydliggöras 
att det är stadgandet i 30 kap. 23 § OSL som sätter de yttersta gränserna för 
regeringens möjligheter att föreskriva om sekretess. Det innebär att sekretess enligt 
bilagan till OSF gäller, om inte regeringen har inskränkt detta, för uppgifter om 
enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat samt för 
uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i 
affärsförbindelse eller liknande med den som är föremål för den granskande 
myndighetens verksamhet. Vid undersökningen av beredskapssekretessen framgick 
att denna bestämmelse är utformad med 30 kap. 23 § OSL som förebild. För en mer 
fördjupad redogörelse om de olika rekvisiten i 30 kap. 23 § OSL hänvisas till 
analysen av beredskapssekretessen.324 I det följande undersöks framför allt i vilken 
verksamhet hos MSB och länsstyrelserna som regeringen har meddelat föreskrifter 
om sekretess. 

6.3.6.2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

6.3.6.2.1 Utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet i allmänhet  

I punkt 13 i bilagan till OSF finns en första föreskrift om sekretess som regeringen 
har meddelat med stöd av 30 kap. 23 § OSL och som tar sikte på MSB:s krishante-
ringsverksamhet. Av stadgandet följer att sekretess gäller ”utredning, planering, 
tillsyn och stödverksamhet” hos MSB. 
 

                                                             
324 Se avsnitt 6.3.5 ovan. 
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Av den aktuella punkten framgår för det första att sekretess gäller i verksamhet hos 
MSB som avser ”utredning” och ”planering”. I förarbetena till 1980 års SekrL 
uttalades att ordet planering närmast att uppfatta som en förtydligande utläggning av 
termen utredning. Avsikten var att markera att sådan utredning bestående i t.ex. 
inhämtande av uppgifter från olika företag som skedde för att underlätta bland annat 
försvars- och krisplaneringen inom folkhushållningen, skulle falla inom bestämmel-
sens tillämpningsområde.325 Numera är sådan planering i huvudsak en kommunal 
uppgift.326 Stadgandet innebär dock att uppgifter som MSB inhämtar från privata 
aktörer för att underlätta försvars- och krisplaneringen kan omfattas förevarande av 
sekretess. Även uppgifter som MSB inhämtar med stöd av förfogandelagen eller 
ransoneringslagen (1978:268) faller inom bestämmelsens tillämpningsområde. Det 
innebär att det aktuella stadgandet ger ett motsvarande sekretesskydd hos MSB som 
beredskapssekretessen ger hos kommunerna. Värt att notera är att bestämmelsen inte 
är avgränsad till sådana utredningar och planeringar som MSB gör för att underlätta 
försvars- och krisplaneringen, utan den omfattar alla typer av utredningar och 
planeringar som myndigheten bedriver. MSB måste med andra ord inte ha något 
lagstadgat tillsynsansvar eller dylikt för att sekretessen ska gälla.327 
 
Innebörden av begreppen ”utredning” och ”planering” diskuterades i förarbetena till 
1980 års SekrL enbart i förhållande till försvars- och krisplaneringen, d.v.s. 
myndigheternas planerande och förebyggande verksamhet ”inför” sådana situat-
ioner. Även vid ”hanteringen” av fredstida krissituationer kan MSB behöva 
genomföra olika typer av utredningar och planeringar. Exempelvis kan myndigheten 
under en krissituation utreda vad som hänt samt utifrån detta planera vilka åtgärder 
som ska vidtas. Utredning och planering är enligt dess ordalydelse i huvudsak 
någonting som görs i förväg, t.ex. inför en fredstida krissituation, varför det ligger 
nära till hands att tolka bestämmelsen som att den inte ger något sekretesskydd för 
uppgifter som MSB inhämtar under hanteringen av en sådan händelse. Att ge 
begreppen utredning och planering en sådan begränsad innebörd tror jag inte var 
lagstiftarens avsikt med bestämmelsen. Min bedömning är att även sådana 
utredningar och planeringar som genomförs vid hanteringen av en krissituation kan 
omfattas av förevarande sekretess. Till skillnad från beredskapssekretessen, där jag 
ansåg att denna bestämmelse inte ger något sekretesskydd för uppgifter som 
kommunerna inhämtar vid hanteringen av en krissituation, ligger skillnaden i att 
beredskapssekretessens räckvidd är begränsad till verksamhet som avser ”beredskap 
för” extraordinära händelser i fredstida, vilket enligt dess ordalydelse är ett betydligt 
mer snäv begrepp än ”utredning” och ”planering”.328 
 

                                                             
325 Prop. 1979/80:2, del A, s. 235. 
326 Se avsnitt 6.3.5.1 ovan. 
327 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 234 f. 
328 Se avsnitt 6.3.5.2 ovan. 
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Även MSB har tolkat den aktuella bestämmelsen som att den omfattar sådana 
utredningar som myndigheten vidtar vid hanteringen av fredstida krissituationer. Det 
framgår i en rapport som myndigheten publicerade efter en allvarlig driftsstörning i 
ett samhällsviktigt IT-nät som ägdes av en privat aktör. I samband med 
driftsstörningarna startade MSB en utredning för att ta reda på vad som hänt samt 
vilka samhällsviktiga aktörer som hade blivit drabbade av driftsstörningarna. MSB 
hade inte något tillsynsmandat eller motsvarande som gav dem rätt att få ut 
uppgifter, i stället var de helt beroende av att bolaget frivilligt lämnade ut uppgifter 
till dem. När MSB tog kontakt med bolaget ville de inte delge någon annan 
information till myndigheten än vad företaget redan lämnat via sina pressmeddelan-
den. I en promemoria till bolaget skrev MSB att om de skulle välja att lämna ut 
uppgifter till dem, skulle uppgifterna hos MSB genom punkt 13 i bilagan till OSF 
skyddas av sådan sekretess som föreskrivs i 30 kap. 23 § OSL. Som exempel angavs 
att om MSB får del av uppgifter om vilka tekniska problem som lett fram till 
driftsstörningen, kan sådana uppgifter ses som affärs- eller driftförhållanden och 
skyddas av sekretess, enligt 30 kap. 23 § första stycket första punkten OSL. Vidare 
menade MSB att uppgifter om t.ex. vilka betalande aktörer som var uppkopplade på 
IT-nätet skulle skyddas av en absolut sekretess enligt den andra punkten. Däremot 
anfördes att uppgifter om anställda och andra enskilda, som inte hade trätt i 
affärsförbindelse eller liknande med företaget, inte skulle ges något sekretesskydd.329  
 
Den aktuella punkten i OSF gäller för det andra vid ”tillsynsverksamhet” hos MSB. 
Myndigheten bedriver tillsyn på flera områden såsom enligt LSO, men även enligt 
t.ex. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, lagen (2006:263) om 
transport av farligt gods och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. För det tredje faller också sådan 
”stödverksamhet” som bedrivs hos MSB under bestämmelsens tillämpningsområde. 
Enligt exempelvis 7 § MSBF ska myndigheten ha förmågan att bistå med stöd-
resurser i samband med mer allvarliga olyckor och extraordinära händelser. För att 
myndigheten bland annat ska kunna prioritera och fördel sina förstärkningsresurser, 
kan de behöva inhämta uppgifter från privata aktörer som rör den enskildes affärs- 
eller driftförhållanden m.m., det är sådana slags uppgifter som bestämmelsen avser 
att skydda. 

6.3.6.2.2 Uppföljning och stödverksamhet enligt LEH 

I punkt 31 i bilaga till OSF föreskrivs att sekretess enligt 30 kap. 23 § OSL gäller i 
”uppföljnings- och stödverksamhet” hos bland annat MSB i frågor som rör för-
beredelser enligt LEH eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. 
 

                                                             
329 MSB, 2012b, s. 15 ff., 25 och 51 f. MSB fick i stället in uppgifter om vilka offentliga aktörer som drabbats, genom 
en hemställan till flertalet av de myndigheter som är särskilt utpekade i krisberedskapsförordningen om att till MSB 
inkomma med en lägesrapport med anledning av den aktuella driftsstörningen. 
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För det första gäller den aktuella punkten vid sådan ”uppföljningsverksamhet” som 
MSB bedriver enligt LEH. För att MSB ska kunna göra en nationell uppföljning av 
de förberedelser som vidtas enligt LEH, har kommunerna en skyldighet att 
rapportera vilka förberedelser som de vidtagit till länsstyrelsen, som sedan har en 
skyldighet att rapportera dessa till MSB.330 Då kommunernas förberedelser enligt 
LEH inte sällan påverkas av vilka förberedelser som de privata aktörerna i 
kommunen har vidtagit, kan de rapporter som kommunerna ska lämna innehålla 
uppgifter eller ge upplysningar om privata aktörers affärs- eller driftförhållanden 
m.m. Det aktuella stadgandet innebär att uppgifter som kommunerna rapporterar om 
enskilds affärs- eller driftförhållanden m.m. får ett motsvarande sekretesskydd hos 
MSB som beredskapssekretessen ger hos kommunerna. Det innebär att sekre-
tesskyddet inte försvagas när uppgifterna rapporteras uppåt i myndighetshierarkin. 
Likaså kan uppgifter som MSB direkt inhämtar från kommunerna för att kunna 
bedriva sin uppföljningsverksamhet omfattas av förevarande sekretess. 

 
För det andra gäller punkt 31 i bilagan till OSF vid den ”stödverksamhet” som MSB 
bedriver enligt LEH. Uppgifter om stödverksamhet hos MSB skyddas, som redan 
nämnts, av sekretessen i punkt 13 i bilagan till OSF. Anledningen till att stödverk-
samhet även anges i punkt 31 beror rimligen på att det inte bara är MSB som 
omfattas av förevarande punkt, utan också andra myndigheter som inte omfattas av 
punkt 13 i bilagan till OSF.331 

6.3.6.2.3 Utredning och planering enligt krisberedskapsförordningen 

I punkt 123 i bilaga till OSF föreskrivs att sekretess enligt 30 kap. 23 § OSL gäller 
”utredning och planering enligt krisberedskapsförordningen” eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser.  

  
Den aktuella punkten gäller för samtliga statliga myndigheter som bedriver 
utredning och planering enligt krisberedskapsförordningen. Bestämmelsen innebär 
t.ex. att uppgifter som MSB kan behöva inhämta från privata aktörer för att kunna 
upprätta myndighetens risk- och sårbarhetsanalyser för fredstida krissituationer, kan 
omfattas av sekretess.332 Det innebär att motsvarande sekretesskydd ges oavsett om 
det är en kommun eller en statlig myndighet som inhämtar uppgifter från privata 
aktörer för att upprätta sina risk- och sårbarhetsanalyser. I de samverkansområdena 
som ska bedrivas enligt krisberedskapsförordningen kan även privata aktörer på 
olika sätt delta. Uppgifter som de privata aktörerna överlämnar vid sådana 
samverkansmöten till MSB och övriga statliga myndigheter kan härigenom omfattas 
av sekretess.333 

                                                             
330 Se avsnitt 6.4.1.2 nedan.  
331 Se avsnitt 6.3.6.2.1 ovan. 
332 9 § krisberedskapsförordningen. 
333 Se 8 och 11 §§ krisberedskapsförordningen. Se även MSB, 2011a, s. 37. 
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En viktig del för att stärka samhällets krishanteringsförmåga är övningsverksamhet. 
De statliga myndigheterna har även enligt 10 § krisberedskapsförordningen en 
skyldig att ansvara för att personalen får den utbildning och övning som behövs, för 
att lösa sina uppgifter i samband med en krissituation. I myndigheternas övnings-
verksamhet inbjuds inte sällan privata aktörer. Även vid övningsverksamhet kan 
myndigheterna få del av känsliga uppgifter om enskilds affärs- eller 
driftförhållanden m.m. Huruvida den aktuella sekretessen gäller vid sådan 
övningsverksamhet som ska bedrivas enligt krisberedskapsförordningen framgår 
inte i rättskällorna. Min uppfattning är dock att övningsverksamhet bör kunna ses 
som en del av den utrednings- och planeringsverksamhet som MSB och övriga 
statliga myndigheter ska bedriva enligt krisberedskapsförordningen, varför 
förevarande stadgande också bör ge sekretesskydd i sådan verksamhet. 

6.3.6.3 Länsstyrelsen 

I bilagan till OSF har regeringen också meddelat föreskrifter om sekretess som tar 
sikte på länsstyrelsernas krishanteringsverksamhet. För det första omfattas länssty-
relserna av punkt 31 i bilaga till OSF. Innebörden av denna bestämmelse har 
behandlats i det ovanstående och innebär att sekretess gäller i länsstyrelserna 
uppföljnings- och stödverksamhet i frågor som rör förberedelser enligt LEH eller 
enligt motsvarande äldre bestämmelser.334 Länsstyrelserna har ett ansvar att årligen 
göra uppföljningar av kommunernas beredskapsarbete enligt LEH. Som ansvarig för 
krisberedskapen i länet har länsstyrelserna även en skyldighet att stödja kommu-
nerna i arbetet med planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och 
övning.335 Förevarande stadgande innebär bland annat att de uppgifter som överläm-
nas från kommunerna till länsstyrelsen och som rör enskilds affärs- eller drift-
förhållanden m.m., får ett motsvarande sekretesskydd hos länsstyrelsen som hos 
kommunerna, där sådana uppgifter skyddas av beredskapssekretessen. För det andra 
är länsstyrelserna underställda punkt 123 i bilagan till OSF. Även denna bestäm-
melse har behandlats i det ovanstående och innebär att sekretessen gäller i länssty-
relsernas verksamhet som består i utredning och planering enligt krisberedskaps-
förordningen.336 

6.3.6.4 Kommitté eller särskild utredare 

I samband med en krissituation är det inte ovanligt att regeringen tillkallar en 
kommitté eller särskild utredare som får i uppgift att utröna vad som hänt samt ge 
förslag på vad som kan göras för att åtgärda eventuella brister etc. Sådana 
utredningar har bland annat tillsatts vid Estoniakatastrofen, Göteborgsbranden, 

                                                             
334 Se avsnitt 6.3.6.2.1 ovan. 
335 54 § länsstyrelseinstruktionen. 
336 Se avsnitt 6.3.6.2.3 ovan. 
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flodvågskatastrofen i Sydostasien och vid den stora skogsbranden i Västmanland. En 
kommitté eller särskild utredare som tillkallats av regeringen har normalt ställning 
som en tillfällig statlig myndighet.337 Det finns även en särskild sekretessbestäm-
melse som tar sikte på sådana utredande organ som regleras i punkt 2 i bilagan till 
OSF. Av stadgandet följer att sekretess enligt 30 kap. 23 § OSL gäller utredning och 
planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av 
regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet. Då den aktuella bestäm-
melsen är avgränsad till frågor som rör ”näringslivet” innebär det att något 
sekretesskydd inte föreligger gentemot tredje man enligt 30 kap. 23 § första stycket 
andra punkten OSL, utan sekretess gäller endast enligt första punkten, med andra 
ord för uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden m.m.338  

 
Av HFD:s praxis följer att huruvida sekretess för uppgifter om näringslivet gäller 
hos en kommission eller särskild utredare, är nära kopplat till vilket uppdrag de fått 
av regeringen. I RÅ 1989 ref. 121 ansågs att en kommission inte omfattades av 
förevarande sekretess med motiveringen att det av kommissionens direktiv framgick 
att dess uppgift i första hand var att kartlägga omständigheterna kring vissa påstådda 
olagliga förfaranden och då undersöka vad som förekommit hos såväl enskilda 
företag som hos tillsynsmyndigheter m.fl. Sådan verksamhet kunde enligt HFD inte 
anses utgöra en sådan utredning och planering med avseende på näringslivet som 
avsågs i den aktuella paragrafen.339 I RÅ 1991 not. 132 beslutades däremot mot 
bakgrund av kommissionens uppdrag, som var att genomföra en utredning om 
svensk utlandsverksamhet på krigsmaterielområdet, att verksamheten måste ha 
utgjort en sådan utredning och planering med avseende på näringslivet, som avses i 
den aktuella sekretessbestämmelsen. För att undanröja de oklarheter som finns 
huruvida en kommitté eller särskild utredare är underställd den aktuella sekretess-
bestämmelsen eller inte, kan regeringen i direktiven tydliggöra kommissionens eller 
den särskilda utredarens uppdrag. 

 
Av ovanstående följer att uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden som en kommission eller särskild utredare inhämtar endast i mycket 
begränsad omfattning kan omfattas av sekretess. I praktiken har det även visat sig 
uppkomma problem kring hur en kommission ska handha uppgifter om enskilda.340 
Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien fick Katastrofkommissionen i uppgift att 
utreda och utvärdera myndigheternas agerande i samband med händelsen.341 
Katastrofkommissionen bjöd aktivt in enskilda som hade berörts av flodvågs-
katastrofen för att lämna dem sina erfarenheter. I detta arbete insamlades en större 

                                                             
337 Hirschfeldt, 1999, s. 143 ff.  
338 Se avsnitt 6.3.6.1 ovan om 30 kap. 23 § OSL. 
339 Justitieråd Dahlman var skiljaktig och menade att den verksamhet som kommissionen bedrev skulle betraktas som en 
utredning som faller inom ramen för 30 kap. 23 § OSL.  
340 Se Hirschfeldt, 2013, s. 166. 
341 Dir 2005:3. 
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mängd intervjuer med enskilda. Under arbetets gång uppdagades att de uppgifter 
som insamlades inte hade något direkt sekretesskydd hos kommissionen. För att 
skydda de känsliga uppgifterna som Katastrofkommissionen hade insamlat i sin 
verksamhet, löste lagstiftaren detta genom att införa en ny sekretessbestämmelse, 
som i dag återfinns i 42 kap. 9 § första stycket andra punkten OSL. Bestämmelsen 
innebär att sekretess gäller för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden som har framkommit i kommissionens verksamhet för utvärderingen 
av flodvågskatastrofen.342  

 
Sekretess hos Katastrofkommissionen gäller med ett rakt skaderekvisit till skillnad 
från sekretess för uppgifter hos det nationella rådet där uppgifter om enskilda 
omfattas av ett omvänt skaderekvisit. Lagstiftaren har med andra ord ansett att 
insynsintresset är större hos Katastrofkommissionen än hos det nationella rådet, vars 
verksamhet i dag har övertagits av MSB.343 Motiveringen till det svagare 
sekretesskyddet hos Katastrofkommissionen var att deras uppgift i huvudsak var att 
granska brister i myndigheternas agerade i samband med flodvågskatastrofen, 
medan det nationella rådets uppgift var att hjälpa och ge stöd till enskilda som 
berörts av katastrofen.344 
 
Sammantaget kan sägas att uppgifter om enskilda som en kommission eller särskild 
utredare inhämtar i utvärderingen av en krissituation inte ges något direkt sekre-
tesskydd, även om sådana uppgifter kan utgöra mycket känsliga uppgifter om 
enskilda. Enligt min mening bör det övervägas om inte en ny sekretessbestämmelse 
bör införas i bilagan till OSF, som tar sikte på sådana utredningar och utvärderingar 
som en kommitté eller särskild utredare gör med anledning av en fredstida 
krissituation. Motsvarande sekretess som lagstadgades för Katastrofkommissionen 
bör enligt min mening gälla hos samtliga kommittéer eller särskilda utredare som 
regeringen tillsätter för att utreda fredstida krissituationer. Att som vid 
flodvågskatastrofen i efterhand gå in och särskilt reglera sekretessen för en viss 
enskild händelse och kommitté är inte tillfredställande ur ett förutsebarhets-
perspektiv. Det innebär också att den enskilde som utgångspunkt inte har ett relevant 
sekretesskydd. Å andra sidan ligger det i sakens natur att uppdrag som en kommitté 
eller särskild utredare gör ska präglas av öppenhet och insyn. Genom att förse en 
sådan sekretessbestämmelse med ett rakt skaderekvisit presumeras fortfarande 
offentlighet i verksamheten samtidigt som känsliga uppgifter om enskilda kan 
skyddas. 

                                                             
342 Se prop. 2004/05:83 s. 8 ff.  
343 Enligt 14 § MSBF har myndigheten i uppgift att stödja personer som drabbats av krissituationer utomlands. För att 
enskilda i förtroende ska kunna vända sig till myndigheten och känna trygghet i kontakten med myndigheten, har 
regeringen med stöd av 38 kap. 8 a § OSL i 9 a § OSF meddelat föreskrifter om att sekretess gäller i sådan verksamhet 
som MSB bedriver enligt 14 § MSBF, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 
344 Prop. 2004/05:83 s. 14. 
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6.4 Genombrott i sekretesskyddet 

I kapitlets andra del, ovan, har de sekretessbestämmelser som begränsar kommuner-
nas och övriga krishanteringsaktörers möjligheter att utbyta uppgifter med varandra 
undersökts. Samtidigt som myndigheterna har en skyldighet att iaktta sekretess 
ligger det i sakens natur att de i vissa fall måste kunna utbyta sekretessbelagda 
uppgifter med varandra för att kunna fullgöra sina skyldigheter. För att möta 
myndigheternas informationsbehov innehåller OSL ett flertal sekretessbrytande 
bestämmelser. I kapitlets tredje del, nedan, utreds de genombrott som finns i sekre-
tesskyddet och som möjliggör utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan sam-
hällets krishanteringsaktörer.  

 
Det finns olika typer av sekretessbrytande bestämmelser. En del bestämmelser 
innebär att myndigheterna under vissa förutsättningar ”ska” utbyta uppgifter med 
varandra, även sekretessbelagda uppgifter, medan andra bestämmelser innebär att 
myndigheterna ”får” utbyta sådana uppgifter. De flesta sekretessbrytande bestäm-
melserna är av det senare slaget, nämligen av fakultativ natur som innebär att 
myndigheterna inte har en skyldighet, utan endast en möjlighet att lämna ut de 
uppgifter som regeln tar sikte på. Detta kan dock sättas i relation till informations-
skyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, som innebär att om en myndighet begär ut en uppgift 
från en annan myndighet har den utlämnande myndigheten en skyldighet att pröva 
om uppgiften får lämnas ut med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelserna.345 
Förutom de sekretessbrytande bestämmelser som behandlas i detta kapitel finns det 
även andra sekretessbrytande bestämmelser som kan möjliggöra utbyte av sekre-
tessbelagda uppgifter mellan samhällets krishanteringsaktörer. Exempelvis bestäm-
melserna om samtycke och att det i en nödsituation ibland kan vara tillåtet att lämna 
ut normalt sett sekretessbelagda uppgifter. I praktiken tillämpas dessa bestämmelser 
oftast av myndigheterna som samverkar på olycksplatsen, varför innebörden av 
dessa bestämmelser undersöks i nästa kapitel, när de sekretessbrytande reglerna på 
räddningstjänstområdet analyseras.346 

6.4.1 Uppgift ska lämnas ut 

6.4.1.1 Inledning  

Som antytts ovan finns det olika tillvägagångssätt som lagstiftaren använder sig av 
för att styra utbytet av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheterna. Från 
sekretessynpunkt har de bestämmelser som innebär att en uppgift ”ska” lämnas ut 
särskild betydelse, eftersom en sådan reglering kan vara en så kallad bestämmelse 
om uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen mellan myndigheterna. I 10 kap. 28 § 
                                                             
345 Se avsnitt 4.3 ovan. 
346 Se delavsnitt 7.4.2 nedan. 
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första stycket OSL föreskrivs att i de fall uppgiftsskyldighet följer av lag eller för-
ordning hindrar sekretess inte samhällets krishanteringsaktörer från att lämna ut 
uppgiften till en annan myndighet. Det innebär att i de fall riksdagen genom lag eller 
regeringen genom förordning har beslutat att en viss uppgift ska lämnas ut ska så 
ske trots att uppgiften omfattas av sekretess. I de fall det finns en bestämmelse om 
uppgiftsskyldighet behöver den utlämnande myndigheten inte göra någon sekretess-
prövning innan uppgiften lämnas ut, utan lagstiftaren har redan gjort en intresseav-
vägning där utfallet blev att övervägande skäl talar för att uppgiften ska lämnas ut, 
även om uppgiften omfattas av sekretess. Att införa bestämmelser om uppgifts-
skyldighet är ett sätt för lagstiftaren att reglera ett ofta förekommande informations-
utbyte mellan myndigheter, eller att tillförsäkra att en verksamhet får de uppgifter de 
behöver.347  

 
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet kan vara av olika slag. En del bestämmelser 
innebär att en myndighet på begäran av annan myndighet är skyldig att lämna ut en 
viss uppgift, medan andra bestämmelser innebär att en myndighet är skyldig att på 
eget initiativ lämna ut en uppgift.348 De flesta bestämmelser om uppgiftsskyldighet är 
av första slaget, nämligen att en myndighet på begäran är skyldig att lämna ut en 
viss uppgift till en annan myndighet.349 Att en myndighet är skyldig att på begäran 
lämna ut en uppgift innebär, som JO har uttalat, inte att myndigheten på eget 
initiativ får lämna ut uppgiften, även om den mottagande myndigheten har en 
obestridlig rätt att begära ut den.350 En bestämmelse om uppgiftsskyldighet behöver 
inte ta sikte på sekretessreglerade uppgifter, däremot måste en sådan bestämmelse 
vara någorlunda konkretiserad.351 Det innebär att bestämmelser som mer generellt 
ålägger samarbete mellan myndigheter, vare sig rent allmänt eller i något visst 
hänseende, såsom 6 § FL eller 5 § krisberedskapsförordningen, inte är bestämmelser 
om uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen mellan myndigheter.352 
 
En bestämmelse om uppgiftsskyldighet kan vara formulerad på olika sätt exempel-
vis som att det finns en skyldighet att ”lämna uppgift”, ”lämna upplysning”, ”lämna 
handlingar”, ”underrätta”, ”rapportera”, ”anmäla” etc. Ibland kan dessa olika former 
av uppgiftsskyldighet preciseras som utlämnandeskyldighet, underrättelseskyldighet 
och anmälningsskyldighet etc.353 Inom samhällets krishanteringssystem brukar den 
uppgiftsskyldighet som gäller benämnas som rapporteringsskyldighet.354 Det innebär 

                                                             
347 Se t.ex. Dahlqvist, 2007, s. 75.  
348 Prop. 1979/80:2, del A, s. 322.  
349 Höök, 2013, s. 250 f. 
350 JO 1999/2000 s. 374 och JO dnr: 4142-2008, beslutsdatum 2009-09-30. Se även JO dnr: 2596-2009, beslutsdatum 
2010-05-26. En myndighet har inte rätt att ta ut en avgift vid utlämnandet av handlingar som utgår från uppgifts-
skyldighet. 
351 Prop. 1979/80:2, del A, s. 322. 
352 Se prop. 1985/86:80 s. 61. 
353 Se Sandén, 2012, s. 183 och där gjorda hänvisningar. 
354 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 108 ff. 
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att begreppet rapporteringsskyldighet i det följande används synonymt med begrep-
pet uppgiftsskyldighet.  
 
Bestämmelserna om rapporteringsskyldighet är som i 2 kap. 9 § LEH ofta utformade 
så att det under rubriken ”rapportering” anges att en viss angiven myndighet ska 
hålla en annan myndighet underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför 
extraordinära händelser i fredstid.355 Innan bestämmelserna om rapporterings-
skyldighet utreds ska inledningsvis diskuteras huruvida dessa bestämmelser 
uppfyller kravet på konkretion och över huvud taget är bestämmelser om uppgifts-
skyldighet som bryter sekretessen mellan myndigheterna. Hur en bestämmelse ska 
utformas för att uppfylla kravet på konkretion utvecklades inte i förarbetena till 
1980 års SekrL, utan i dessa uttalades enbart att en bestämmelse om uppgifts-
skyldighet kunde ta sikte på utlämnande av uppgifter av speciellt slag, gälla viss 
myndighets rätt att få del av uppgifter i allmänhet eller avse skyldighet för en viss 
myndighet att lämna andra myndigheter information.356 I de fall en bestämmelse 
avser att bryta sekretessen mellan myndigheterna bör det som regel framgå av 
förarbetena bestämmelsen, där lagstiftaren gör en avvägning mellan intresset av sek-
retess och intresset av att uppgiften lämnas ut.357 I förarbetena till bestämmelserna 
om rapporteringsskyldighet görs inga sådana avvägningar eller något annat uttalande 
som tyder på att dessa bestämmelser bryter sekretessen mellan myndigheterna. I 
stället framhålls enbart vikten av att myndigheterna lämnar ut sådana uppgifter som 
bestämmelserna tar sikte på.358  

 
Även om det i förarbetena inte anges att bestämmelserna om rapporteringsskyldighet 
bryter sekretessen mellan myndigheterna, är det enligt min mening tämligen klart att 
lagstiftaren har utgått från att så är fallet. Anledningen till detta är att hela uppbygg-
naden av samhällets krishanteringssystem förutsätter att myndigheterna utan hinder 
av sekretess utbyter sådana uppgifter med varandra. Om reglerna om rapporterings-
skyldighet inte skulle bryta sekretessen skulle myndigheternas möjligheter att utbyta 
sådana uppgifter med varandra begränsas. Att så skulle vara fallet kan inte vara lag-
stiftarens intention med att införa dessa bestämmelser om rapporteringsskyldighet. 
För att klargöra rättsläget kan lagstiftaren exempelvis uttala att bestämmelserna om 
rapporteringsskyldighet bryter sekretessen mellan myndigheterna. Sådana uttalande 
har gjort på andra närliggande områden, t.ex. när Statens haverikommission ansåg 
att det var oklart om bestämmelsen i 9 § lagen (1990:712) om utredning av olyckor 
hade sekretessbrytande effekt.359 Alternativt kan dessa oklarheter tydliggöras genom 

                                                             
355 Se avsnitt 6.4.1.2 nedan. 
356 Prop. 1979/80:2, del A, s. 322. 
357 Se t.ex. prop. 2010/11:116 s. 67. 
358 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 160. 
359 Se Statens haverikommissions yttrande den 3 september 2010 till Näringsdepartementet, dnr: N2010/3096/TE 
återgivet i SOU 2014:82 s. 132. Se regeringens svar i prop. 2010/11:116 s. 67 och 102. 
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rättspraxisbildning. Det förutsätter dock att myndigheterna överklagar varandras 
beslut att inte lämna ut en uppgift, vilket är tämligen ovanligt på detta område. 
 
Av bestämmelserna om rapporteringsskyldighet går det inte heller exakt att utläsa 
vilka slags uppgifter som ska utbytas mellan myndigheterna. I regel anges, som 
nämnts ovan, att en viss angiven myndighet ska hålla en annan myndighet 
underrättad om t.ex. vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära 
händelser.360 Att det inte av lagtexten exakt framgår vilka slags uppgifter som ska 
lämnas ut mellan myndigheterna är inte helt tillfredställande, eftersom det kan 
uppstå oklarheter om vilka slags uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldighet. En 
förklaring till att bestämmelserna om rapporteringsskyldighet är tämligen vagt 
formulerade kan bero på att det är svårt att precisera vilka slags uppgifter som måste 
utbytas mellan myndigheterna. I utredningar inför 1980 års SekrL framhölls att i de 
fall det är tveksamt vilka uppgifter som omfattas av en uppgiftsskyldighet bör 
uppgiftsskyldigheten kunna omfatta alla de uppgifter som den mottagande 
myndigheten skäligen kan anses ha behov av.361 Ett uttalande som också verkar ha 
accepterats av JO, som menade att det i första hand ankom på Försäkringskassan – 
som i detta fall hade rätt att begära in uppgifter – att bedöma om uppgiften 
omfattades av uppgiftsskyldighet, d.v.s. huruvida uppgiften var av betydelse för 
handläggningen av myndighetens ärende.362 I de fall en uppgift saknar betydelse för 
myndighetens prövning, i detta fall prövning av arbetsskadeärendet, omfattade 
uppgiften däremot enligt JO inte av uppgiftsskyldighet.363 
 
Vid osäkerhet om vilka uppgifter som ska lämnas ut med stöd av bestämmelserna 
om rapporteringsskyldighet, bör rapporteringsskyldigheten mot bakgrund av vad 
som anförts ovan, omfatta alla de uppgifter som den mottagande myndigheten 
skäligen kan ha behov av för att kunna fullgöra sina skyldigheter som rapporterings-
skyldigheten syftar till. I de fall den utlämnande myndigheten är osäker vilka slags 
uppgifter som ska lämnas ut, bör de fråga den mottagande myndigheten vilka slags 
uppgifter de är i behov av, för att på detta sätt undvika ett onödigt utlämnande av 
sekretessreglerade uppgifter. Uppgifter som saknar betydelse för att den mottagande 
myndigheten ska kunna fullgöra sina åtaganden omfattas däremot inte av 
rapporteringsskyldighet.  
 
För att en bestämmelse om uppgiftsskyldighet ska bryta sekretessen gentemot en 
enskild måste det enligt 8 kap. 1 § OSL finnas en bestämmelse om uppgiftsskyldig-

                                                             
360 Se t.ex. 2 kap. 9 § LEH.  
361 Brottsförebyggande rådet, 1980, s. 85. I sammanhanget behandlas skyldigheten att göra anmälan om brott på skatte-
området. I exemplet hänvisades till 43 § taxeringskungörelsen (1957:513) som nu har ersatts med 18 kap. 8 § skatteförfa-
randeförordning (2011:1261). Se även Lenberg m.fl. KOSL 10:28:4. Jfr Billum, 1997, s. 42. 
362 JO 1996/97 s. 438. Uppgiften begärdes ut med stöd av 20 kap. 9 § enligt den dåvarande lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 
363 JO 1993/94 s. 468. Uppgiften begärdes ut med stöd av 8 kap. 7 § enligt den dåvarande lagen (1976:380) om 
arbetsskadeförsäkring. 



 

 
 
 

225 

het i OSL eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. Det aktuella kravet 
anses följa av att begränsningen av rätten att ta del av allmän handling enligt 2 kap. 
TF ska anges i OSL eller i bestämmelse som denna lag hänvisar till.364 I OSL saknas 
emellertid hänvisning till bestämmelserna om rapporteringsskyldighet. Det innebär 
inte att dessa regler är ogiltiga, utan att dessa bestämmelser enbart tar sikte på 
uppgiftslämnande mellan myndigheter. Informationsutbytet mellan myndigheterna 
utgår som nämnts ovan inte från 2 kap. TF, utan från informationsskyldigheten i 6 
kap. 5 § OSL.365 I 10 kap. 28 § första stycket OSL föreskrivs även att sekretess inte 
hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer 
av lag eller förordning. Det innebär att det inte finns något hinder mot att riksdagen 
och regeringen genom lag eller förordning utanför OSL och föreskriver om 
uppgiftsskyldighet mellan myndigheter. I förarbetena till 1980 års SekrL framhölls 
dock att:  
 

”Eftersom den nya sekretesslagen i princip skall gälla också i förhållandet 
mellan myndigheter bör den emellertid innehålla regler som klargör i vilken 
utsträckning andra bestämmelser om informationsutbytet mellan myndigheter 
skall gälla vid sidan av sekretesslagen.”366 

 
Även om regeringen har möjligheter att föreskriva om uppgiftsskyldighet mellan 
myndigheter, ansågs det i förarbetena till 1980 års SekrL som mindre lämpligt att så 
görs framför allt när det gäller att göra inskränkningar i den enskildes 
integritetsskydd. 
 

”Från saklig synpunkt kan det däremot i vissa fall te sig tveksamt att regeringen 
kan tunna ut en av riksdagen i lag beslutad sekretess till skydd för enskilda 
genom föreskrifter som medger att informationen lämnas från en myndighet till 
en annan eller mellan olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndig-
het.”367  

 
I doktrinen har också ifrågasatts om regeringen ska kunna föreskriva om genombrott 
i den enskildes sekretesskydd inom hälso- och sjukvården.368 Med anledning av att 
sekretesskyddet för den enskilde utgår från Europakonventionen och grundlags-
skyddade rättigheter i RF,369 anser även jag att det är mindre lämpligt att regeringen 
genom förordningen gör inskränkningar i den enskildes integritetsskydd, i synnerhet 
på särskilt integritetskänsliga områden. Rapporteringsskyldighet inom samhällets 
krishanteringssystem innebär enbart en skyldighet för myndigheterna att lämna ut 
uppgifter som rör myndigheternas säkerhetsåtgärder. Att regeringen genom förord-

                                                             
364 Prop. 1979/80:2, del A, s. 120.  
365 Se avsnitt 4.4.1 ovan. 
366 Prop. 1979/80:2, del A, s. 121 f. 
367 Prop. 1979/80:2, del A, s. 323. 
368 Sandén, 2012, s. 190. 
369 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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ning ålägger myndigheterna att utbyta uppgifter sådana uppgifter med varandra är 
enligt min mening mindre problematiskt, eftersom sekretesskyddet för den enskilde 
inte tunnas ut genom dessa bestämmelser. 

6.4.1.2 Rapporteringsskyldighet för samhällets krishanteringsmyndigheter  

För att få till stånd det informationsutbyte som behövs inom samhällets krishan-
teringssystem har lagstiftaren dels infört bestämmelser om rapporteringsskyldighet 
som innebär att kommunerna och övriga krishanteringsaktörer ska lämna vissa 
uppgifter till varandra, dels bestämmelser som innebär att övriga myndigheter har 
skyldigheter att lämna ut uppgifter till samhällets krishanteringsaktörer. 

 
Rapporteringsskyldighet inför fredstida krissituationer 
En bestämmelse om rapporteringsskyldighet som tar sikte på kommunernas 
verksamhet inför fredstida krissituationer återfinns i 2 kap. 9 § första stycket LEH. 
Stadgandet innebär att kommunerna ska hålla den myndighet som regeringen 
bestämmelser informerad om vilka åtgärder som vidtagits inför extraordinära 
händelser i fredstid enligt 2 kap. LEH och hur åtgärderna påverkar krisberedskaps-
läget. I 2 § FEH föreskrivs att det är länsstyrelsen som varje kommun ska hålla 
underrättad om vilka förberedelser som vidtagits. Det kan noteras att det i lagen 
anges att kommunerna ska hålla den myndighet som regeringen beslutar, 
”informerad” om vilka åtgärder som vidtagits, medan begreppet ”underrättad” 
används i förordningen. Någon saklig skillnad i innebörden av begreppen går 
emellertid inte att urskilja. Av den aktuella rapporteringsskyldigheten följer sålunda 
att kommunerna ska hålla länsstyrelsen underrättad om vilka åtgärder som vidtagits 
inför extraordinära händelser i fredstid enligt 2 kap. LEH. En av kommunernas mest 
centrala uppgifter enligt 2 kap. LEH är att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser för 
fredstida krissituationer. Den aktuella rapporteringsskyldigheten innebär härvid att 
kommunerna har en skyldig att rapportera sina risk- och sårbarhetsanalyser till 
länsstyrelsen.  
 
Vad för slags uppgifter som kommunernas risk- och sårbarhetsanalyserna ska 
innehålla eller hur dessa ska analyser ska rapporteras till länsstyrelsen framgår inte 
av LEH eller i dess förordning.370 I MSB:s föreskrifter om kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalyser regleras dock hur dessa analyser ska redovisas.371 Av 
föreskrifterna framgår att varje kommun senast den 31 oktober under mandat-
periodens första år ska rapportera sina risk- och sårbarhetsanalyser till 
länsstyrelsen.372 Kommunerna ska redovisa risk- och sårbarhetsanalyserna genom 

                                                             
370 Se avsnitt 6.3.4.3.1 ovan om kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.  
371 Föreskrifterna har upprättats med stöd av 12 § FEH. 
372 Det ska här tydliggöras att föreskrifterna enbart reglerar redovisningen av genomfört arbete och inte själva arbetet i 
sig, vad gäller arbetssätt och metod. 
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sju punkter.373 Redovisning ska göras i elektronisk form, om inte särskilda hinder 
föreligger, eller ska enligt förutsättningar som MSB beslutar om.374 När särskilda 
skäl föreligger för att inte lämna ut uppgifterna i elektronisk form anges inte i 
föreskrifterna. Ett skäl skulle kunna vara om en kommun saknar möjligheter att t.ex. 
skanna in ett visst dokument och på det sättet inte har möjlighet att rapportera 
uppgiften elektroniskt. Ett annat hinder är om en uppgift rör rikets säkerhet och den 
aktuella kommunen saknar fullgod informationssäkerhet för att skicka uppgiften 
elektroniskt.375 

 
Kommunerna har inte bara en skyldighet att i början av varje mandatperiod 
rapportera sina risk- och sårbarhetsanalyser till länsstyrelsen. Enligt MSB:s 
föreskrifter har kommunerna även en skyldighet att i elektronisk form, senast den 15 
februari året efter vart och ett av mandatperiodens fyra år, följa upp sin risk- och 
sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna bedöma kommunens generella 
krisberedskap. Uppföljningen och bedömningen ska rapporteras till länsstyrelsen 
enligt de indikatorer som anges i bilagan till föreskriften.376 I bilagan anges fyrtio 
indikatorer för bedömningen av kommunens generella krisberedskap. Den aktuella 
rapporteringsskyldigheten innebär att åren som kommunerna inte är skyldig att 
rapportera sina risk- och sårbarhetsanalyser i deras helhet har de en skyldighet att 
redovisa en uppföljning av dessa till länsstyrelsen. Syftet med att kommunerna ska 
rapportera risk- och sårbarhetsanalyserna till länsstyrelsen är att de ska kunna följa 
upp kommunernas krishanteringsverksamhet i länet samt upprätta en regional risk- 
och sårbarhetsanalys.377  

 
Om den rapportering som kommunerna ska göra till länsstyrelsen innehåller 
uppgifter som enligt kommunernas bedömning omfattas av sekretess, ska det enligt 
föreskrifterna framgå av rapporteringen vilka dessa uppgifter är.378 Kommunerna har 
härigenom en skyldighet att sekretessmarkera uppgifter i de risk- och sårbarhets-
analyser och de uppföljningar som ska rapporteras till länsstyrelsen. En rimlig 
förklaring till att detta stadgande infördes som en nyhet i föreskrifterna den 1 mars 
2015, är att det är svårt för länsstyrelserna att bedöma vilka uppgifter i risk- och 
sårbarhetsanalyser som redovisar känsliga uppgifter om kommunernas kris-
beredskap. Stadgandet ger inte upphov till sekretess, utan länsstyrelserna ska alltid 

                                                             
373 4 § MSBFS (2015:5). Risk- och sårbarhetsanalyserna ska redovisas genom följande punkter: 1) Beskrivning av 
kommunen och dess geografiska område. 2) Beskrivning av arbetsprocess och metod. 3) Identifierad samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens geografiska område. 4) Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet. 5) Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område. 6) Beskrivning 
av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område. 7) Behov av 
åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
374 För att underlätta kommunernas rapportering lanserade MSB den 1 september 2015 ett IT-verktyg för kommunernas 
redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser. 
375 Se avsnitt 5.4.2.3 ovan.  
376 5 § MSBFS (2015:5). 
377 54 § andra stycket fjärde punkten förordning med länsstyrelseinstruktion och 9 § krisberedskapsförordningen. 
378 6 § MSBFS (2015:5). 
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göra en självständig sekretessprövning om uppgifter ur de kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser begärs ut från dem. I de fall uppgifter är sekretessmarkerade bör 
dock länsstyrelserna som regel göra en närmare sekretessprövning innan sådana 
uppgifter lämnas ut.379  
 
Det är inte bara kommunerna som har skyldigheter att rapportera sina rapportera 
risk- och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelserna ska i sin tur utifrån de risk- och 
sårbarhetsanalyser som de ska upprätta enligt 9 § krisberedskapsförordningen lämna 
en redovisning baserad på analysen till Regeringskansliet och MSB, om vilka 
åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder.380 I 
MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser preciseras 
hur rapporteringen ska ske.381 Länsstyrelserna ska senast den 31 oktober varje år 
lämna denna redovisning till Regeringskansliet och MSB. Rapporteringen ska ske i 
elektronisk form om inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som 
MSB beslutar. Om redovisningen innehåller uppgifter som enligt länsstyrelsens 
bedömning omfattas av sekretess ska det framgå vilka dessa uppgifter är.382 I 
föreskrifterna framgår även att länsstyrelserna ska redovisa risk- och sårbarhets-
analyserna genom nio olika punkter. Redovisningen ska innehålla ungefär samma 
slags uppgifter som kommunerna ska redovisa i sina analyser till länsstyrelsen.383 
Skillnaden ligger i att kommunerna analyserar risker inom kommunens geografiska 
område medan länsstyrelserna gör motsvarande analyser på regional nivå.  
 
Länsstyrelserna har även enligt 54 § länsstyrelseinstruktion en skyldighet att följa 
upp kommunernas tillämpning av LEH och årligen till MSB rapportera vilka bered-
skapsförberedelser som kommunerna vidtagit och samtidigt redovisa en bedömning 
av effekten av de vidtagna förberedelserna.384 Eftersom det är fråga om en myndig-
hetsinstruktion bryter detta stadgande inte sekretessen mellan myndigheterna. I de 
flesta fall torde dock länsstyrelserna kunna fullgöra denna rapporteringsskyldighet 
utan att behöva röja några sekretessbelagda uppgifter. I de fall länsstyrelsen måste 
lämna ut sekretessbelagda uppgifter till MSB får de söka stöd för sådant utlämnande 
i de sekretessbrytande bestämmelserna.385  
 
Med utgångspunkt i de uppgifter MSB får från länsstyrelserna och övriga aktörer i 
samhället, har de en skyldighet att identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot 
                                                             
379 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan. 
380 9 § tredje stycket krisberedskapsförordningen. En sådan skyldighet föreligger för samtliga myndigheter som enligt 
11 § krisberedskapsförordningen har ett särskilt ansvar för krisberedskapen samt de myndigheter som MSB beslutar i ett 
särskilt fall. Se Riksrevisionen, 2008a, s. 47. Enligt Riksrevisionen fanns det påtagliga brister i de statliga 
myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser samt att regeringen inte systematiskt följer upp dessa. Riksrevisionen fann 
även fall där myndigheternas risk- och sårbarhetsanalys inte ens hade skickats in till regeringen. 
381 Föreskrifterna har upprättats med stöd av 34 § krisberedskapsförordningen.  
382 4 § MSBFS (2015:3). 
383 6 § MSBFS (2015:3). 
384 54 § andra stycket femte och sjätte punkten länsstyrelseinstruktionen. 
385 Se delavsnitt 6.4.2 nedan. 
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och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. MSB ska värdera, 
sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till regeringen.386 Syftet med 
rapporteringen är att regeringen ska få en helhetsbild av vilka risker och sårbarheter 
som finns i samhället och hur det förebyggande arbetet är planerat. I reglerings-
brevet för MSB framgår att de årligen ska rapportera dessa uppgifter till Regerings-
kansliet.387 Om däremot behov skulle uppstå, t.ex. vid en kraftigt förändrad hot- eller 
riskbild mot Sverige, ligger det i sakens natur att MSB omgående rapporterar detta 
till regeringen. Med stöd av 10 kap. 15 § OSL får MSB och övriga krishanterings-
aktörer utan hinder av sekretess rapportera alla slags uppgifter till regeringen utan 
hinder av sekretess. 
 
Rapporteringsskyldighet vid en fredstida krissituation 
Den rapporteringsskyldighet som gäller vid en fredstida krissituation är i stor 
utsträckning uppbyggd på samma sätt som i myndigheternas förebyggande och 
förberedande verksamhet inför sådana situationer.  
 
En första bestämmelse om rapporteringsskyldighet som tar sikte på kommunernas 
hantering av fredstida krissituationer återfinns i 2 kap. 9 § andra stycket LEH med 
kompletterande föreskrifter i 2 § FEH. Rapporteringsskyldigheten innebär att varje 
kommun vid en extraordinär händelse i fredstid ska ge länsstyrelsen lägesrapporter 
och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utveckl-
ingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. Av rapporteringsskyldigheten 
framgår inte direkt vilka slags uppgifter som kommunerna ska rapportera. Som 
framgått ovan får rapporteringsskyldigheten i dessa fall anses omfatta varje uppgift 
som i detta fall länsstyrelserna är i behov av, för att kunna fullgöra sina åtaganden 
med att stödja kommunerna i hanteringen av händelsen. Det innebär att det i första 
hand är en uppgift för länsstyrelsen att precisera för kommunerna vilka slags upp-
gifter som de är i behov av för att kunna bistå kommunerna.388 Till skillnad från den 
rapporteringsskyldighet som gäller i kommunernas förebyggande och förberedande 
verksamhet finns det inga föreskrifter som preciserar hur kommunerna ska fullgöra 
sin rapporteringsskyldighet vid en extraordinär händelse i fredstid. I första hand bör 
det vara en uppgift för länsstyrelsen att vid varje enskild händelse precisera för 
kommunerna hur de ska fullgöra sin rapporteringsskyldighet. Utifrån de läges-
rapporter och övriga uppgifter som länsstyrelserna får från kommunerna vid en 
extraordinär händelse i fredstid har de en skyldighet att upprätta en samlad regional 
lägesbild.389 
 

                                                             
386 2 § MSBF. 
387 Se 15 § i 2015 års regleringsbrev för MSB. Se även MSB, 2013. I rapporten har myndigheten identifierat 27 sär-
skilda allvarliga nationella händelser som främst härrör ur mer än 200 händelser i myndigheternas risk- och sårbarhets-
analyser åren 2010–2011. 
388 Se diskussionen i avsnitt 6.4.1.1 ovan.  
389 54 § första stycket första punkten länsstyrelseinstruktionen. 
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Vid en fredstida krissituation har länsstyrelserna, MSB och övriga myndigheter som 
enligt krisberedskapsförordningen har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 
14 § krisberedskapsförordningen en skyldighet att hålla regeringen informerad om 
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och tillgängliga 
resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. 
Till skillnad från rapporteringsskyldigheten i 15 § krisberedskapsförordningen, som 
innebär att i princip samtliga statliga myndigheter på begäran ska lämna ut uppgifter 
om lägesbilden till regeringen, innebär rapporteringsskyldigheten i 14 § krisbered-
skapsförordningen att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisbered-
skapen, på eget initiativ ska lämna ut uppgifter till regeringen. En sådan skillnad i 
rapporteringsskyldighet är enligt min mening motiverad, eftersom det är vissa 
myndigheter som i princip alltid involveras vid hanteringen av en fredstida kris-
situation, medan andra myndigheter i mer begränsad utsträckning kan beröras av en 
sådan situation. Om samtliga myndigheter skulle rapportera uppgifter till regeringen 
vid en fredstida krissituation, skulle de få del av en större mängd uppgifter som de 
inte är i behov av, vilket troligtvis skulle försvåra regeringens möjligheter att snabbt 
få en helhetsbild av vad som inträffat och vilka prioriteringar och åtgärder som ska 
göras. Hur länsstyrelserna och MSB ska fullgöra sin rapporteringsskyldighet till 
regeringen framgår inte i förordningen. I första hand är det en fråga för regeringen 
att avgöra. 
 
Härtill ska sägas att MSB enligt 7 § andra stycket MSBF ska ha förmågan att bistå 
Regeringskansliet med underlag och information i samband med en krissituation. 
Eftersom det är fråga om en förordning saknas förarbeten på området. Min 
uppfattning är dock att en sådan generell bestämmelse att MSB ska ha förmågan att 
bistå Regeringskansliet, knappast kan uppfylla kravet på konkretion, varför det 
aktuella stadgandet inte är en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som bryter 
sekretessen mellan myndigheterna.390 I de fall sekretess skulle hindra ett utlämnande 
har dock MSB med stöd av 10 kap. 15 § OSL en möjlighet att rapportera alla slags 
uppgifter till regeringen utan hinder av sekretess. 

 
Rapporteringsskyldighet inför höjd beredskap 
Även inför höjd beredskap finns det bestämmelser om rapporteringsskyldighet i den 
lagstiftning som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem. Enligt 6 § 
första stycket FEH ska varje kommun hålla länsstyrelsen underrättad om de bered-
skapsförberedelser som vidtagits och om de övriga förhållanden som har betydelse 
för det civila försvaret i kommunen. Stadgandet innebär bland annat att 
kommunerna ska hålla länsstyrelsen uppdaterad om vilka beredskapsåtgärder som 
de har vidtagit enligt 3 kap. 1 § LEH. Till skillnad från vad som gäller för 
kommunernas fredstida risk- och sårbarhetsanalyser saknar MSB föreskriftsrätt 
beträffande kommunernas beredskapsåtgärder inför höjd beredskap. Enligt min 

                                                             
390 Se avsnitt 6.4.1.1 ovan. 
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mening bör det övervägas om inte MSB eller någon annan myndighet bör ges en 
sådan föreskriftsrätt att de närmare får precisera hur kommunerna ska fullgöra sin 
rapporteringsskyldighet inför höjd beredskap. Uppgifter om kommunernas 
verksamhet inför höjd beredskap omfattas inte sällan av försvarssekretess. För att 
sådana uppgifter ska få skickas elektroniskt från kommunerna till länsstyrelserna 
krävs att de har krypterats med kryptosystem som har godkänts av 
Försvarsmakten.391 Det ställs med andra ord högre krav på informationssäkerhet när 
kommunerna hanterar sådana uppgifter, vilket särskilt motiverar att föreskrifter 
införs som tydliggör hur kommunerna ska rapportera dessa uppgifter. 

 
Länsstyrelserna har enligt 54 § länsstyrelseinstruktion en skyldighet att årligen till 
MSB rapportera vilka beredskapsförberedelse som kommunerna i länet har vidtagit 
samt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna.392 
Länsstyrelserna har här en skyldighet att analysera och utvärdera de beredskaps-
åtgärder som kommunerna i länet har vidtagit. Eftersom det är en myndighets-
instruktion bryter stadgandet inte sekretessen mellan myndigheterna. I de fall 
länsstyrelsen måste lämna ut sekretessbelagda uppgifter till MSB måste stöd för ett 
sådant utlämnande sökas i de sekretessbrytande bestämmelserna.393 Uppgifter som 
hos varje enskild kommun kan anses utgöra harmlösa uppgifter om beredskapsläget 
i kommunen, kan när länsstyrelserna sammanställer dessa uppgifter på regional nivå 
redovisa känsliga uppgifter som rör totalförsvaret, vilket innebär att en samman-
ställning eller en analys av länsstyrelsernas bedömningar kan omfattas av sekretess, 
även om sådana uppgifter hos varje kommun skulle utgöra offentliga uppgifter.394 

6.4.1.3 Rapporteringsskyldighet för övriga myndigheter 

Som nämnts ovan har varje statlig myndighet enligt 15 § krisberedskapsför-
ordningen en skyldighet att efter förfrågan från Regeringskansliet eller MSB lämna 
den information som de behöver för samlade lägesbilder. De statliga myndigheterna 
har vid detta en skyldighet att på begäran lämna ut sådana uppgifter som Regerings-
kansliet eller MSB behöver för samlade lägesbilder. Vad som avses med ”samlade 
lägesbilder” framgår inte av krisberedskapsförordningen. Det finns inte heller någon 
entydig definition av begreppet i förarbeten. En lägesbild brukar dock beskrivas som 
en myndighets uppfattning om vad som hänt, vad som ska göras och hur resurser ska 
prioriteras etc.395 En samlad lägesbild kan här antas vara en mer generell och över-
gripande bedömning av vad som hänt och vilka implikationer detta har fått för 
samhället samt hur eventuella stödresurser ska prioriteras etc. De statliga 

                                                             
391 13 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen. 
392 54 § andra stycket sjätte punkten länsstyrelseinstruktion. 
393 Se delavsnitt 6.4.2 nedan. 
394 Se diskussionen i avsnitt 6.3.4.4 ovan. 
395 Se MSB, 2014a, s. 119 ff.  
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myndigheternas rapporteringsskyldighet får i princip anses omfatta varje uppgift 
som Regeringskansliet och MSB behöver för att kunna upprätta en samlad lägesbild.  
 
Innebörden av denna rapporteringsskyldighet kan skildras genom ett exempel från 
verkligheten, där MSB har utnyttjat möjligheten att begära in uppgifter från ett 
flertal statliga myndigheter. Bakgrunden till detta var att det hade inträffat en 
allvarlig driftsstörning i ett privatägt datanät. Driftsstörningen påverkade ett stort 
antal samhällssektorer och ett flertal samhällsviktiga verksamheter drabbades. MSB, 
som hade i uppgift att skapa och upprätthålla en nationell lägesbild på området, 
kontaktade det privata bolaget för att få ut uppgifter om bland annat vilka myndig-
heter som hade drabbats. Bolaget ville inte lämna ut några uppgifter. Då MSB inte 
hade något föreskrivet tillsynsansvar eller motsvarande på området kunde de inte 
kräva att bolaget skulle lämna ut några uppgifter till dem. För att få till stånd en 
nationell lägesbild över det inträffade skickade MSB med stöd av 15 § krisbered-
skapsförordningen en begäran till ett flertal statliga myndigheter, om att till MSB 
inkomma med en lägesrapportering som skulle innehålla uppgifter om vilka aktörer 
inom myndigheternas ansvarsområden som hade drabbats av händelsen. Rapporte-
ringsskyldigheten innebar att MSB fick in de uppgifter som de behövde för att få till 
stånd en nationell lägesbild.396 I de fall en myndighet inte skulle lämna ut en uppgift 
som omfattas av rapporteringsskyldighet finns det inga sanktionsmöjligheter för 
MSB att tillgripa förutom att vända sig till domstol för att få uppgiften utlämnad. 
Lagstiftaren verkar sålunda ha utgått från att myndigheterna alltid utlämnar sådana 
uppgifter som omfattas av rapporteringsskyldighet. 

6.4.2 Uppgifter får lämnas 

6.4.2.1 Inledning 

Bestämmelserna om rapporteringsskyldighet som innebär att samhällets krishan-
teringsaktörer har en skyldighet att lämna ut vissa uppgifter, måste skiljas från 
sådana bestämmelser som innebär att de ”får” men inte har en skyldighet att lämna 
ut en uppgift.397 Dessa bestämmelser innebär ingen förpliktelse att lämna ut en 
uppgift, utan bara att sekretess som annars förbjuder ett sådant utlämnande inte 
hindrar att uppgiften lämnas ut. Sådana sekretessbrytande bestämmelser används 
ofta på områden där det framstår som lämpligt att uppgiftslämnande sker, men där 
det inte är tillräckligt att ålägga uppgiftsskyldighet. Det kan exempelvis gälla 
områden där lagstiftaren inte i förväg vet vilka slags uppgifter som måste utbytas 
mellan myndigheterna. I en sådan situation kan det i stället vara lämpligt att överlåta 
till de rättstillämpande myndigheterna att inom vissa ramar göra bedömningen om 
en sekretessbelagd uppgift ska lämnas ut.  

                                                             
396 MSB, 2012b, s. 26 f. och bilaga 1.  
397 Däremot innebär informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL att om en myndighet begär ut en uppgift, har myndig-
heten att pröva om den får lämnas ut med stöd av de sekretessbrytande bestämmelserna.  
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De sekretessbrytande bestämmelserna som innebär att myndigheterna får lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter med varandra har huvudsakligen samlats i 10 kap. 
OSL.398 Härutöver finns på vissa områden mer specifika sekretessbrytande 
bestämmelser, vilka har placerats i anslutning till respektive sekretessbestäm-
melse.399 Det finns inte några särskilda sekretessbrytande bestämmelser som tar sikte 
på myndigheternas krishanteringsverksamhet. I stället får de utbyta sekretessbelagda 
uppgifter med stöd av de mer generella sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 
OSL. För samhällets krishanteringsaktörer är det framför allt bestämmelsen om 
nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL, generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL och 
regeringens dispensmöjligheter i 10 kap. 6 § OSL som kan tillämpas med sekretess-
brytande verkan. I det följande undersöks innebörden av dessa regler och hur de 
möjliggör för samhällets krishanteringsaktörer att lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter. Härtill utreds hur sekretessbelagda uppgifter får utbytas i sådana myndig-
hetsgemensamma samverkansgrupper som ofta upprättas på krishanteringsområdet. 
Till sist undersöks vilka skyldigheter samhällets krishanteringsaktörer har att lämna 
ut uppgifter till en kommission eller en särskild utredare som har fått i uppgift att 
utvärdera myndigheternas agerande i samband med en krissituation. 

6.4.2.2 Nödvändigt utlämnande 

En första sekretessbrytande bestämmelse som kan tillämpas av samhällets krishante-
ringsaktörer är regeln om nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL. I denna 
bestämmelse föreskrivs att sekretess inte utgör hinder mot att samhällets 
krishanteringsaktörer lämnar ut en uppgift, om det är nödvändigt för att den 
utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.400 Att ett utlämnande 
måste vara ”nödvändigt” innebär enligt förarbetena till 1980 års SekrL att 
bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och med stor försiktighet, eftersom 
sekretesskyddet i annat fall skulle kunna urholkas.401 För att ett utlämnande ska 
anses som nödvändigt krävs enligt JO att det måste vara den enda möjligheten som 
står en myndighet till buds för att kunna fullgöra lagstadgade förpliktelser. Det 
innebär att om en myndighet kan fullgöra sina förpliktelser på annat sätt än genom 
att lämna ut sekretessbelagda uppgifter är utlämnandet inte nödvändigt.402  
 
Ett utlämnande får endast ske för att den utlämnande myndigheten ska kunna 
”fullgöra sin verksamhet”. Det innebär att samhällets krishanteringsaktörer vid 
                                                             
398 Bestämmelserna i 10 kap. 1–9 §§ OSL gäller till förmån för både enskilda och myndigheter, bestämmelserna i 10 
kap. 10–14 §§ gäller till förmån för enbart enskilda och bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ OSL gäller till förmån för 
enbart myndigheter.  
399 10 kap. 28 § andra stycket OSL.  
400 Se Ekroth och Fridström Montoya, 2008, s. 153 ff. för en mer allmän genomgång av bestämmelsen om nödvändigt 
utlämnande. De har behandlat innebörden av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande genom att redogöra för de 
förarbeten, rättspraxis, JO-beslut och doktrin som finns på området. 
401 Prop. 1979/80:2, del A, s. 465 och 494. 
402 Se Ekroth och Fridström Montoya, 2008, s. 157 ff. och där anförda JO beslut, se särskilt s. 173 f.  
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tillämpningen av bestämmelsen inte får ta hänsyn till den mottagande myndighetens 
behov av uppgiften, utan bestämmelsen fokuserar i stället på den egna myndighetens 
verksamhet. Ett utlämnande får härigenom inte ske enbart i syfte att öka effektivite-
ten i myndigheternas verksamhet eller för att biträda en annan myndighet.403 
 
Ett exempel på en situation som kan konstituera ett nödvändigt utlämnande för 
samhällets krishanteringsaktörer är om de anlitar experthjälp för att bygga upp ett 
säkerhetssystem eller dylikt i myndigheternas lokaler. För att experten ska kunna 
utforma säkerhetssystemet kan denne behöva ta del av sekretessbelagda uppgifter. 
Då det ligger i myndigheternas intresse att ha ett erforderligt säkerhetssystem, kan 
samhällets krishanteringsaktörer i dessa fall med stöd av förevarande bestämmelse 
lämna ut sekretessbelagda uppgifter till experten, om det är nödvändigt för upprät-
tandet av säkerhetssystemet.404 En variant härpå är när samhällets krishanterings-
aktörer ska upprätta ett säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen. I dessa fall kan 
de behöva rådfråga och därmed lämna ut sekretessbelagda uppgifter om säkerhets-
skyddet till Säkerhetspolisen som är expertmyndighet på området.405 Försvarsmakten 
har uttalat att om de har en handling med en kravspecifikation på ett framtida 
vapensystem som omfattas av försvarssekretess och de behöver stöd från Försvarets 
materielverk avseende upphandling av ett sådant system, kan Försvarsmakten lämna 
ut sådana uppgifter till Försvarets materielverk med stöd av bestämmelserna om 
nödvändigt utlämnande. Försvarsmakten har med andra ord gjort bedömningen att 
ett sådant utlämnande är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sin verksamhet.406 
 
Andra typfall som enligt förarbetena till 1980 års SekrL kan konstituera ett 
nödvändigt utlämnande är om samhällets krishanteringsaktörer behöver lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter för att kunna svara på ett remissyttrande till annan 
myndighet eller för att kunna göra en polisanmälan av misstänkt brott riktat mot 
myndighetens verksamhet eller mot ett intresse som myndigheten har att tillvarata.407 
När kommunernas möjligheter att anmäla brott undersöks, framgår att andra 
sekretessbrytande bestämmelser ger dem relativt goda möjligheter att rapportera 
brottsmisstankar till polisen,408 varför bestämmelsen om nödvändigt utlämnande 
endast undantagsvis kan tänkas tillämpas vid brottsanmälan, t.ex. då det är fråga om 
lindrigare brottslighet eller misstankar om brott mot myndighetens verksamhet.409 
Beträffande exemplet att bryta sekretessen för att kunna lämna remissvar har i 
doktrinen uttalat att det framstår som tveksamt i vilken omfattning detta skulle 

                                                             
403 Prop. 1979/80:2, del A, s. 465 och 494. Se t.ex. JO 2009/10 s. 440 och JO 2012/13 s. 372. 
404 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 122. Se även RÅ 1996 ref. 85. 
405 6 § förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen. Se även 31 § säkerhetsskyddslagen och 39 § andra 
punkten säkerhetsskyddsförordningen. 
406 Försvarsmakten, 2011, s. 17. 
407 Prop. 1979/80:2, del A, s. 122 f.  
408 Se avsnitt 7.4.2.3 nedan. 
409 Se prop. 1983/84:142 s. 33 och JO 1993/94 s. 464.  
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kunna komma att bli aktuellt i praktiken. För att lämna remissvar på en statlig 
utredning torde det sällan vara nödvändigt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 
Däremot kan det bli nödvändigt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter för att 
besvara exempelvis en begäran från JO.410  

 
Att bestämmelsen om nödvändigt utlämnande ska tillämpas restriktivt ligger i linje 
med artikel 8 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis, om hur 
inskränkningar i den enskildes sekretesskydd ska vara utformade.411 Härtill ska 
bestämmelser som inskränker den enskildes sekretesskydd vara utformad med sådan 
precision att en inskränkning i rimlig utsträckning kan förutses. Med anledning av 
att sekretesslagstiftningen bygger på tanken att myndigheterna i allmänhet ska ha en 
restriktiv inställning till utbyte av sekretessbelagda uppgifter, framhöll 
Offentlighets- och sekretesskommittén att den restriktiva tillämpningen av 
bestämmelsen om nödvändigt utlämnande innebär att det ofta råder osäkerhet om 
dess tillämplighet.412 Likaså underströk Ekosekretessutredningen att polisen har 
betydande problem med att förstå när bestämmelsen om nödvändigt utlämnande 
medger ett utlämnande.413 I de fall myndigheter upplever oklarheter med 
tillämpningen av bestämmelsen kan det innebära att den på vissa håll tillämpas 
alltför generöst, d.v.s. innebär ett generellt stöd för utlämnande om uppgifter mellan 
myndigheterna. Det kan likaså innebära att myndigheterna undviker att tillämpa 
bestämmelsen, vilket i så fall motverkar syftet med införandet av bestämmelsen.414 
De aktuella utredningarna talar enligt min mening för att det kan diskuteras huruvida 
bestämmelsen om nödvändigt utlämnande lever upp till kravet på förutsebarhet.415 
 
I dagsläget finns inget prejudikat från HFD beträffande utlämnande av uppgifter 
mellan myndigheter med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande.416 För 
att öka klarheten beträffande tillämpningen av bestämmelsen kan myndigheterna vid 
osäkerhet i större utsträckning avslå ett utlämnande så att ett mer kvalificerat organ, 
d.v.s. enligt huvudregeln en domstol och ytterst HFD, får pröva utlämnandet.  
 

                                                             
410 Höök, 2015, s. 62. 
411 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan.  
412 SOU 2003:99 s. 365 f.  
413 SOU 1999:53 s. 144. 
414 Ekroth och Fridström Montoya, 2008, s. 154.  
415 Se Hjertstedt, 2011, s. 386 som anser att ett så allmänt hållet syfte som att en myndighet ska kunna ”fullgöra ett visst 
åliggande” inte motsvarar några av de ändamål som enligt artikel 8 Europakonventionen är godtagbara för intrång i 
integritetsskyddet. 
416 Jfr RÅ 1996 ref. 85. Utlämnande till enskild med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande. HFD ansåg att 
en upphandlande myndighet kunde lämna ut sekretessbelagda uppgifter om inkomna anbud till en utomstående och 
oberoende kontrollant. 
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6.4.2.3 Utlämnande efter en intresseavvägning 

Ännu en sekretessbrytande bestämmelse som kan tillämpas av samhällets krishante-
ringsaktörer är den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Bestämmelsen 
innebär att samhällets krishanteringsaktörer får lämna ut sekretessbelagda uppgifter 
till en annan myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Undantag från general-
klausulens tillämpningsområde görs på vissa integritetskänsliga områden såsom 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.417 Samhällets krishanteringsaktörer 
omfattas inte av dessa undantagsbestämmelser, varför generalklausulen är tillämplig 
i all den verksamhet som dessa myndigheter bedriver.418 
  
Avgörande om samhällets krishanteringsaktörer får lämna ut en uppgift med stöd av 
generalklausulen är om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har 
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Lokutionen ”uppenbart” 
talar för att det ställs relativt höga krav för att ett utlämnande ska få ske.419 
Samhällets krishanteringsaktörer har dock tämligen fria ramar att själva avgöra vilka 
faktorer som ska vägas in i denna bedömning, d.v.s. de har möjlighet att efter en 
relativt skönsmässig bedömning lämna ut uppgifter. Faktorer som enligt förarbetena 
talar för ett utlämnande är om uppgifterna omfattas av sekretess i samma utsträck-
ning hos den mottagande myndigheten. Likaså om den mottagande myndigheten är i 
behov av uppgiften, men även mer allmänna faktorer kan påverka denna bedömning, 
såsom vilka värden som står på spel, d.v.s. uppgiftens art. En uppgift som en enskild 
har lämnat i förtroende till en myndighet bör i regel inte lämnas ut med stöd av 
generalklausulen.420 Att den utlämnande myndigheten ska ta hänsyn till om 
uppgiften blir sekretessbelagd i samma utsträckning hos den mottagande 
myndigheten och om den mottagande myndigheten är i behov av uppgiften i sin 

                                                             
417 Undantag från generalklausulen görs för bestämmelserna 24 kap. 8 §, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 
2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§ OSL. 
418 Se avsnitt 7.3.3.1 och 7.3.3.2 nedan. När räddningstjänsten bedriver sjuktransportverksamhet och IVPA-verksamhet 
och därigenom är underställd hälso- och sjukvårdssekretess får räddningstjänst inte tillämpa generalklausulen.  
419 Frågan om generalklausulen medger utlämnande av sekretessbelagda uppgifter har på senare år prövats av HFD. 
Utgången i dessa fall blev att ett utlämnande medgivits: RÅ 2005 ref. 94, fotografier som togs av kronofogden i samband 
med en avhysning från en bostad kunde med stöd av generalklausulen lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en 
utredning rörande två barns hemsituation. Uppgifterna omfattades av ett omvänt skaderekvisit enligt 34 kap. 1 § OSL. 
Mot bakgrund av att det var viktigt att barnens hemförhållanden blev grundligt utredda, ansåg HFD att det var uppenbart 
att intresset av att fotografierna lämnades ut hade företräde framför de intressen som sekretessen avsåg att skydda. 
Utgången i dessa fall blev att ett utlämnande inte medgivits: RÅ 1994 not. 506, en miljönämnd begärde att få ta del av 
uppgifter i länsstyrelsens lantbruksregister vad avsåg uppgifter om djurs sammansättning, antal djur och spridningsareal. 
Enligt nämnden kunde uppgifterna dels vara till nytta vid kommunens tillsynsarbete ute på gårdarna, och kunde dels i 
vissa fall förenkla miljökontorets arbete. Uppgifterna omfattades av sekretess enligt 30 kap. 23 § OSL. I avslagsbeslutet 
uttalade enbart HFD att det inte var uppenbart att intresset av att de begärda uppgifterna lämnades ut hade företräde 
framför det intresse som sekretessen avsåg att skydda. I RÅ 1983 Ab 129 fick en socialnämnd avslag på en begäran att 
från länsstyrelsen få ut revisionshandlingar för övervakningen av den då gällande lagen (1977:293) om handel med 
drycker. I avslagsbeslutet menade HFD att de skäl socialnämnden anfört till stöd för sin talan inte ansågs äga sådan 
tyngd att de vägde mot det intresse som i förevarande fall skall skyddas av sekretess. I RÅ 1981 Ab 242 fick en social-
förvaltning inte ut preliminära arbetsgivaruppgifter från Riksförsäkringsverket för ett ärende om serveringstillstånd. I 
avslagsbeslutet konstaterade HFD att det inte var uppenbart att intresset av att de begärda uppgifterna lämnades ut hade 
företräde framför det intresse som sekretessen skulle skydda.  
420 Prop. 1979/80:2, del A, s. 76 f., 91 och 327.  
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verksamhet är också faktorer som Europadomstolen har tillmätts vid genombrott i 
den enskildes sekretesskydd.421 
 
Flera av ovan nämnda faktorer talar för att samhällets krishanteringsaktörer med 
stöd av generalklausulen har goda möjligheter att utbyta sekretessbelagda uppgifter 
med varandra om myndigheternas krishanteringsåtgärder. Några omständigheter 
som talar för detta är att de sekretessbestämmelser som rör myndigheternas 
krishanteringsverksamhet är primära sekretessbestämmelser som gäller inom hela 
den offentliga sfären, vilket innebär att en uppgift omfattas av sekretess i samma 
utsträckning hos den mottagande myndigheten. Syftet med ett utlämnande är i regel 
att stärka samhällets krishantering, viket kan ses som ett särskilt lovvärt syfte. 
Likaså kan man anta att den mottagande myndigheten många gånger kan vara i 
behov av uppgiften samt att de flesta uppgifter som behöver utbytas rör myndighet-
ernas säkerhetsåtgärder och inte uppgifter om enskilds personliga förhållanden.  
 
Något som också talar för att samhällets krishanteringsaktörer har goda möjligheter 
att utbyta uppgifter med stöd av generalklausulen, är alla de samverkansbestämmel-
ser som finns på krishanteringsområdet. I lagkommentaren till OSL uttalas nämligen 
att i de fall det i lag eller förordning föreskrivits att uppgifter ”bör” eller ”får” 
lämnas från en myndighet till en annan, finns det särskild anledning att anse att 
generalklausulen är tillämplig. Det motiveras med att ”[r]iksdagens eller regeringens 
föreskrifter bör ju vara grundade på den bedömningen att intresset av att uppgifter 
lämnas mellan myndigheterna har företräde framför sekretessintresset. Det finns 
därför knappast något utrymme för en motsatt bedömning i en konkret utlämnande-
situation.”422 I doktrinen har även uttalats att kravet på ”uppenbart” måste sättas 
särskilt lågt när det i lag har angetts att en uppgift får utlämnas.423 Det nämnda talar 
för att myndigheterna i de myndighetsgemensamma samverkansgrupper som ska 
upprättas på krishanteringsområdet, har goda möjligheter att bryta sekretessen om 
myndigheternas säkerhetsåtgärder med stöd av generalklausulen. 
 
I förarbetena till 1980 års SekrL framhölls att generalklausulen ger särskilt utrymme 
för informationsbyte när det är fråga om myndigheter med samma sakliga 
behörighet, men med skilda lokala kompetensområden, eller myndigheter som har 
närbesläktade funktioner och som båda har rättsliga befogenheter att direkt fordra in 
de utväxlande uppgifterna.424 Offentlighets- och sekretesskommittén menade att 
generalklausulen även kan tillämpas vid uppgiftsutbyte mellan myndigheter med 
olika verksamhetsinriktningar, men i dessa fall bör det finnas starka skäl.425 Då 
samhällets krishanteringsaktörer kan sägas ha närbesläktade funktioner, nämligen 
                                                             
421 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
422 Lenberg m.fl. KOSL 10:27:4. Se Brottsförebyggande rådet, 1982, s. 110 f., JO 1990/91 s. 369 och Ds 2014:30 s. 66. 
423 Höök, 2015, s. 56. 
424 Prop. 1979/80:2, del A, s. 326 f. Se även prop. 1983/84:142 s. 18 och Brottsförebyggande rådet, 1980, s. 86 ff.  
425 SOU 2003:99 s. 154. Se diskussionen i Höök, 2015, s. 50. 
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ansvara för samhällets krishantering, talar även dessa uttalanden för att samhällets 
krishanteringsaktörer har relativt goda möjligheter att utbyta uppgifter med stöd av 
generalklausulen.426  
 
Generalklausulen är subsidiär till de övriga sekretessbrytande bestämmelser i 
OSL.427 Det innebär att innan samhällets krishanteringsaktörer lämnar ut en uppgift 
med stöd av generalklausulen, måste de först pröva om uppgiften får lämnas ut med 
övriga sekretessbrytande regler. Det innebär som exempel att innan samhällets 
krishanteringsaktörer överväger att göra en polisanmälan och därigenom röja 
sekretessbelagda uppgifter, måste de först pröva om ett utlämnande kan komma till 
stånd med 10 kap. 24 § OSL. Först om förutsättningarna i denna paragraf inte är 
uppfyllda, t.ex. om bara böter finns i straffskalan, kan det prövas om generalklausu-
len kan medge ett utlämnande.428 En annan förutsättning för att generalklausulen ska 
vara tillämplig är att utlämnandet inte strider mot en specialreglering av uppgifts-
utbyte som finns i lag eller förordning. Det innebär att om det i lag eller förordning 
har föreskrivits att en viss myndighet för sin verksamhet på angivna villkor kan få 
del av sekretessbelagda uppgifter hos en annan myndighet, kan inte myndigheten, 
när de angivna villkoren inte är uppfyllda, i stället lämna ut uppgifterna med stöd av 
generalklausulen.429 Det innebär att om förutsättningarna för rapporteringsskyldighet 
inte är uppfyllda, får samhällets krishanteringsaktörer i stället lämna ut sådana 
uppgifter med stöd av generalklausulen. Däremot kan man tänka sig att samhällets 
krishanteringsaktörer med stöd av generalklausulen lämnar ut sekretessbelagda upp-
gifter till andra myndigheter än sådana som omfattas av rapporteringsskyldighet.430 
 
En inskränkning i den enskildes sekretesskydd måste som nämnts vara utformad 
med en sådan precision att den i rimlig utsträckning kan förutses. Med stöd av gene-
ralklausulen får samhällets krishanteringsaktörer efter en relativt skönsmässig 
bedömning lämna ut sekretessbelagda uppgifter. En generalklausul är i sig inte 
oförenlig med kravet på förutsebarhet i artikel 8 i Europakonventionen under förut-
sättning att gränserna för den skönsmässiga bedömningen är tillräckligt klara.431 I 
flera offentliga utredningar har generalklausulen ansetts svårtillämpad och att det i 
praktiken råder en osäkerhet kring hur bestämmelsen ska tillämpas. Denna osäkerhet 
har inneburit att generalklausulen på vissa håll tillämpats alltför restriktivt, medan 
bestämmelsen på andra håll tagits som en intäkt för ett tämligen fritt uppgiftsutbyte 
mellan myndigheterna.432 Den osäkerhet som finns vid tillämpningen av general-

                                                             
426 Jfr JO 2013/14 s. 230.  
427 Av 10 kap. 27 § första stycket OSL följer att generalklausulen är subsidiär i förhållande till 10 kap. 2, 3, 5, och 15–
26 §§ OSL. 
428 Se avsnitt 7.4.2.3 nedan. 
429 Ds 2014:30 s. 64. Inte heller i de fall det uttömmande anges i vilka fall uppgifter ”får” lämnas mellan myndigheter, 
får generalklausulen tillämpas när dessa villkor inte är uppfyllda. 
430 Se avsnitt 6.4.1.2 ovan.  
431 Danelius, 2012, s. 351. 
432 Se SOU 2003:99 s. 153 f., SOU 2011:80 s. 204 ff. och Ds 2014:30 s. 97 f. 
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klausulen talar enligt min mening för att förutsättningarna för tillämpningen av 
bestämmelsen inte är tillräckligt klara. Det finns behov av förtydliganden i rätts-
praxis. 

6.4.2.4 Regeringens dispensmöjligheter 

Samhällets krishanteringsaktörer är ofta i behov av att snabbt få ut information från 
andra myndigheter för att kunna hantera olyckor och extraordinära händelser, varför 
de sällan har tid att gå den vanliga besvärsvägen med överklagande av beslutet till 
domstol för att få ut en uppgift som omfattas av sekretess. I en sådan situation kan 
myndigheten vända sig till regeringen. Som högsta statsorganet har regeringen 
möjlighet att häva sekretessen från i princip vilken sekretessbestämmelse som 
helst.433 Regeringens allmänna dispensmöjlighet kommer till uttryck i 10 kap. 6 § 
OSL och innebär att regeringen i ett särskilt fall får medge dispens från sekretess, 
om det är motiverat av synnerliga skäl.434 Regeringens dispensmöjligheter infördes i 
1980 års SekrL mot bakgrund av att det fanns ett behov av att i särskilda fall kunna 
åstadkomma undantag från sekretess, eftersom de olika sekretessbestämmelserna 
inte kunde utformas så att varje tänkbart behov av utlämnande beaktades. Det fanns 
med andra ord ett behov av en ”säkerhetsventil” i systemet.435 
 
Att ett utlämnande ska vara motiverat av ”synnerliga skäl” innebär att regeringen 
ska använda möjligheten att medge dispens med stor restriktivitet, åtminstone när 
enskilda intressen berörs.436 Något som talar för att regeringen vid en fredstida 
krissituation kan medge dispens är att en sådan händelse är en oförutsedd och 
extraordinär händelse och att myndigheten inte har tid att invänta den vanliga 
besvärsgången.437 Det finns emellertid inget krav på att den vanliga överklagande-
möjligheten ska utnyttjas innan dispens begärs. Att regeringen endast i mera 
utpräglade undantagsfall får häva sekretessen ligger i linje med artikel 8 i Europa-
konventionen och Europadomstolens praxis som innebär att inskränkningar i den 
enskildes sekretesskydd ska tolkas restriktivt. Den omständigheten att regeringen 
mer skönsmässig kan medge dispens från i princip vilken sekretessbestämmelse som 
helst ligger däremot inte i linje med artikel 8 i Europakonventionen och Europa-
domstolens praxis.438 
 

                                                             
433 Se dock 35 kap. 3 § OSL som tar sikte på uppgifter i belastningsregistret. 
434 Av 10 kap. 6 § OSL följer även att regeringen har möjlighet att i ett särskilt fall besluta att en sekretessbelagd uppgift 
i ett regeringsärende får lämnas ut. 
435 Prop. 1979/80:2, del A, s. 347. 
436 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 347. I förarbetena till bestämmelsen diskuterades särskilt utlämnande för forsknings-
ändamål. Se även Lenberg m.fl. KOSL 10:6:1–4 för exempel på dispensansökningar som gjorts hos regeringen. Se även 
von Essen, 2003, s. 208 ff. 
437 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 348.  
438 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan.  
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Förutom den allmänna dispensmöjligheten i 10 kap. 6 § OSL finns det i anslutning 
till en del sekretessbestämmelser specifika dispensmöjligheter för regeringen.439 
Regeringens möjligheter att medge dispens i de specifika fallen är större än enligt 
den generella dispensmöjligheten, då det inte ställs lika höga krav för att en uppgift 
ska kunna lämnas ut. Ett utlämnande enligt de specifika fallen får göra om det är ”av 
vikt” att uppgiften lämnas ut. En specifik dispensmöjlighet återfinns i 30 kap. 26 § 
OSL. I bestämmelsen föreskrivs att regeringen i ett särskilt fall får besluta om 
undantag från sekretess som har föreskrivits med stöd av 30 kap. 23 § OSL. Det 
innebär att regeringen med stöd av detta stadgande får medge dispens från de 
myndighetsspecifika sekretessbestämmelser som har undersökts ovan, och som tar 
sikte på MSB:s och länsstyrelsernas krishanteringsverksamhet.440 
 
Regeringen har enligt den specifika dispensmöjligheten i 30 kap. 26 § OSL enbart 
möjlighet att häva sekretess enligt 30 kap. 23 § första stycket första punkten OSL, 
med andra ord för uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden m.m. 
Regeringen har härigenom ingen möjlighet att besluta om dispens från sekretess 
enligt andra punkten i det aktuella stadgandet, det vill säga för uppgifter om andra 
ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- eller driftförhållanden m.m. för 
den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål 
för myndighetens verksamhet. Däremot kan regeringen om det är motiverat av 
”synnerliga skäl” med stöd av 10 kap. 6 § OSL medge ett utlämnande av sådana 
uppgifter. Sekretessen i 30 kap. 23 § OSL avser att ge ett motsvarande sekre-
tesskydd hos MSB och länsstyrelserna som beredskapssekretessen ger hos 
kommunerna.441 I de fall en uppgift som hos MSB och länsstyrelserna skyddas av 30 
kap. 23 § första stycket första punkten OSL återfinns hos en kommun och där 
omfattas av beredskapssekretess, är det enbart regeringens allmänna dispensmöjlig-
het i 10 kap. 6 § OSL som kan nyttjas för att häva sekretessen. Det innebär att 
regeringens möjligheter att bryta sekretessen i dessa fall är något mer begränsade. 
En sådan skillnad i regeringens dispensmöjligheter kan rimligen ses i ljuset av att 
kommunerna ska ha en större självständighet i förhållande till regeringen, än de 
statliga myndigheter som lyder under regeringen. 

6.4.3 Uppgiftslämnande i en myndighetsgemensam samverkansgrupp 

För att underlätta samverkan mellan myndigheterna upprättas ofta olika myndig-
hetsgemensamma samverkansgrupper på krishanteringsområdet. De flesta samver-
kansgrupper upprättas på frivillig väg, medan några samverkansgrupper ska 
upprättas enligt den lagstiftning som ligger till grund för samhällets krishanterings-
system. I det följande diskuteras hur sekretessbelagda uppgifter får utbytas mellan 

                                                             
439 Se 24 kap. 7 §, 28 kap. 16 §, 30 kap. 9, 14, 26 och 29 §§, 31 kap. 14, 19 och 25 §§ och 32 kap. 10 § OSL. 
440 Se avsnitt 6.3.6 ovan.  
441 Se avsnitt 6.3.5 ovan.  
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olika myndighetsrepresentanter i de samverkansgrupper som upprättas på krishante-
ringsområdet. 
 
Kommunerna tar inte sällan inom ramen för sitt geografiska områdesansvar enligt 
2 kap. 7 § LEH initiativ till att upprätta olika samverkansgrupper, där representanter 
från olika myndigheter deltar för att samverka om t.ex. vilka förebyggande och 
förberedande åtgärder myndigheterna ska vidta på krishanteringsområdet.442 Den 
omständigheten att myndigheter samverkar i samverkansgrupper påverkar inte 
sekretessen. Det innebär att sekretess som utgångspunkt gäller mellan olika myndig-
hetsrepresentanter i en samverkansgrupp. Ett utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter får som regel enbart ske efter en sekretessprövning i det enskilda fallet. 
Varje myndighet har sina sekretessregler att ta hänsyn till. Det innebär att en och 
samma uppgift kan vara sekretessbelagd hos en myndighet medan den är offentlig 
hos en annan myndighet i samverkansgruppen. Myndigheterna har härigenom olika 
möjligheter att utbyta sekretessbelagda uppgifter med varandra i en samverkans-
grupp. Naturligtvis får offentliga uppgifter utbytas i samma utsträckning som i 
övrigt.443  
 
Innan det mer specifikt behandlas hur kommunerna och övriga krishanteringsaktörer 
får utbyta sekretessbelagda uppgifter i en myndighetsgemensam samverkansgrupp, 
ska inledningsvis nämnas att JO i ett flertal fall har uttalat huruvida sekretessfrågor 
ska behandlas i samverkansgrupper med representanter från flera olika myndigheter. 
Samtliga fall avser samrådsgrupper inom det sociala området samt hälso- och 
sjukvården – trots detta är dessa uttalanden av intresse i detta sammanhang. I flera 
fall har JO kritiserat myndigheter för att reglerna om sekretess har åsidosatts.444 I de 
fall där informationen enbart gått i en riktning, nämligen från ett område med 
mindre sträng sekretess till ett med starkare sekretess har JO inte funnit någon 
anledning att rikta kritik mot de samverkande myndigheterna. Likaså om 
sekretessfrågor redan beaktats när gruppen bildats samt att utlämnandet av 
sekretessbelagda uppgifter enbart skett med stöd av de sekretessbrytande 
bestämmelserna.445 Att uppgifter om enskilda som utbyts mellan myndigheterna får 
ett lika motsvarande sekretesskydd hos den mottagande myndigheten, ligger även i 
linje med Europadomstolens praxis för hur integritetskänsliga uppgifter ska utbytas 
mellan myndigheterna.446 
 
I de samverkansgrupper som kommunerna upprättar på krishanteringsområdet kan 
dels representanter från olika kommunala förvaltningar delta, såsom från räddnings-
nämnd, teknisk nämnd, plan- och byggnämnd, miljönämnd, dels representanter från 

                                                             
442 Se avsnitt 6.2.1 ovan. 
443 Se avsnitt 7.4.3.1 nedan.  
444 Se t.ex. JO 1986/87 s. 159, JO 1989/90 s. 363 och JO 2011/12 s. 557. 
445 JO 1990/91 s. 369.  
446 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan.  
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olika statliga myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen. I sådana samverkans-
grupper är myndigheterna framför allt i behov av att utbyta uppgifter om t.ex. vilka 
krishanteringsåtgärder som de olika myndigheterna har vidtagit eller kommer att 
genomföra.447 Uppgifter om myndigheternas krishanteringsåtgärder kan som 
behandlats ovan omfattas av flera olika sekretessbestämmelser, i huvudsak för att 
skydda myndigheternas säkerhetsintressen. Samtliga dessa sekretessbestämmelser är 
primära sekretessbestämmelser som gäller inom hela den offentliga sfären, vilket 
innebär att sådana uppgifter även omfattas av sekretess hos den mottagande myn-
digheten. I de fall en uppgift omfattas av sekretess i samma utsträckning hos den 
mottagande myndigheten och uppgifterna rör myndigheternas säkerhetsåtgärder, 
talar för att myndigheterna med stöd av generalklausulen får utbyta sådana uppgifter 
med varandra. Det innebär att myndigheterna i en samverkansgrupp har goda 
möjligheter att utbyta uppgifter med varandra, om t.ex. vidtagna och planerade 
åtgärder, tänkbara hot och risker och sårbarheter.448  
 
I de fall myndigheterna behöver utbyta uppgifter om enskilda bör de i första hand 
inhämta samtycke från den enskilde.449 Samhällets krishanteringsaktörer får dock 
bryta den enskildes sekretesskydd med stöd av både bestämmelsen om nödvändigt 
utlämnande och generalklausulen. Uppgifter som har lämnats i förtroende ska 
däremot inte lämnas ut med stöd av generalklausulen. Om representanter från hälso- 
och sjukvården samt socialtjänsten ingår i dessa samverkansgrupper får de inte med 
stöd av generalklausulen lämna ut sekretessbelagda uppgifter om enskilda. I 
huvudsak är det enbart samtycke från den enskilde som kan bryta sekretessen. 
Däremot får dessa myndigheter naturligtvis ta emot uppgifter från andra 
myndigheter som lämnas med stöd av generalklausulen. 
  
En utgångspunkt i OSL är att sekretess inte gäller mellan den enskilde tjänsteman-
nen och myndigheten som denna tillhör. Vad en tjänsteman får veta på ett sam-
verkansmöte kan denne sprida inom den egna myndigheten, om inte bestämmelsen 
om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar blir tillämpliga.450 JO har dock ansett 
att en samrådsgrupp inom hälso- och sjukvården hade en så fast organisation att den 
utgjorde en sådan självständig verksamhet, att sekretess gällde mellan samråds-
gruppen och övriga enheter inom hälso- och sjukvården.451  Det ska i det följande 
diskuteras om de samverkansgrupper som ska upprättas på krisberedskapsområdet 
kan få en sådan fast organisation att sekretess gäller mellan deras verksamhet och de 
verksamhetsområden som deltagarna företräder.  
 

                                                             
447 MSB, 2011a, s. 17 ff. 
448 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan.  
449 Se avsnitt 7.4.2.2 nedan. 
450 Se avsnitt 5.3 och 5.4.1 ovan.  
451 JO 1986/87 s. 159 ff. 
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De samverkansgrupper som kommunerna upprättar inom ramen för sitt geografiska 
områdesansvar enligt 2 kap. 7 § LEH, kan knappast ha en sådan fast organisation att 
sekretess gäller mellan den verksamhet som bedrivs inom samverkansgruppen och 
de verksamhetsområden som deltagarna företräder. En förklaring till detta är att det 
saknas ett uttryckligt lagstöd för att kommunerna ska ansvara för ett sådant 
samverkansorgan. Länsstyrelsen har dock enligt 54 § tredje punkten länsstyrelse-
instruktionen en skyldighet att ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och 
krisberedskap, i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i 
krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning.452 Vad som 
talar för att dessa samverkansråd skulle ha en sådan fast organisation att sekretess 
gäller mellan deras verksamhet och de myndigheter som deltagarna företräder, är att 
samverkansrådet är författningsreglerat. Vad som däremot talar emot detta är att 
dessa samverkansråd kan utformas tämligen fritt, att utformningen av samverkans-
råden över huvud taget inte har lagts fast, utan att de medverkande myndigheterna 
kan växla över tiden beroende på vilka frågor som ska hanteras. Min bedömning är 
att inte heller dessa samverkansråd har den fasthet och självständighet som krävs för 
att sekretess ska gälla mellan enskilda deltagare i gruppen och de myndigheter som 
den anställde företräder. Arbetet i sådana samverkansgrupper bygger också på 
tanken att den som deltar i samverkansmötet kan förmedla information till myndig-
heten som denne representerar.453 
 
Erfarenheter från tidigare olyckor och extraordinära händelser visar att kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer i stor utsträckning muntligen utbyter uppgifter med 
varandra.454 Myndigheternas hantering av olyckor och extraordinära händelser är till 
stor del faktiskt handlande och inte myndighetsutövning mot enskild, varför 
myndigheterna enligt 15 § FL vid sådan verksamhet inte någon dokumentations-
skyldighet.455 Trots detta bör varnas för att bygga upp ett alltför muntligt 
informationsutbyte mellan myndigheterna. Motiven till detta är flera, men ett skrift-
ligt informationsutbyte mellan myndigheterna är en grundläggande förutsättning för 
att skapa underlag för offentlig insyn och kontroll i myndigheternas verksamhet. I 
förarbetena till TF framhålls även att man i ett system med fristående myndigheter 
som i stor omfattning handlägger ärenden självständigt och på eget ansvar, inte kan 
nöja sig med muntliga besked och yttranden, utan det blir i stor utsträckning 
nödvändigt att skriftligen dokumentera beslut, yttranden och direktiv.456 Det ligger 
även i sakens natur att myndigheterna dokumenterar sina iakttagelser för att kunna 
påvisa att de har agerat korrekt utifrån den information som de haft för handen. Det 
är inte bara handlingsoffentligheten och rättssäkerheten som gynnas av ett skriftligt 
informationsutbyte mellan myndigheterna, utan det är även en förutsättning för att 
                                                             
452 Se 8 § krisberedskapsförordningen.   
453 Jfr SOU 1999:53 s. 258. 
454 MSB, 2014a, s. 113.  
455 Se vidare Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 116 ff. och Hellners & Malmqvist, 2010, s. 176 ff.  
456 Prop. 1975/76:160 s. 70 f. 



 

 
 
 

244 

granskningskommissioner eller dylikt ska kunna få underlag för att kunna utvärdera 
och dra lärdomar av hur myndigheterna agerat vid den aktuella situationen.457  

6.4.4 Uppgiftslämnande till en kommission eller särskild utredare 

För att en kommission eller särskild utredare som fått i uppgift av regeringen att 
utreda hanteringen av en krissituation ska kunna genomföra relevanta utredningar 
måste de ofta insamla uppgifter från samhällets krishanteringsaktörer och dess 
anställda. I det följande undersöks vilka skyldigheter som samhällets krishanterings-
aktörer har att förse dessa utredande organ med uppgifter.  
 
I samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien fick Katastrofkommissionen i 
uppgift att undersöka myndigheternas agerande vid den aktuella situationen. 
Beträffande inhämtandet av uppgift uttalade kommissionen: 

 
”Tidigare fanns i 6 § kommittéförordningen[458] en uttrycklig skyldighet för 
statliga myndigheter att lämna upplysningar och avge yttranden när en kommitté 
begärde det. Denna skyldighet ansågs omfatta både muntliga och skriftliga 
uppgifter. Även om bestämmelsen särskilt tog sikte på själva myndigheten 
ansågs den omfatta också enskilda befattningshavare hos myndigheten. I den nu 
gällande kommittéförordningen[459] finns ingen motsvarande bestämmelse. Härav 
kan dock inte den slutsatsen dras att statliga myndigheter under regeringen och 
dess befattningshavare numera inte är skyldiga att lämna upplysningar på begä-
ran av en kommitté. Enligt 6 § förvaltningslagen[460] skall myndigheter samverka 
på så sätt att varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen 
för den egna verksamheten. I 15 kap. 5 § sekretesslagen [6 kap. 5 § OSL] före-
skrivs vidare att en myndighet på begäran av en annan myndighet skall lämna 
uppgift som den förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestäm-
melse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång. Det torde stå 
alldeles klart att de statliga myndigheter som en kommitté enligt direktiv av 
regeringen är satt att granska är skyldiga att medverka genom att lämna upplys-
ningar med mera. Även befattningshavare – åtminstone på viss nivå – hos en 
sådan myndighet torde vara skyldiga att medverka och med myndighetens 
medgivande lämna upplysningar om verksamheten och sina handläggnings-
åtgärder med mera. Med denna begränsade reglering följer att några möjligheter 
till förhör eller till tvångsmedel inte finns.[461]”.462 

 
Som Katastrofkommissionen framförde har en kommission eller särskild utredare 
inte några möjligheter att inhämta uppgifter från myndigheter och dess tjänstemän, 

                                                             
457 Se SOU 1999:88 s. 30 ff. 
458 SFS 1976:119. 
459 SFS 1998:1474. 
460 SFS 1986:223. 
461 Se vidare om uppgiftsinsamlande från myndigheter och tjänstemän i SOU 1999:88 s. 39 f., den i not ovan nämnda 
promemorian samt Anders artikel, nämnd i not ovan. 
462 SOU 2005:104 s. 43. Se även Hirschfeldt, 2013, s. 164 f. 
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förutom genom informationsskyldighet i 6 kap. 5 § OSL. Även JO har gjort vissa 
uttalanden beträffande en tjänstemans förhållande till en undersökande kommission 
när det gäller utlämnande av uppgifter. Bakgrunden till JO:s granskning var att det 
efter Katastrofkommissionens rapport ingavs flera anmälningar till JO mot en stats-
sekreterare rörande dennes uppgiftslämnande inför kommissionen. JO framförde: 
 

”Vad som enligt det nyss sagda har framkommit rörande oklarheter i [N.N.:s] 
upplysningar inför kommissionen väcker frågan vad som rimligen kan krävas av 
en offentligt anställd person som lämnar upplysningar av detta slag. Bör denne 
förbereda sig på något visst sätt exempelvis genom en särskild kontroll av 
riktigheten av de upplysningar han lämnar, äger han förtiga eller utesluta vissa 
upplysningar? Svaret synes delvis självklart. Skall ett kommissionsarbete ha 
någon mening bör kommissionen naturligtvis i all möjlig utsträckning få riktiga 
upplysningar från dem som frågas ut. Det är också naturligt att i detta avseende 
ställa särskilda krav på offentligt anställda tjänstemän. Det är mot denna bak-
grund jag funnit mig böra ta upp saken till utredning. 
 
Det kan också framhållas att när en särskild kommission tillsätts för att granska 
myndigheters arbete under ett visst skeende kan det – som i förevarande fall – 
finnas anledning för JO att avstå från att granska samma händelseförlopp. För att 
granskningen på medborgarnas uppdrag i en sådan situation inte skall vara 
mindre effektiv och klargörande än när den sker genom JO:s försorg är det av 
yttersta vikt att befattningshavare som lämnar uppgifter till en särskild kom-
mission gör det sanningsenligt och så fullständigt som möjligt.”463 

 
Även JO belyser vikten av att tjänstemän vid myndigheterna lämnar ut uppgifter till 
granskande kommissioner. Att de uppgifter som lämnas ut ska vara korrekta, med 
andra ord sanningsenliga och fullständiga, har inte bara påpekats av JO, utan även 
av Granskningskommissionen.464 Även om en myndighet och dess anställda är 
skyldig att medverka i en kommissions arbete genom att lämna korrekta och 
sanningsenliga upplysningar gäller ingen uppgiftsskyldighet gentemot en kommiss-
ion eller särskild utredare. Det innebär att den granskande myndigheten och dess 
anställda enbart får lämna ut sekretessbelagda uppgifter med stöd av de sekretess-
brytande bestämmelserna. Om det finns en möjlighet att lämna ut en sekretessbelagd 
uppgift med stöd av de sekretessbrytande bestämmelserna har myndigheterna enligt 
6 kap. 5 § OSL en skyldighet att lämna ut dessa uppgifter. I de fall sekretess skulle 
hindra ett utlämnande av en uppgift som en kommission eller en särskild utredare 
behöver i sin granskning har regeringen möjlighet att i ett särskilt fall besluta om 
dispens, vilket innebär att den förvarande myndigheten är skyldig att lämna ut den 
aktuella uppgiften.  

                                                             
463 JO 2007/08 s. 244. 
464 SOU 1999:88 s. 30 f.  
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6.5 Preliminära konklusioner  

I kapitlet har myndigheternas skyldigheter att samverka och utbyta information samt 
skyldigheten att iaktta sekretess inom den kommunala krishanteringen undersökts. I 
detta avslutande avsnitt ska sammanfattas vad den föregående undersökningen 
framlagt i fråga om reglernas begriplighet, koherens och avvägningar.  

6.5.1 Begriplighet  

Som framgått av den föregående undersökningen är de särskilda krav som ställs på 
samhällets krishanteringsaktörer att samverka enligt den lagstiftning som ligger till 
grund för samhällets krishanteringssystem i flera avseenden oklara. Dessa oklarheter 
beror framför allt på att de olika kraven på samverkan är vagt utformade, d.v.s. det 
lämnas stort utrymme för tolkning av vad som avses med dessa samverkansbestäm-
melser. Härtill saknas i allt väsentlig utsträckning rättskällor som tydliggör 
innebörden av dessa bestämmelser. Det innebär att det i stor utsträckning är upp till 
myndigheterna själva att avgöra hur de ska fullgöra dessa samverkansskyldigheter. 
Samverkansbestämmelsernas vaga innebörd innebär en risk för att myndigheterna 
tolkar och tillämpar bestämmelserna på olika sätt. En sådan reglering av samverkan 
är utifrån legalitetsprincipens krav på normbundenhet och förutsebarhet inte tillfred-
ställande.  
 
I kapitlet har också framgått att flera av de analyserade sekretessbestämmelserna är 
oklara. Flera av dessa oklarheter rör tolkningen av rekvisiten i bestämmelserna. För 
att belysa några av dessa oklarheter används försvarssekretessen i det följande som 
exempel. En grundläggande förutsättning för att en uppgift ska omfattas av försvars-
sekretess är att uppgiften på något sätt rör totalförsvaret. Det innebär att begreppet 
totalförsvar är av central betydelse för tillämpningen av försvarssekretessen. En 
svårighet med att utröna vad som hänförs till totalförsvaret är att rättskällorna sällan 
gör någon tydlig skillnad mellan sekretessens föremål (uppgift som i övrigt för 
totalförsvaret) och sekretessens styrka (om ett utlämnande kan antas vålla fara för 
rikets säkerhet). I de avgöranden som finns omnämns i regel både dessa rekvisit, 
utan att det ena eller andra utvecklas. I de flesta fall uttalas enbart att uppgiften rör 
totalförsvaret och att ett röjande av uppgiften därigenom kan antas vålla fara för 
rikets säkerhet. I andra fall konstateras omvänt att om uppgiften röjs kan det antas 
vålla fara för rikets säkerhet, varför uppgiften rör totalförsvaret. Av den 
praxisgenomgång som gjorts i kapitlet blir dock tydligt att en verksamhet som rör 
totalförsvaret kan vara av vitt skilda slag och en större mängd uppgifter om sådan 
verksamhet kan omfattas av sekretess. I rättspraxis blir också tydligt att 
totalförsvarsbegreppet är ett tämligen vagt begrepp som i stor utsträckning lämnat 
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upp för tolkning. Det finns genom detta en risk för att försvarssekretessen tillämpas 
godtyckligt.465 
 
Utifrån ett klarhetsperspektiv kan totalförsvarsbegreppets vaga innebörd ifrågasättas. 
Ett sätt att tydliggöra vad som avses med begreppet totalförsvar skulle vara att i 
försvarssekretessen definiera begreppet totalförsvar. Så har lagstiftaren t.ex. 
konstruerat socialtjänstsekretessen, där det direkt i bestämmelsen i punktform anges 
vad som avses med socialtjänst vid tillämpningen av OSL.466 Att i försvarssekretes-
sen lämna en uttömmande uppräckning av verksamheter som rör totalförsvaret 
skulle innebära en tämligen lång och detaljerad uppräkning av verksamheter. Det 
skulle även innebära en risk för att vissa verksamheter som rör totalförsvaret skulle 
missas och att det skulle krävas en lagändring så fort en ändring i tillämpningen 
skulle behöva göras. Ett alternativ härpå är att regeringen i OSF kan redogöra för 
verksamheter som rör totalförsvaret. Mot detta talar även att det ligger i försvarssek-
retessens natur att bestämmelsen måste kunna tillämpas i en rad olika verksamheter, 
även för verksamheter som på förhand kan vara svåra att förutse. För att i viss 
utsträckning tydliggöra innebörden av begreppet totalförsvar kan lagstiftaren med 
fördel i de återkommande besluten om totalförsvarets utveckling och inriktning 
precisera några verksamheter som är av särskild betydelse för totalförsvaret. Det 
skulle t.ex. kunna gälla nya områden och verksamheter som hänförs till det civila 
försvaret. Sådana uttalanden kan enligt min mening i flera avseenden öka klarheten 
och förutsebarheten beträffande tillämpningen av försvarssekretessen hos samhällets 
krishanteringsaktörer. 
 
I undersökningen har även framgått begreppet rikets säkerhet ett tämligen vagt 
begrepp som brister i klarhet och riskerar att medföra godtycke i tillämpningen. Ett 
alltför definierat begrepp av rikets säkerhet skulle dock innebära att begreppet 
förlorar flexibilitet, vilket skulle kunna medföra oförutsägbara svårigheter med att 
skydda rikets säkerhet, som är ett mycket starkt vägande skyddsintresse. Även 
oförutsebara, abstrakta och långsökta hot mot rikets säkerhet måste kunna skyddas, 
varför begreppets vaghet enligt min mening kan godtas. I Europadomstolens praxis 
framgår även att medlemsstaterna åtnjuter ett stort bedömningsutrymme i fråga om 
vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till rikets säkerhet.467 
 
Ännu en oklarhet som kan framhållas är vad som avses med begreppet ”planering” i 
18 kap. 13 § OSL. I kapitlet har argumenterats för att det inte finns någon anledning 
att tolka begreppet planering i det aktuella stadgandet annorlunda än vad som följer 
av 30 kap. 23 § OSL. Det innebär att all slags planering och utredning som 
samhällets krishanteringsaktörer vidtar inför fredstida krissituationer kan omfattas 

                                                             
465 Se avsnitt 6.3.1.3.2 och 6.3.1.4 ovan. 
466 26 kap. 1 § OSL andra stycket OSL. 
467 Se avsnitt 6.3.1.4 ovan. 
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av sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. Av det följer att t.ex. uppgifter 
som framkommer i kommunernas planering inför fredstida krissituationer och som 
inte tas in i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna faller inom bestämmelsens 
tillämpningsområde. 

6.5.2 Koherens 

Angående koherens kan det konstateras att de särskilda kraven på samverkan som 
har analyserats i detta kapitel inte uppvisar några logiska oförenligheter i förhållande 
till varandra eller till myndigheternas mer generella samverkansskyldighet som 
följer av 6 § FL. I 3 § FL finns även en subsidiaritetsregel som innebär, att om 
någon annan bestämmelse avviker från vad som följer av myndigheternas samver-
kansskyldighet i 6 § FL, ska denna bestämmelse tillämpas i första hand. Det innebär 
att de särskilda samverkansbestämmelserna i en konkurrenssituation ska tillämpas 
före 6 § FL, vilket kan sägas främja myndighetssamverkan.   
 
Beträffande de sekretessbestämmelser som har analyserats i kapitlet finns det inte 
heller några logiska oförenligheter mellan de olika regleringarna. De olika 
sekretessbestämmelserna kompletterar i stället varandra och det finns även uppgifter 
som kan omfattas av flera av dessa sekretessbestämmelser samtidigt. Vid 
konkurrens mellan olika sekretessbestämmelser gäller som huvudregel att den 
bestämmelse som ger starkast sekretesskydd ges företräde. Att de olika sekretess-
bestämmelserna som har analyserats i kapitlet kompletterar varandra är särskilt 
tydligt på informationssäkerhetsområdet. De olika sekretessbestämmelserna ger i 
princip ett lika starkt ska sekretesskydd, varför det i praktiken inte spelar någon 
större roll vilken av dessa bestämmelser som ges företräde. Av rättspraxis följer 
dock att i de fall försvarssekretessen konkurrerar med andra sekretessbestämmelser 
är det i första hand denna bestämmelse som ligger till grund för ett hemlighållande. 
Att försvarssekretessen ges företräde är även enligt min mening rimligt, eftersom det 
generellt sett kan antas vara mer motiverat att neka ett utlämnande i syfte att skydda 
rikets säkerhet, än att enbart skydda myndigheternas säkerhetsåtgärder. Av under-
sökningen har även framgått att försvarssekretessen har ett bredare tillämpnings-
område än övriga bestämmelser som har undersökts och kan omfatta andra uppgifter 
än rena säkerhetsåtgärder, varför bestämmelsen ger ett mer heltäckande 
sekretesskydd. Däremot är den maximala sekretesstiden fastlagd för försvars-
sekretessen, vilken den inte är för övriga sekretessbestämmelser. Det innebär att det 
kan uppstå en situation då sekretesstiden för försvarssekretessen löpt ut, men 
uppgifterna kan omfattas av en annan sekretessbestämmelse.  
 
Även om inga logiska oförenligheter har identifierats i sekretesslagstiftningen har 
däremot vissa omotiverade skillnader i sekretesskyddet uppmärksammats. I kapitlet 
har framgått att övervägande skäl talar för att beredskapssekretessen enbart ger 
sekretesskydd för uppgifter som kommunerna inhämtar i sitt beredskapsarbete inför 
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extraordinära händelser och inte för uppgifter som kommunerna erhåller vid 
hanteringen av sådana situationer. Uppgifter om enskilda som kommunerna 
insamlar i sin krishanteringsverksamhet torde vara lika skyddsvärda oavsett om de 
insamlas inför en extraordinär händelse i fredstid eller under hanteringen av en 
sådan situation. Till skillnad från bestämmelsen om sekretess för risk- och 
sårbarhetsanalyser m.m. ”hänför sig” inte beredskapssekretessen till sådan 
verksamhet som anges i bestämmelsen. Det innebär att uppgifter i de 
beredskapsdokument som upprättas i kommunernas beredskapsarbete och som 
används under hanteringen av en krissituation inte ges något sekretesskydd. 
Bristerna i sekretesskyddet kan innebära att de privata aktörerna som äger och driver 
samhällsviktiga verksamheter inte lämnar ut några uppgifter till kommunerna vid 
hanteringen av extraordinära händelser, vilket påtagligt kan försvåra kommunernas 
hantering av sådana situationer. Enligt min mening finns det inga bärande skäl för 
de aktuella skillnaderna i sekretesskyddet. I kapitlet har därför argumenterats för att 
det är motiverat att ändra beredskapssekretessen så att ett likvärdigt sekretesskydd 
gäller i kommunernas beredskapsarbete inför fredstida krissituationer som vid 
hanteringen av sådana situationer. En sådan ändring har redan gjorts i 18 kap. 13 § 
OSL som avser att skydda myndigheternas verksamhet vid fredstida kris-
situationer.468 
 
En annan omotiverad skillnad i sekretesskyddet är att det inte finns någon sekretess-
bestämmelse som tar sikte på att skydda uppgifter om enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden som en kommission eller särskild utredare inhämtar i 
utvärderingen av en krissituation. Däremot finns det en sekretessbestämmelse som 
avser att skydda uppgifter rörande näringslivet. Bristen på sekretesskydd innebar att 
lagstiftaren efter flodvågskatastrofen i Sydostasien införde en särskild bestämmelse 
som tog sikte på Katastrofkommissionens verksamhet. Enligt min mening bör det 
övervägas om inte en liknande sekretessbestämmelse som gäller för Katastrof-
kommissionen gör gälla hos samtliga kommittéer eller särskilda utredare som 
regeringen tillsätter för att utreda fredstida krissituationer. Att som vid flod-
vågskatastrofen särskilt gå in och reglera sekretessen för en enskild händelse och 
kommitté är enligt min mening inte tillfredställande ur ett förutsebarhetsperspektiv 
samtidigt som att känsliga uppgifter om enskilda som utgångspunkt inte har ett 
relevant sekretesskydd.469 
 
Kravet på koherens innebär att ett begrepp som har samma betydelse inom hela 
rättssystemet uppvisar en hög grad av koherens och att ett begrepp som har olika 
betydelser i olika sammanhang uppvisar en lägre grad av koherens. Ett begrepp som 
uppvisar en lägre grad av koherens, även om begreppets betydelsekärna ofta är 
densamma, är begreppet rikets säkerhet. Som framgått i kapitel används begreppet 

                                                             
468 Se avsnitt 6.3.5.2 ovan.  
469 Se avsnitt 6.3.6.4 ovan. 
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rikets säkerhet inte bara i OSL, utan i ett större antal författningar med delvis olika 
innebörd. I offentliga utredningar används även begreppen nationell säkerhet och 
Sveriges säkerhet som synonymt med begreppet rikets säkerhet. De olika begreppen 
tar i stor utsträckning sikte på samma förhållanden. Det är förhållanden som tar sikte 
på Sveriges säkerhet. Det skulle här behövas en harmonisering av begreppsfloran på 
området. I kapitlet har därför argumenterats för att begreppet rikets säkerhet i OSL 
bör ändras till Sveriges säkerhet. En sådan ändring har redan gjorts i 19 kap. 
brottsbalken samt föreslagits i säkerhetsskyddslagstiftningen. Att även göra en sådan 
ändring i OSL skulle inte bara öka koherensen mellan de olika regelverken, utan 
även klarheten beträffande tillämpningen av begreppet.470  
 
I kapitlet har framgått att rättsläget är oklart huruvida det föreligger några logiska 
oförenligheter mellan sekretesslagstiftningen och bestämmelserna om rapporterings-
skyldighet, vilket kan ses som särskilt anmärkningsvärt. Även om det i förarbetena 
eller i andra rättskällor inte uttryckligen framgår att bestämmelserna om rapporte-
ringsskyldighet bryter sekretessen mellan myndigheterna är min uppfattning, som 
har argumenterats för i kapitlet, att det är tämligen klart att lagstiftaren har utgått 
från att så är fallet. Om reglerna om rapporteringsskyldighet inte skulle vara 
bestämmelser om uppgiftsskyldighet skulle myndigheternas möjligheter att utbyta 
sådana uppgifter begränsas. Att så skulle vara fallet kan inte vara lagstiftarens 
intentioner med att införa dessa bestämmelser om rapporteringsskyldighet. För att 
klargöra rättsläget kan lagstiftaren i förarbeten klargöra att bestämmelserna om 
rapporteringsskyldighet bryter sekretessen mellan myndigheterna. Sådana förtyd-
liganden har gjorts på andra närliggande områden. Alternativt kan dessa oklarheter 
tydliggöras genom rättspraxis. Det förutsätter dock att myndigheterna överklagar 
varandras beslut.471  

 
Bestämmelserna om rapporteringsskyldighet kan även kritiseras för att de är vagt 
formulerade, vilket kan leda till oklarheter beträffande vilka slags uppgifter som 
omfattas av rapporteringsskyldighet. I kapitlet har argumenterats för att i de fall 
osäkerhet skulle uppstå om vilka slags uppgifter som ska lämnas ut, bör rapporte-
ringsskyldigheten omfatta alla de uppgifter som den mottagande myndigheten 
skäligen har behov av för att kunna fullgöra sina åtaganden som rapporterings-
skyldigheten syftar till. Oklarheter om vilka uppgifter som omfattas av rapporte-
ringsskyldighet kan dock innebära att myndigheterna gör inskränkningar i 
sekretesskyddet som lagstiftaren inte har avsett. Bestämmelserna om rapporterings-
skyldighet innebär enbart att myndigheterna ska lämna ut uppgifter om myndighet-
ernas säkerhetsåtgärder. Att myndigheterna utbyter sådana uppgifter med varandra 
är mindre problematiskt än att de utbyter uppgifter om enskilda, eftersom 
sekretesskyddet för den enskilde inte inskränks genom ett sådant utlämnande, varför 

                                                             
470 Se avsnitt 6.3.1.4 ovan. 
471 Se avsnitt 6.4.1.1 ovan. 
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man enligt min mening kan godta något mer vagt formulerade bestämmelser om 
rapporteringsskyldighet.472  

6.5.3 Avvägningar 

Beträffande avvägningar kan det konstateras att lagstiftaren till synes har prioriterat 
de intressen som finns att samhällets krishanteringsaktörer kan utbyta uppgifter med 
varandra genom att förse de flesta sekretessbestämmelser med ett rakt skaderekvisit. 
Motiven till att införa ett rakt skaderekvisit är i första hand inte att stimulera 
samverkan mellan myndigheterna, utan att ge allmänheten en god tillgång till 
allmänna handlingar. Det raka skaderekvisitet ger dock myndigheterna generellt sett 
bättre förutsättningar att utbyta sådana uppgifter med varandra, än om bestämmelsen 
hade utformats med ett omvänt skaderekvisit.  

 
Något som också talar för att lagstiftaren har prioriterat de intressen som finns för att 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer samverkar med varandra på krishan-
teringsområdet är att samtliga sekretessbestämmelser som avser att skydda 
myndigheternas säkerhetsåtgärder är utformade som primära sekretessbestämmelser 
som gäller inom hela den offentliga sfären. I en utlämnandesituation innebär det att 
även den mottagna myndigheten blir underställd sådan sekretess. Att uppgiften får 
ett motsvarande sekretesskydd hos den mottagande myndigheten talar för att 
myndigheterna får utbyta sådana uppgifter med varandra med. Att de aktuella 
sekretessbestämmelserna är utformade som primära sekretessbestämmelser kan 
sägas främja myndighetssamverkan, medan offentlighetsintresset får stå tillbaka. I 
kapitlet har också framgått att sekretesskyddet inte försvagas när uppgifter med stöd 
av bestämmelserna om rapporteringsskyldighet meddelas uppåt i myndighets-
hierarkin. Det beror dels på att de sekretessbestämmelser som avser att skydda 
myndigheternas säkerhetsåtgärder är uppgiftsknutna, dels att bestämmelsen i 
30 kap. 23 § OSL, och de föreskrifter om sekretess som regeringen härvid har 
meddelat, ger ett motsvarande sekretesskydd för uppgifter om enskilda hos 
länsstyrelserna och MSB, som beredskapssekretessen ger hos kommunerna. 
 
Ur avvägningssynpunkt är den sekretessprövning som ska föregå ett utlämnande 
särskilt problematisk. I en utlämnandesituation ställs den utlämnande myndigheten – 
och inte sällan den enskilde handläggaren – inför en komplicerad bedömning 
beträffande vilka intressen som finns för respektive mot att en uppgift ska lämnas ut. 
Som framförts i undersökningen är det underligt att det i OSL inte ställs några krav 
på att den som fattar beslut i utlämnandefrågan ska ha kunskaper om sekretess-
lagstiftningen. Flera av de sekretessbestämmelser som har analyserats i detta kapitel 
har även i begränsad utsträckning varit föremål för domstolsprövning, varför det i 
viss utsträckning är oklart vilka intressen som ska vägas in i en utlämnandesituation 

                                                             
472 Se avsnitt 6.4.1.1 ovan. 
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och hur dessa intressen ska vägas mot varandra. Det innebär att det ställs ännu högre 
krav på att den enskilde handläggaren kan göra relevanta sekretessprövningar. För 
att öka klarheten beträffande innebörden av de olika sekretessbestämmelserna och 
den skadebedömning som ska föregå ett utlämnande bör den utlämnande 
myndigheten vid osäkerhet, i större utsträckning än vad som görs i dag, avslå ett 
utlämnande och överlåta denna prövning till ett mer kvalificerat organ, vilket oftast 
är kammarrätten och sedermera HFD. Att den utlämnande myndigheten vid 
osäkerhet avslår ett utlämnande för uppgifter som rör enskilda ligger i linje med 
artikel 8 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis, som innebär att 
inskränkningar i den enskildes sekretesskydd ska tillämpas restriktivt och till förmån 
för den enskilde.473  

                                                             
473 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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7 Sekretess och krav på samverkan vid 
räddningstjänst och skydd mot olyckor 

7.1 Inledning 

I föregående kapitel 6 har behandlats vilka särskilda krav på samverkan och vilka 
bestämmelser om sekretess som gäller i kommunernas krishanteringsverksamhet. I 
detta kapitel undersöks på likartat sätt kraven på samverkan och skyldigheterna att 
iaktta sekretess inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor. Likt tidigare 
kapitel är även detta kapitel uppdelat i tre delar. 
 
I den första delen i detta kapitel utreds vilka krav som ställs på kommunerna att 
samverka inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor. I huvudsak sker 
denna samverkan på olycksplatsen och pågår inte sällan parallellt med den 
samverkan som sker i kommunernas krishanteringsverksamhet och som innebär att 
kommunerna har ett mer övergripande ansvar för att hantera den inträffade 
situationen. 
 
I den andra delen i detta kapitel analyseras sekretesskyddets konstruktion inom 
området räddningstjänst och skydd mot olyckor. Här granskas i huvudsak inne-
börden av den så kallade räddningstjänstsekretessen. Härtill behandlas även andra 
närliggande sekretessbestämmelser. Likaså vad som gäller beträffande sekretess när 
räddningstjänsten bedriver annan verksamhet än räddningstjänst, såsom sjuktrans-
portverksamhet och IVPA-verksamhet. Till sist redogörs övergripande för de 
sekretessbestämmelser som gäller för polisen och ambulanssjukvården och som kan 
aktualiseras i samverkan med räddningstjänsten på olycksplatsen.  
 
I den tredje delen i detta kapitel utreds de genombrott som finns i sekretesskyddet, 
d.v.s. de bestämmelser som möjliggör för utbyte av sekretessbelagda uppgifter 
mellan myndigheterna. Även inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor 
finns det olika typer av sekretessbrytande bestämmelser. Det finns relativt få 
bestämmelser om rapporteringsskyldighet, i stället får myndigheten med stöd av de 
sekretessbrytande regler som innebär att de får lämna ut sekretessbelagda uppgifter 
pröva om ett uppgiftslämnande kan komma till stånd. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande diskussion om regelverkens begriplighet, koherens och hur väl 
avvägda de är. 
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7.2 Särskilda krav på samverkan 

Det finns flera olika krav på att myndigheterna ska samverka inom området 
räddningstjänst och skydd mot olyckor. I det följande undersöks inledningsvis vilka 
skyldigheter som ställs på de kommunala räddningstjänsterna att samverka med 
varandra. Därefter behandlas vilka krav som ställs på de kommunala och statliga 
räddningstjänsterna att samverka sinsemellan. Härefter utreds vilka krav som ställs 
på övriga blåljusmyndigheter att samverka med räddningstjänsten på olycksplatsen. 
Nära kopplat till myndigheternas skyldigheter att samverka med varandra ligger 
deras förpliktelser att bistå varandra, varför det därpå analyseras vilka krav som 
myndigheterna att bistå den kommunala räddningstjänsten. Till sist redogörs för 
kommunernas samordningsansvar för andra olyckor än bränder. 

7.2.1 Samverkan vid räddningstjänst  

7.2.1.1 Samverkan mellan kommunal räddningstjänst 

I syfte att få en effektiv räddningstjänst ska kommunerna enligt 3 kap. 7 § andra 
stycket LSO ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddnings-
tjänst.1 Lokutionen att kommunerna ”ska ta till vara” möjligheterna att utnyttja 
varandras resurser för räddningstjänst talar för bestämmelsen inte ställer några 
direkta krav på samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna, utan enbart 
att kommunerna ska sträva efter att samverka med varandra. I förarbetena framhålls 
även att bestämmelsen ska ses som en ”uppmaning” till att kommunerna ska 
samverka med varandra i fråga om räddningstjänst. Vidare uttalas att formerna för 
sådan samverkan ska bestämmas av kommunerna själva. Härefter anförs att 
bestämmelsen ska läsas mot bakgrund av 3 kap. 12 § LSO, som innebär att 
kommunerna får träffa avtal med andra kommuner om att de uppgifter kommunen 
har enligt LSO helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett 
sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. 
Bestämmelsen utgör med andra ord ett undantag från lokaliseringsprincipen som 
annars begränsar en kommuns möjligheter att engagera sig utanför den egna 
kommunens gränser.2 

 
Ett vanligt sätt för kommunerna att samverka är att två eller flera kommuner går 
samman i ett kommunalförbund och därigenom lämnar över kommunens ansvar för 
räddningstjänsten till förbundet. Härtill finns det även andra samverkansformer, 
såsom gemensam nämnd, som kommunerna kan använda sig av för att samverka 
över kommungränserna. Likaså kan kommuner skriva avtal om att bistå varandra vid 

                                                             
1 Redan i 1944 års brandlag fanns bestämmelser om att kommunerna skulle samverka med varandra. I 9 § stadgades att 
”[e]fter framställning av brandchef i kommun, där brand tagit eller hotar att taga större omfattning, är annan kommun 
pliktig lämna släckhjälp i den utsträckning brandchefen i den kommunen prövar möjlig utan att skälig hänsyn till dess 
egen säkerhet åsidosätts.” 
2 Prop. 2002/03:119 s. 109 och 112. Jfr prop. 1985/86:170 s. 31. 
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mer omfattande räddningsinsatser eller att de ska dela på viss materiel eller 
kompetens.3 Syftet med sådan samverkan är framför allt att uppnå skalfördelar och 
därigenom få en effektivare räddningstjänst.4 Ett kommunalförbund och en 
gemensam nämnd är i OSL:s mening att anse som en egen myndighet, varför 
sekretess som regel gäller mellan dessa samverkansorgan och övriga nämnder i 
kommunen.5 Det kan här konstateras att LSO inte ställer några direkta krav på att de 
kommunala räddningstjänsterna ska samverka med varandra, även om detta är att se 
som något eftersträvansvärt. Formerna för en sådan samverkan bestäms av 
kommunerna själva.6 

7.2.1.2 Samverkan mellan kommunal och statlig räddningstjänst 

Det är inte bara de kommunala räddningstjänsterna som i viss utsträckning förutses 
samverkan med varandra, utan även de kommunala och de statliga räddnings-
tjänsterna ska enligt 1 kap. 6 § LSO samordna verksamheten samt samarbeta med 
varandra och med andra som berörs.7 Den aktuella bestämmelsen innehåller tillsynes 
två krav på samverkan. 
 
Det första kravet innebär att de kommunala och de statliga räddningstjänsterna ska 
”samordna” verksamheten och ”samarbeta” med varandra på räddningstjänst-
området. Förarbetena till bestämmelsen är tämligen kortfattade. I dessa anges enbart 
att en förutsättning för att räddningstjänsten ska bli effektiv är att de olika 
räddningstjänsterna samverkar med varandra. Härefter påpekas att samarbete och 
samordning ska ske såväl i planering och förberedelser som operativt samt att 
resurser i kommunal och statlig räddningstjänst ska utnyttjas gemensamt. Härtill 
anförs att bestämmelsen motsvarar 5 § i 1986 års räddningstjänstlag.8 I förarbetena 
till den tidigare räddningstjänstlagen ges emellertid inte någon närmare vägledning 
till vad den aktuella samverkansskyldigheten egentligen innebär. Även i dessa 
förarbeten belyses framför allt vikten av att de olika räddningsorganen samverkar 
med varandra.9 
 
Vad det innebär att de kommunala och statliga räddningstjänsterna ska ”samordna” 
verksamheten och ”samarbeta” på räddningstjänstområdet är sålunda inte helt klart, 
eftersom varken begreppet samordning eller samarbete har definieras eller på annat 

                                                             
3 Prop. 2002/03:119 s. 112. 
4 Prop. 2002/03:119 s. 56. 
5 Agnevik, 2009, s. 118. 
6 Se även 4 kap. 1 § LEH. 
7 Till statlig räddningstjänst hör enligt 4 kap. 1–6 §§ LSO fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, 
efterforskning av försvunna personer, miljöräddningstjänst till sjöss och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen. I 4 kap. 1–16 §§ FSO preciseras vilka myndigheter som ansvarar för de olika statliga räddningstjänsterna. 
Polisen ansvarar exempelvis för de statliga räddningstjänsterna fjällräddningstjänst och efterforskning av försvunna 
personer i andra fall och länsstyrelserna ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 
8 Prop. 2002/03:119 s. 103. 
9 Prop. 1985/86:170 s. 64 f. 
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sätt redogjorts för i förarbetena. Det finns inte heller någon vedertagen eller 
allmängiltig definition av dessa begrepp. Det är därför svårt att utröna vad det ena 
eller det andra begreppet egentligen innebär. En viss vägledning kan dock hittas i 
tidigare utredningar på räddningstjänstområdet, där begreppet ”samordning” fram-
kom i sammanhang såsom hur kommunerna kunde organisera sig för att sprida 
kompetens och resurser mellan sig. Till begreppet samordning hörde även aktiviteter 
som gemensamt beslutsfattande och överenskommelser om t.ex. gemensamma 
inköp av kommunikationssystem. Medan begreppet ”samarbete” framför allt 
användes i det operativa räddningsarbetet. I dessa utredningar framgick även att 
samordning av t.ex. teknisk utrustning, såsom kommunikationsmedel, ofta var en 
förutsättning för att kunna samarbeta och på så sätt ansågs begreppen höra ihop.10 
Det finns enligt min mening inget som talar för att begreppen samordning och sam-
arbete skulle ha någon annan innebörd i LSO än vad som angavs i dessa utredningar. 
Att de kommunala och statliga räddningstjänsterna ska samordna verksamheten och 
samarbeta på räddningstjänstområdet kan härigenom antas innebära att de olika 
räddningsorganen ska organisera sig för att sprida kompetens och resurser mellan de 
olika räddningsorganen, vid behov ingå överenskommelser om inköp av viss rädd-
ningsutrustning samt operativt bistå varandra i själva räddningsarbetet. 
 
Frågan är dock i vilken utsträckning som de olika räddningsorganen måste samordna 
verksamheten samt samarbeta med varandra. Av stadgandet i 1 kap. 6 § LSO anges 
att de kommunala och statliga räddningsorganen ”ska” samordna verksamheten och 
samarbeta med varandra på räddningstjänstområdet. Valet av ordet ”ska” får tolkas 
som att någon form av aktivitet ska göras. Den Kommunala kompetensutredningen 
menade att den aktuella bestämmelsen utgör ett av få exempel där det föreligger ett 
”obligatoriskt krav” på samverkan på kommunal nivå. Hur kommittén kom fram till 
detta eller vad de egentligen avsåg med att det föreligger ett obligatoriskt krav på 
samverkan framgår inte av utredningen.11  
 
På ett teoretiskt plan innebär ett obligatoriskt krav på samverkan att den ena eller 
andra parten inte behöver tjäna något på samverkan, utan enbart är skyldiga att 
genomföra vissa aktiviteter. När myndigheterna har skyldigheter att utföra vissa 
obligatoriska uppgifter är det viktigt att dessa åtaganden tydligt avgränsas.  
Stadgandet i 1 kap. 6 § LSO innehåller inte några begränsningar, t.ex. att samverkan 
inte behöver ske om det allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. Det är därför 
inte rimligt att de olika räddningsorganen skulle ha en obegränsad skyldighet att 
samordna och samarbeta med varandra. Det skulle innebära att de kommunala 
räddningstjänsterna i alla typer av situationer och i obegränsad omfattning skulle bli 
tvungen att samarbeta med de statliga räddningstjänsterna. En sådan skyldighet 
skulle i flera fall kunna antas motverka syftet med LSO som är att göra räddnings-

                                                             
10 SOU 1981:82 s. 213 och SOU 1983:77 s. 258 ff.  
11 SOU 2007:72 s. 356. Se även dir. 2006:47 under rubriken ”Kommunal samverkan enligt speciallag”. 
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tjänsten mer effektiv. Eftersom stadgandet i 1 kap. 6 § LSO inte innehåller några 
kompetensutvidgande föreskrifter, är det tämligen klart att den samverkan som sker 
mellan de olika räddningsorganen, likt 6 § FL, får bedrivas inom ramen för 
respektive myndighets ansvarsområde och vad som är lämpligt utifrån den rådande 
arbets- och resurssituationen. Likaså att det är den bistående myndigheten som själv 
avgör om den kan avsätta resurser för att bistå en annan myndighet.12  
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan är min uppfattning att bestämmelsen i 
1 kap. 6 § LSO inte kan ses som ett ”obligatoriskt krav” på samverkan. I stället kan 
bestämmelsen betraktas som en direkt uppmaning till samordning och samarbete 
mellan de olika räddningsorganen. Det innebär att de kommunala och statliga 
räddningstjänsterna i möjligaste mån efter tillgängliga resurser t.ex. ska dela på 
ledningsresurser, styrkor i beredskap, materiella resurser, utbildning, övnings-
verksamhet, information, planläggning och förebyggande åtgärder etc. I de fall 
exempelvis de kommunala räddningstjänsterna är upptagen med andra lika viktiga 
uppgifter, torde de inte behöva släppa vad de har för handen enbart för att bistå de 
statliga räddningstjänsterna. Det innebär också att samverkan mellan de olika rädd-
ningsorganen kan anpassa sig efter de lokala förutsättningarna. I en kustkommun är 
det t.ex. lämpligt att de kommunala räddningstjänsterna har en nära samordning och 
samarbete med de statliga räddningstjänsterna som har ansvar för sjöräddningstjänst 
och miljöräddningstjänst. Däremot är det inte lika angeläget att sådan samordning 
och samarbete kommer till stånd hos en inlandskommun. 
 
Den Kommunala kompetensutredningen menade även att på sättet bestämmelsen i 
1 kap. 6 § LSO är utformad, d.v.s. att genom tvång främja samverkan, framstår som 
ett ingrepp i det kommunala självstyret.13 Det är inte ovanligt att det kommunala 
självstyret ställs mot andra intressen och att det ibland uppstår en diskussion kring 
kommunens krav på en lokal bestämmanderätt och nationella krav på en enhetlig 
reglering. Vid en sådan intressekonflikt bör en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen enligt 14 kap. 3 § RF inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som har föranlett den.14 Det kan diskuteras om regleringen i 1 
kap. 6 § LSO utgör en sådan inskränkning i det kommunala självstyret som är 
ändamålsenlig utifrån de krav som anges i RF. Det är klart att det aktuella 
stadgandet innebär ett ingrepp i det kommunala självstyret, i det att bestämmelsen 
innehåller ett åliggande, nämligen att kommunerna ”ska” samverka. På det sättet 
bestämmelsen är utformad, kan den inte sägas utgöra någon större inskränkning i det 
kommunala självstyret, eftersom det i första hand är kommunerna själva som avgör i 
vilken utsträckning och under vilka former de ska samverka. 
 
                                                             
12 Se delavsnitt 4.3 ovan. 
13 Se prop. 2009/10:80 s. 212.  
14 Prop. 2009/10:80 s. 212 f. Utformningen av bestämmelsen som fakultativ innebär att riksdagens bedömning inte kan 
bli föremål för lagprövning i efterhand. 
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Det andra kravet i 1 kap. 6 § LSO innebär att de kommunala och statliga räddnings-
tjänsterna ska samarbeta med ”andra” som har uppgifter som berör räddningstjänst-
området. Det innebär enligt förarbetena att de olika räddningsorganen har skyldig-
heter att samarbeta med t.ex. Boverket, Arbetsmiljöverket, Miljö- och hälsoskydds-
nämnden samt landsting. Någon vidare motivering utöver detta ges inte i förarbe-
tena, förutom att bestämmelsen ska motsvara 5 § i 1986 års räddningstjänstlag.15 Det 
går att utläsa en viss skillnad mellan uttalanden i förarbetena till den tidigare 
räddningstjänstlagen och LSO. I förarbetena till den tidigare räddningstjänstlagen 
framgick att detta stadgande skulle ses som en ”uppmaning till samarbete” med 
andra aktörer på räddningstjänstområdet, medan det i LSO framförs som ett krav, 
nämligen att samarbete ”ska” ske med andra.16  
 
Skillnaderna i ordvalen mellan de olika författningarna kan tolkas som att kravet på 
att de kommunala och statliga räddningstjänsterna ska samverka med övriga aktörer 
på räddningstjänstområdet har ökat i LSO i förhållande till den tidigare räddnings-
tjänstlagen – från en uppmaning till samverkan till ett krav på samverkan. I 
praktiken torde detta knappast ha inneburit några förändringar.17 Inte heller har 
räddningstjänsterna givits några befogenheter som möjliggöra för en utökad 
samverkan mellan myndigheterna. Det innebär även här att den samverkan som sker 
får bedrivas inom ramen för vad den allmänna samverkansskyldigheten i 6 § FL 
medger, vilket bland annat innebär att samverkan måste ske inom ramen för 
respektive myndighets ansvarsområde och vad som är lämpligt utifrån den rådande 
arbets- och resurssituationen.18 

7.2.1.3 Samverkan mellan blåljusmyndigheterna 

På en olycksplats hanterar de olika blåljusmyndigheterna samma händelse, men de 
har helt olika uppgifter och bedriver sina insatser parallellt. För att händelsen ska 
hanteras på ett effektivt sätt krävs att de olika myndigheterna samverkar med 
varandra. I det följande undersöks vilka skyldigheter polisen och ambulans-
sjukvården har att samverka med framför allt den kommunala räddningstjänsten på 
olycksplatsen.19 För att öka förståelsen och behovet av samverkan mellan de olika 
räddningsorganen redogörs även övergripande för de olika arbetsuppgifter som 
blåljusmyndigheterna har på en olycksplats. Härtill utreds vem hos respektive 
myndighet som leder insatsen, eftersom det i första hand är denne som ske se till att 
samverkan kommer till stånd mellan de olika räddningsorganen på olycksplatsen. 

                                                             
15 Prop. 2002/03:119 s. 103. 
16 Jfr prop. 1985/86:170 s. 64 f. med prop. 2002/03:119 s. 103. 
17 Enligt 3 kap. 8 § LSO och 3 kap. 3 § första stycket FSO ska de handlingsprogram som kommunerna ska upprätta 
innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner, statliga myndigheter och enskilda. I SOU 2002:10 s. 292 
framgår att det är upp till varje kommun att avgöra hur utförliga dessa samverkansbeskrivningar ska vara.  
18 Se delavsnitt 4.3 ovan.  
19 I prop. 2013/14:1, utgiftsområde 6, s. 21 f. framförs att samverkan mellan räddningstjänst, polis och hälso- och 
sjukvård behöver utvecklas. 
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Innan dessa frågor undersöks ska inledningsvis sägas att en räddningsinsats ofta 
föregås av att en hjälpsökande ringer 112, varvid operatören vid SOS Alarm ställer 
de första inledande frågorna, bedömer behov av hjälpinsatser och vid bedömt behov 
vidareförmedlar informationen till räddningstjänstens, polisens och hälso- och 
sjukvårdens ledningscentraler.20 I många kommuner har SOS Alarm fått i uppdrag 
att alarmera, dirigera och leda räddningstjänstens resurser. I lokala avtal regleras 
vilka styrkor och insatser som ska larmas ut i olika typer av situationer. I annat fall 
sköter kommunerna denna verksamhet i egen regi eller upphandlar den genom 
annan part. Polisen sköter all alarmering, dirigering och ledning av polisresurser i 
egen regi. Vid exempelvis en misstänkt brand alarmerar SOS Alarm i första hand 
räddningstjänsten. När räddningstjänsten gör en insats enligt LSO ska polisen 
underrättas om insatsen.21 I praktiken görs detta genom att ansvarig tjänsteman för 
alarmering och ledning av räddningstjänsten underrättar polisen, som då kan göra 
sin egen bedömning av händelsen. I de fall SOS Alarm genom avtal med en 
kommun har fått i uppgift att alarmera polisen vid en räddningsinsats kan även de 
ansvara för denna alarmering. Föreligger behov av medicinsk hjälp tillkallas även 
ambulans till platsen. Vid händelse av brott kopplar SOS Alarm samtalet direkt till 
polisen som i sin tur kan alarmera räddningstjänst och ambulanssjukvården. 
Föreligger ett hjälpbehov har de olika räddningsorganen inom sina olika ansvarsom-
råden en skyldighet att ingripa.22 
 
Till räddningstjänstens uppgifter på en olycksplats hör att ansvara för räddnings-
insatsen. Mer konkret ansvar räddningstjänsten för att rädda liv och begränsa skador 
på människor, egendom och miljö, men även att säkra olycksplatsen, spärra av ett 
eventuellt riskområde samt varna människor som befinner sig hotande nära etc. I 
varje kommun ska det enligt 3 kap. 16 § LSO finnas en räddningschef, som har det 
övergripande ansvaret för räddningstjänsten i kommunen. Vid varje räddningsinsats 
ska det även finnas en räddningsledare. Det är räddningschefen som är räddnings-
ledare om denne inte har utsett en annan behörig person att vara detta. Räddnings-
chefen kan om så är lämpligt begränsa räddningsledarens befogenheter.23 
Räddningstjänsten har inga direkta skyldigheter att samverka med övriga 
blåljusmyndigheterna på olycksplatsen förutom vad som följer av 6 § FL.24 I de fall 
räddningschefen har delegerat till annan person att vara räddningsledare är det 
rimligt att det i första hand är denne som fattar beslut i hur räddningstjänstens 
resurser ska användas och i vilken utsträckning räddningstjänsten har möjlighet att 
avsätta resurser för att samverka med andra myndigheter på en olycksplats. De 
kommunala nämnderna bör delegera till räddningschefen och vid behov till rädd-
                                                             
20 Skr. 2012/13:113 s. 6.  
21 6 kap. 10 § andra stycket LSO. 
22 Se SOU 2013:33 s. 113 ff. om alarmeringsprocessen.   
23 Hermelin, Schnell & Dryselius, 2004, s. 174 f. 
24 Se delavsnitt 4.3 ovan. 
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ningsledaren att de få fatta beslut i sekretessfrågan. I annat fall kan nämnden bli 
tvungen att håla ett särskilt sammanträde enbart för att pröva frågan om utlämnande 
av en uppgift.25 

 
Till polisens uppgifter på en olycksplats hör i huvudsak att övervaka den allmänna 
ordningen och säkerheten, bedriva brottsutredning samt lämna allmänheten skydd, 
upplysningar och annan hjälp.26 Mer konkret kan polisens uppgifter vara att 
utrymma, spärra av och bevaka olycksområdet, identifiera och registrera avlidna och 
skadade, underrätta anhöriga, gripa misstänkta gärningsmän och ordna trafik-
reglering.27 I polisens hjälpande verksamhet ingår även att de ska ge allmänheten 
bistånd när det inte ankommer på något annat samhällsorgan att lämna hjälpen. 
Polisen har en skyldighet att lämna hjälp även när det ankommer på annat organ att 
ge bistånd, t.ex. att föra en medvetslös eller svårt skadad person till sjukhus, fastän 
ambulanstransport i och för sig hade kunnat påkallas.28 

 
Polisens verksamhet är till sin natur sådan att den ofta förutsätter samverkan med 
andra myndigheter. En särskild samverkansbestämmelse för polisen återfinns i 6 § 
polislagen.29 Innehållet i paragrafen motsvarar tidigare 3 § polislagen med vissa 
förändringar med anledning av ombildningen av polisorganisationen.30 Den aktuella 
bestämmelsen tar inte direkt sikte på polisens samverkan på olycksplatsen, utan på 
polisens verksamhet i allmänhet. Av första stycket följer att Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen ska samarbeta med varandra och med åklagarmyndigheterna.31 I 
andra stycket understryks att polisen fortlöpande ska samarbeta med myndigheterna 
inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda 
någon åtgärd av dem.32 Det är framför allt tredje stycket som är av intresse för denna 
undersökning och innebär att polisen ska samarbeta med andra myndigheter och 
organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Denna samverkan är likt 
6 § FL begränsad till sådant som berör polisens egen verksamhet. JO har med 
anledning av detta riktat kritik mot polisens samarbete med Svenska Transport-
arbetareförbundet vid en trafikkontroll som hade ett arbetsrättsligt syfte. Det var 
enligt JO självfallet inte en uppgift för polisen att samarbeta med ett fackförbund i 
en sådan sak, varför samarbetet kritiserades.33 

                                                             
25 Se JO1986/87 s. 221. 
26 Se 2 § polislagen (1984:387). 
27 SOU 1979:6 s. 80. 
28 Prop. 1983/84:111 s. 56 f.  
29 I 22–25 §§ förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten finns närmare bestämmelser om polisens 
samarbete med andra myndigheter och organ. 
30 Prop. 2013/14:110 s. 579, ändring genom SFS 2014:588. 
31 Polisens nära samarbete med Åklagarmyndigheterna d.v.s. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten är natur-
lig med hänsyn till det nära samarbetet som behövs inom ramen för brottsutredarverksamheten. Vad gäller enskilda 
ärenden med Åklagarmyndigheten är det dock i huvudsak rättegångsbalken som reglerar samverkansfrågorna.  
32 I bestämmelsen hänvisas även till 14 kap. 1 § socialtjänstlagen som innebär att polisen har en skyldighet att anmäla 
till socialnämnden om ett barn kan behöva hjälp av nämnden.  
33 JO 2007/08 s. 157. 
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I 6 § fjärde stycket polislagen åläggas övriga myndigheter att ge polisen stöd i sitt 
arbete. Det är dock polisens ansvar att se till att samarbetet med övriga myndigheter 
kommer till stånd.34 På en olycksplats innebär det att polisen i första hand bör söka 
samarbete med räddningstjänsten och övriga berörda myndigheter. Räddningstjäns-
ten har redan enligt 6 § FL en generell skyldighet att bistå polisen, varför stadgandet 
i polislagen att andra myndigheter ska ge polisen stöd i dess arbete, i praktiken kan 
antas vara av mindre betydelse för samverkan mellan myndigheterna. Även om det 
aktuella stadgandet inte innebär någon direkt skyldighet för räddningstjänsten eller 
övriga myndigheter att samverka med polisen, framhålls i förarbetena att en sådan 
reglering är av värde angående den inriktning som är önskvärd.35 
 
För polisens del gäller att det av arbetsordning eller av order ska framgå vem som är 
befäl vid ett uppdrag som polismän utför gemensamt. I annat fall är det den som har 
den högsta befattningen som för befäl. Om flera polismän har lika höga befattningar 
är den som har haft befattningen längst tid eller, om de har haft befattningen lika 
länge, den till levnadsåldern äldste.36 Förhållandet mellan räddningsledaren och den 
polispersonal som är verksam på olycksplatsen behandlades i förarbetena till 1974 
års brandlag. En del remissinstanser framförde att några samverkanssvårigheter inte 
behövde uppstå på olycksplatsen. En större grupp framhöll att polispersonal av flera 
skäl inte kunde ställas under befäl av annan än polisbefäl. Departementschefen 
anförde att polisens verksamhet på olycksplatsen i princip borde ses som en 
verksamhet som bedrevs jämsides med det egentliga räddningsarbetet och som leds 
av ett polisbefäl och inte av räddningsledaren. Vidare anfördes att en nära 
samverkan mellan de två cheferna är nödvändig. Även om det är räddningsledaren 
som bestämmer inriktningen på räddningsarbetet, måste räddningsledaren se till att 
polisen får tillfredställande möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Liksom det måste 
ligga i intresset hos polisstyrkans chef att genom sina åtgärder främja det egentliga 
räddningsarbetet.37  
 
Till ambulanssjukvårdens uppgifter på olycksplatsen hör att bedriva sjukvårdsin-
satser.38 Mer konkret ansvarar ambulanssjukvårdens för att bland annat inventera 
vilka skador som inträffat, genomföra akut livräddande åtgärder för att säkra och 
stabilisera livsviktiga funktioner, prioritera de skadade inför avtransport, bedöma 
vårdbehov och tillse att både sjuktransportresurser och sjukvårdsinrättningar 

                                                             
34 Prop. 1983/84:111 s. 52. 
35 Prop. 1983/84:111 s. 58. 
36 7 § polisförordning (2014:1104). Se även RPSFS (2006:14) Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Polisens planering, organisation och ledning vid särskilda händelser. Se Nylén, 2006, s. 6 ff. Om särskild händelse inom 
polisen. 
37 Prop. 1973:185 s. 145.  
38 1 och 6 § hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret för ambulanssjukvården ligger under hälso- och sjukvårdens ansvars-
område.  
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används så effektivt som möjligt.39 Det finns inga särskilda samverkansbestämmel-
ser, förutom den allmänna samverkansskyldigheten i 6 § FL, som ålägger ambulans-
sjukvården att samverka med räddningstjänsten på olycksplatsen.40 Hälso- och 
sjukvårdsarbete på olycksplatsen löper parallellt med räddningsinsatsen. Det finns 
inte någon rättslig reglering som anger vem som ska vara chef över hälso- och sjuk-
vårdspersonalen på olycksplatsen. I praktiken är det personal från första ambulansen 
på plats som leder sjukvårdsarbetet.41 I förarbetena till 1974 års brandlag gjordes 
också vissa uttalanden om förhållandet mellan räddningsledare och hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Det framhölls att hälso- och sjukvårdspersonal måste finna sig i att i 
stor utsträckning arbeta under de förutsättningar som betingas av den uppläggning 
som räddningsledaren ger räddningsarbetet. På samma sätt som räddningsledaren 
måste sträva efter att upprätthålla sjukvårdspersonalens arbete måste denne bedriva 
sitt arbete så att räddningsarbetet inte hindras onödigtvis. Härtill uttalades att 
räddningsledaren inte har någon befälsrätt över hälso- och sjukvården och att det är 
klart att räddningsledaren aldrig kan påverka de egentliga vårdinsatserna på en 
olycksplats.42 

7.2.1.4 Myndigheters skyldigheter att bistå räddningstjänsten 

Nära kopplat till myndigheternas krav på samverkan ligger skyldigheten att bistå 
varandra. Skillnaden mellan bistånd och samverkan är inte helt tydlig. Samverkan är 
dock ofta mer ömsesidigt och något som samtliga inblandande myndigheter tjänar 
på. Bistånd är däremot ofta mer enkelriktat och kan ofta ses som mer betungande för 
den bistående myndigheten. På räddningstjänstområdet finns en bestämmelse om 
bistånd i 6 kap. 7 § LSO. I detta stadgande föreskrivs att en statlig myndighet eller 
en kommun är skyldig att med personal och egendom delta i en räddningsinsats på 
anmodan av räddningsledaren.43 Myndigheternas skyldigheter att bistå i räddnings-
tjänst infördes i 1986 års räddningstjänstlag och avsikten med bestämmelsen var att 
göra det möjligt att använda de räddningsresurser som finns i samhället på ett 
effektivt sätt.44 Skyldigheten att bistå räddningstjänsten är inte obegränsat, utan av 
bestämmelsen följer att en myndighet enbart är skyldig att bistå räddningstjänsten 
om myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess 
vanliga verksamhet. I förarbetena till 1986 års räddningstjänstlag uttalade 
departementschefen: 
 

                                                             
39 Johansson, 2006, s. 178 f.  
40 I 8 § hälso- och sjukvårdslagen anges dock att landstingen ska samverka med samhällsorgan, organisationer och 
privata vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. 
41 Nilsson & Kristiansson, 2015, s. 47 och 50. 
42 Prop. 1973:185 s. 145. 
43 Av 6 kap. 7 § LSO framgår att en statlig myndighet eller en kommun är skyldig att medverka vid sanering efter 
utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av den myndighet som ansvarar för saneringen. Det bör även betonas att den 
bistående myndigheten som delar i räddningsinsatsen fortfarande är anställd i den egna myndigheten. 
44 Prop. 1985/86:170 s. 81 f. I prop. 2002/03:119 s. 120 anges att 6 kap. 7 § LSO motsvarar 34 § i 1986 års 
räddningstjänstlag. 
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”Ett ianspråktagande av andra myndigheters resurser kan givetvis inte ske utan 
begränsningar. Enligt min mening bör det inte fordras att myndigheten deltar i 
räddningsinsatsen om ett deltagande allvarligt hindrar den vanliga verksamheten. 
Det får bli myndighetens sak att avgöra när så är fallet.”45   

 
Av det aktuella uttalandet följer att det i första hand är upp till den bistående 
myndigheten och inte räddningsledaren att avgöra om en myndighet har lämpliga 
resurser att bistå räddningstjänsten samt om ett deltagande inte allvarligt hindrar 
myndighetens vanliga verksamhet. Det innebär att en myndighet inte behöver göra 
avkall på sin ordinarie verksamhet enbart i syfte för att bistå räddningstjänsten. I 
utredningarna inför 1986 års räddningstjänstlag ansåg Räddningstjänstkommittén att 
när en räddningsledare begär hjälp skulle hjälp inte kunna vägas med mindre än att 
den egna verksamheten ”oundgängligen” hindrar det.46 Kommitténs förslag inbjöd 
till mer långtgående krav på bistånd än propositionstexten, även om det inte 
framgick när ett sådant bistånd kunde nekas. I förarbetena till LSO framhålls att det 
inte är möjligt att i en allmän regel närmare precisera när en myndighet kan vägra 
deltagande i en räddningsinsats. Det får bli en avvägning i det enskilda fallet mellan 
en statlig myndighets eller kommuns behov av resurser för den egna verksamheten 
och möjligheten att bidra med resurser vid en räddningsinsats.47 Försvarsmakten har 
uttalat att en skarp militär insats eller möjligen en stor militär övning, skulle 
prioriteras före deltagande i en räddningsinsats. Försvarsmakten har med andra ord 
gjort bedömningen att bistånd i dessa fall allvarligt hindrar dess vanliga verksam-
het.48 En myndighets medverkan i räddningstjänst omfattar enbart egen anställd 
personal, och inte så kallad pliktpersonal. Däremot är personal vid hemvärnet 
skyldig att bistå räddningstjänsten. I de fall räddningsledaren vill disponera sådan 
personal måste de ställa sin begäran till Försvarsmakten.49  
 
Förutom ovanstående bestämmelse om bistånd föreskrivs i 4 kap. 31 § FSO att om 
en statlig myndighet har lämpliga resurser för att delta i räddningsinsatser är de 
skyldiga att medverka i planläggningen av räddningstjänsten och vid övningar i 
räddningstjänsten. Det aktuella stadgandet innebär att de statliga myndigheterna, 
även i den planerande och förberedande verksamheten, är skyldiga att bistå den 
kommunala räddningstjänsten. Eftersom det är fråga om en förordning saknas 
förarbeten på området. Likt 6 kap. 7 § LSO är det rimligt att de statliga myndighet-
erna enbart är skyldiga att medverka i planläggningen av räddningstjänsten och vid 

                                                             
45 Prop. 1985/86:170 s. 45.  
46 SOU 1983:7 s. 547. 
47 Se prop. 2002/03:119 s. 120 f. 
48 Riksrevisionen, 2011, s. 40. Se även Statens räddningsverk, 2008a, s. 67 och Ds 2014:20 s. 112. Försvarsmakten kan 
bland annat bistå med personal, material, ledningsresurser, transportplan, transport med helikopter, övriga transporter i 
terräng samt förläggnings- och utspisningsresurser. 
49 Bengtsson, 2010, s. 95. Se även SOU 2000:21 s. 504 och SOU 2001:98 s. 158. I de fall myndigheten disponerar 
värnpliktiga eller civilpliktiga kan dock dessa medverka i räddningsinsatsen med stöd av tjänsteplikten i 6 kap. 1 § LSO. 
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övningar i räddningstjänst, om det inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga 
verksamhet. 

 
Utöver ovanstående krav på bistånd har polisen ytterligare skyldigheter att bistå 
räddningstjänsten. Polisens skyldigheter att bistå räddningstjänsten utgår från fem 
olika bestämmelser i LSO.  
 

1) Polisen ska lämna räddningstjänsten den hjälp som behövs vid ingrepp i 
annans rätt.50  

2) Polisen ska lämna räddningstjänsten den hjälp som behövs för att de ska 
kunna utföra tillsyn enligt LSO.51 

3) Polisen ska lämna räddningstjänsten den hjälp som behövs för att de ska få 
tillträde till en anläggning som ska sotas eller för att utföra brandskydds-
kontroll och för att få nödvändiga upplysningar och handlingar.52  

4) Polisen ska lämna räddningstjänsten den hjälp som behövs för att bedriva 
efterföljande åtgärder såsom bevakning, restvärdesskydd, sanering och 
återställning.53  

5) Polisen ska lämna räddningstjänsten den hjälp som behövs för att de ska 
kunna genomföra sina olycksutredningar.54 

 
Om räddningstjänsten begär bistånd enligt någon av dessa bestämmelser är polisen 
skyldig att lämna sådant bistånd. Det ankommer inte på polisen att pröva behovet 
eller lämpligheten av att ge sådant bistånd. Om polisen anser att behovet eller 
lämpligheten av den begärda åtgärden kan ifrågasättas är det naturligt att räddnings-
tjänsten uppmärksammas på detta så att frågan där kan tas upp till omprövning.55 I 
de fall polisen skulle vägra att ge bistånd finns inga direkta sanktioner som 
räddningstjänsten kan nyttja för att ålägga polisen att bistå dem. Lagstiftaren verkar 
sålunda ha utgått från att polisen alltid hörsammar en begäran om bistånd från 
räddningstjänsten. Det ska tilläggas att det är polisen som bedömer vilken eventuell 
våldsanvändning som ska användas för att bistå räddningstjänsten och om det är 
proportionerligt utifrån uppgiften. Det innebär att polisen här gör en viss bedömning 
av lämplighet att ge bistånd.56 
                                                             
50 6 kap. 3 § LSO. Räddningstjänsten kan behöva göra ingrepp i annans rätt om fara för liv, hälsa eller egendom eller för 
skada i miljön inte lämpligen kan göras på något annat sätt. Polisens bistånd kan i sådana situationer bestå av att ta reda 
på vem som äger byggnaden, anläggningen eller utrustningen och begära att räddningstjänsten får disponera det som 
behövs. Polisen kan även hjälpa till med att räddningstjänsten kommer in i en byggnad eller använda utrustning om 
ägaren motsätter sig att räddningstjänsten gör ett sådant ingrepp. Polisen får dock enligt 21 § polislagen gå in i bostäder 
och liknande på en olycksplats och söka efter skadade utan att räddningsledaren beslutat om ingrepp i annans rätt. En 
polisman får bereda sig tillträde till en lokal om det finns anledning att tro att någon som person som befinner sig i 
lokalen har avlidit, är medvetslös eller inkapabel till att tillkalla hjälp. 
51 5 kap. 3 § LSO. 
52 3 kap. 5 § andra stycket LSO. 
53 3 kap. 9 § tredje stycket LSO. 
54 3 kap. 10 § andra stycket LSO. 
55 JO 1981/82 s. 172, särskilt s. 183 och JO-beslut, diarienummer 3625-2009, beslut meddelat 2011-01-21. 
56 Se Boucht, 2011, s. 149 f. 
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Härtill har Försvarsmakten enligt förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd 
till civil verksamhet (stödförordningen) en möjlighet att bistå räddningstjänsten vid 
hantering av extraordinära händelser i fredstid enligt LEH och där förutsättningarna 
för räddningstjänst inte är uppfyllda.57 Försvarsmakten beslutar i huvudsak själv om 
stöd härvid ska lämnas.58 Försvarsmakten får endast lämna stöd till kommunerna, 
om de har resurser som är lämpliga för uppgiften och om det inte allvarligt hindrar 
dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt LSO.59 Det innebär att om 
Försvarsmaktens resurser behövs till räddningstjänst ska stöd inte ges i andra fall.60 
En tydlig skillnad om Försvarsmakten lämnar bistånd enligt LSO eller stödförord-
ningen är huruvida sekretess gäller i verksamhet eller inte. Som utvecklas i följande 
avsnitt blir personalen från Försvarsmakten underställd räddningstjänstsekretess när 
de bistår räddningstjänsten enligt 6 kap. 7 § LSO. I de fall Försvarsmakten lämnar 
bistånd enligt stödförordningen finns det ingen särskild sekretessbestämmelse som 
tar sikte på Försvarsmaktens stödjande verksamhet.61 Representanter från kommuner 
har även framfört att gränsdragningen mellan de insatser som görs enligt LSO och 
stödförordningen ibland är svår att urskilja och att en sådan bedömning i praktiken 
ofta görs efter att en insats är avslutad.62 Av det följer att det kan uppstå oklarheter 
beträffande vilken sekretess som personalen från Försvarsmakten är underställd när 
de bistår räddningstjänsten.63 

7.2.2 Kommunens samordningsansvar 

Förutom att ansvara räddningstjänst har kommunerna enligt 3 kap. 1 § första stycket 
LSO en skyldighet att bedriva olycksförebyggande verksamhet inom kommunens 
geografiska område. En sådan förebyggande verksamhet bedrivs ofta genom 
räddningstjänstens försorg, bland annat inom ramen för den tillsynsverksamhet som 
ska bedrivas på området. Härtill har kommunerna även en skyldighet att utan att 
andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 
bränder. Det senare brukar benämnas som kommunens samordningsansvar. Enligt 

                                                             
57 Se Försvarsmaktens årsredovisning 2012 s. 30 f. Försvarsmakten lämnade under 2011 stöd enligt LSO vid cirka 100 
tillfällen varav cirka 60 var eftersök av försvunna personer och cirka 20 var sjöräddningsuppdrag. Vidare lämnade För-
svarsmakten stöd vid cirka 230 tillfällen enligt stödförordningen. Huvuddelen, cirka 200 tillfällen, var stöd till polisen 
och omfattade röjning av ammunitionseffekter. Se även Riksrevisionen, 2011, s. 77 ff. Hela 95 % av länsstyrelserna och 
59 % av kommunerna hade haft någon kontakt med Försvarsmakten under de senaste två åren. 
58 Den enda tvingande regleringen finns i 3 § stödordordningen och gäller transporter vid livshotande situationer.  
59 4 och 6 §§ stödförordningen. 
60 Försvarsmaktens personal får enligt 7 § stödförordningen inte användas i situationer där det finns risk att den kan 
komma att bruka tvång eller våld mot enskilda. Försvarsmaktens personal får inte heller enligt 10 § stödförordningen 
användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att personalen kan komma att skadas.  
61 Se avsnitt 7.3.1.2.1 nedan. 
62 Se Riksrevisionen, 2011, s. 85. En sådan osäkerhet leder framför allt till att det är svårt för kommunerna att kostnads-
beräkna insatserna. Enligt 3 § avgiftsförordningen (1992:191) får en statlig myndighet bara ta ut en avgift för en verk-
samhet om detta särskilt anges i lag eller förordning eller i särskilt beslut av regeringen. Det innebär att Försvarsmakten 
inte får kräva ersättning för insatser som görs enligt LSO. Om Försvarsmakten däremot gör insatser enligt stödför-
ordningen har de som huvudregel enligt 16 § stödförordningen rätt till full kostnadstäckning.  
63 Se delavsnitt 7.3.1 nedan om räddningstjänstsekretess. 
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förarbetena syftar samordningsansvaret till att stimulera kommunerna och ge dem 
möjlighet till en tvärsektoriell olycksförebyggande verksamhet inom kommunen, 
mellan kommuner och med andra som berörs av verksamheten.64 För att främja den 
olycksförebyggande verksamheten har kommunerna enligt 3 kap. 12 § LSO en 
möjlighet att samverka över kommungränserna. I förarbetena framhålls att det 
särskilt för mindre kommuner kan vara en fördel att söka samarbete för att utveckla 
verksamheten. Inte sällan ser sådan samverkan genom att kommunerna går samman 
i kommunalförbund och samverkar i fråga och räddningstjänst, men även om annan 
olycksförebyggande verksamhet.65 
 
Kommunernas samordningsansvar innebär inte att de tar över ansvaret från någon 
annan aktör, vilket framgår av lokutionen ”verka för” i paragrafen. Tanken är 
däremot att kommunerna ska ta initiativet till en samordning av all den olycksföre-
byggande och skadebegränsande verksamhet som bedrivs inom kommunens 
geografiska område. Det kan gälla samverkan med aktörer med ansvar inom t.ex. 
trafiksäkerhetsområdet, plan- och byggsektorn, miljöförvaltningen, folkhälsoverk-
samheten och det civila försvaret. Kommunerna ska genom samordningsansvaret 
försöka uppnå en samsyn mellan de inblandande aktörerna beträffande vilka 
säkerhetsåtgärder kommunerna som ska vidta.66 Hur kommunerna ska uppnå denna 
samordning är inte närmare reglerat i LSO, varför det i första hand är en fråga för 
varje kommun att avgöra. I praktiken brukar inte sällan kommunerna upprätta olika 
samverkansgrupper där representanter från bland annat berörda myndigheter deltar 
för att t.ex. utbyta information om vilka åtgärder som vidtagits samt för att 
genomföra gemsamma åtgärder.67  
 
Det aktuella samordningsansvaret härstammar från 1986 års räddningstjänstlag, där 
det stadgades att kommunerna hade en skyldighet att ”främja” annan olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet i kommunen.68 Den ändrade ordalydelsen i LSO, 
som innebär att kommunerna ska ”verka för” att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder, innebär enligt lagstiftaren att kommunerna i större utsträckning 
än tidigare ska ta initiativ till en samordning av olycksförebyggande och skadebe-
gränsande verksamheter inom kommunen.69 Lagstiftaren har med andra ord ökat 
sina samverkansambitioner. Den samverkan som kommunerna bedriver i den 
olycksförebyggande verksamheten måste dock äga rum inom ramen för vad den 
allmänna samverkansskyldigheten i 6 § FL medger, vilket innebär att samverkan 
måste ske inom kommunens verksamhetsområde och begränsas av den rådande 
arbets- och resurssituationen. 

                                                             
64 Prop. 2002/03:119 s. 55 f. och 106. 
65 Prop. 2002/03:119 s. 107. 
66 Prop. 2002/03:119 s. 55 f. och 106. 
67 Statens räddningsverk, 2006, s. 49 f.  
68 Jfr 7 § räddningstjänstlagen.  
69 Prop. 2002/03:119 s. 106. 
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7.3 Sekretesskyddets konstruktion 

I kapitlets första del, ovan, har behandlats vilka särskilda skyldigheter som 
kommunerna och övriga blåljusmyndigheter har att samverka med varandra. 
Gemensamt för dessa samverkansbestämmelser är att de begränsas av reglerna om 
sekretess. I kapitlets andra del, nedan, undersöks sekretesskyddets konstruktion 
inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor.70 

7.3.1 Räddningstjänstsekretess 

7.3.1.1 Inledning 

Räddningstjänsten kommer ofta i kontakt med känsliga uppgifter om enskildas 
personliga och ekonomiska förhållanden. Vid exempelvis en räddningsinsats kan 
räddningstjänsten få del av uppgifter om omkomna och skadade personer samt 
uppgifter om andra personliga förhållanden om personer på en olycksplats.71 Under 
lång tid fanns det inte någon direkt sekretessbestämmelse som tog sikte på 
räddningstjänstens verksamhet. I förarbetena till LSO anses avsaknaden av en 
sekretessbestämmelse på området som en påtaglig brist. Det resulterade i att när 
LSO trädde i kraft den 1 januari 2004 infördes den så kallade räddningstjänst-
sekretessen i 9 kap. 30 § i 1980 års SekrL, som numera återfinns med oförändrat 
innehåll i 32 kap. 8 § OSL. 

7.3.1.2 Verksamhet som omfattas av sekretess 

Räddningstjänstsekretessens räckvidd är begränsad till att gälla i tre olika slags 
verksamheter, nämligen till sådan verksamhet som enligt LSO avser 1) utförande av 
räddningsinsatser, 2) undersökningar av olyckor, och 3) tillsyn. Anledningen till att 
räddningstjänstsekretessen inte gäller vid all verksamhet som bedrivs enligt LSO är 
att lagstiftaren vill begränsa sekretessens räckvidd till att enbart omfatta de 
verksamheter inom LSO som verkligen är i behov av sekretess.72 En sådan 
utgångspunkt ligger i linje med att en begränsning av allmänhetens rätt att ta del av 
allmänna handlingar ska anges så noga som möjligt för att undvika varje form av 
sekretess för säkerhets skull.73 

                                                             
70 Det ska här tilläggas att de flesta sekretessbestämmelser som undersöktes i föregående kapitel är primära sekretess-
bestämmelser som gäller inom hela den offentliga sektorn. Det innebär att i de fall räddningstjänsten åläggs att bedriva 
krishanteringsverksamhet eller på annat sätt får del av sådana uppgifter som har analyserats i detta kapitel blir de också 
skyldig att iaktta sådan sekretess. 
71 Prop. 2002/03:119 s. 92. 
72 Prop. 2002/03:119 s. 93. 
73 Prop. 1979/80:2, del A, s. 56. 
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7.3.1.2.1 Utförande av räddningsinsatser 

I den första punkten i räddningstjänstsekretessen framgår att bestämmelsen gäller i 
sådan verksamhet enligt LSO som avser ”utförande av räddningsinsatser”.74 Av 
stadgandet följer att räddningstjänstsekretessen är verksamhetsknuten till sådan 
verksamhet som definieras som räddningstjänst i LSO.75 Det finns här anledning att 
närmare utröna innebörden av begreppet räddningstjänst som sätter gränserna för 
tillämpningen av räddningstjänstsekretessen. Tilläggas ska att räddningstjänst-
begreppet i LSO motsvarar det som användes i 1986 års räddningstjänstlag, varför 
även vägledning för hur begreppet är tänkt att tillämpas kan hämtas från förarbetena 
och rättspraxis till den tidigare lagen.76 
 
Räddningstjänst definieras i 1 kap. 2 § första stycket LSO som ”de räddningsinsatser 
som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för 
olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.” En 
grundläggande förutsättning för att kriterierna för räddningstjänst ska vara uppfyllda 
är att en ”olycka” måste föreligga. Om räddningstjänsten väljer att genomföra en 
insats, där förutsättningarna för en olyckshändelse inte är uppfyllda, är insatsen inte 
att anse som räddningstjänst i LSO:s mening, vilket innebär att räddningstjänsten 
vid en sådan insats inte heller är underställd räddningstjänstsekretess. I LSO finns 
ingen definition av begreppet olycka. Räddningstjänstlagutredningen definierade 
dock olycka på följande sätt, vilket även användes i propositionen till LSO: 
 

”Med olyckor avses plötsligt inträffade händelser som har medfört eller kan 
befaras medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen 
eller som inträffar utan människors handlande. Som olyckor räknas också hän-
delser som beror på människors handlande eller underlåtenhet att handla. Exem-
pel på olyckor är bränder, explosioner, skred, ras översvämningar, oväder och 
utflöden av skadliga ämnen.”77 

 
Med en olyckshändelse avses sålunda en plötsligt inträffad händelse som har 
medfört eller kan befaras medföra skada. Hit räknas händelser som beror på 
företeelser i naturen eller som inträffar med eller utan människors handlande eller 
underlåtenhet att handla. Kravet på att händelsen ska vara en plötslig inträffad 
händelse innebär att långsamma eller ständigt pågående skeenden inte räknas som 
olyckshändelser i LSO:s mening. Räddningstjänsten behöver därför inte vidta 
åtgärder för att förebygga skador som exempelvis den globala uppvärmningen 
befaras medföra. Sådana händelser kan dock orsaka något som plötsligt inträffar och 
som medför skada, t.ex. erosion som förorsakar ett jordskred eller översvämningar 
och i dessa fall är kriterierna i olycksbegreppet uppfyllda. I räddningstjänstens 
                                                             
74 32 kap. 8 § första stycket första punkten OSL. 
75 Prop. 2002/03:119 s. 93. 
76 Prop. 2002/03:119 s. 101. 
77 SOU 2002:10 s. 12. Se prop. 2002/03:119 s. 68. Jfr prop. 1985/86:170 s. 62 f. 
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olycksbegrepp ingår både uppsåtliga och icke uppsåtliga händelser. Inom andra 
områden brukar olyckor ofta förknippas med icke uppsåtliga händelser. Att 
uppsåtliga handlingar ingår i räddningstjänstens olycksbegrepp kan förklaras med att 
i det akuta skedet är svårt att avgöra om en händelse är uppsåtlig eller inte, samt att 
samhället har ett övergripande ansvar för invånarnas trygghet och säkerhet oavsett 
orsak eller bakgrund till händelsen.78 
 
Om en olyckshändelse inte redan har inträffat måste det enligt definitionen för 
räddningstjänst i 1 kap. 2 § första stycket LSO föreligga en ”överhängande fara för 
olycka” för att staten eller kommunerna ska vara skyldig att ansvara för räddnings-
tjänst.79 Att räddningstjänsten kan ingripa redan vid överhängande fara för olycka 
innebär att räddningstjänsten inte behöver vänta till dess att en olycka inträffar innan 
de påbörjar en räddningsinsats.80 En händelse kvalificeras som överhängande när det 
råder en hög risk för att olyckshändelsen ska inträffa samt en stor sannolikhet att den 
inträffar nära i tiden. Om det gäller en konstaterad fara för människors liv eller hälsa 
uttalade försvarsutskottet, i förarbetena till 1986 års räddningstjänstlag, att kravet på 
risken och sannolikheten inte borde sällas alltför högt.81  
 
I förarbetena till 1986 års räddningstjänstlag diskuterades om räddningstjänsten 
skulle få en skyldighet att ingripa i ett tidigare stadium än vid överhängande fara för 
olycka, nämligen vid ”fara för olyckshändelse”.82 Departementschefen var kritisk till 
förslaget och menade att ett ansvar för räddningstjänsten att ingripa i alla de fall då 
det föreligger fara för en olyckshändelse skulle leda till för långtgående skyldigheter 
för räddningstjänsten. För att inte räddningstjänsten ska överösas med larm framhöll 
departementschefen att faran på något sätt måste kvalificeras för att räddnings-
tjänsten ska ha en skyldighet att ingripa, vilket den gör när faran är överhängande. 
Som exempel framfördes att en fara kvalificeras till att vara överhängande vid ett 
bombhot. Vid en sådan händelse, som i huvudsak är en uppgift för polisen att 
hantera, är sällan förutsättningarna för olyckshändelse uppfyllda. Konsekvenserna 
av att en bomb detonerar kan dock medföra omfattande skador på människor och 
egendom, vilket innebär att kriterierna för överhängande fara för olycka är 
uppfyllda.83  
 
Innebörden av rekvisitet överhängande fara för olycka har behandlats av Länsrätten i 
Värmland, med anledning av ett omfattande snöoväder i Gävle 1998. Domstolen 
menade att ett snöfall var en naturlig och vanlig företeelse och normalt sett inte 

                                                             
78 Prop. 1985/86:170 s. 62 f.  
79 Den statliga räddningstjänsten är enligt 1 kap. 2 § andra stycket LSO skyldig att ingripa enligt 4 kap. 1–4 §§ LSO utan 
att det inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka. 
80 SOU 2002:10 s. 164.  
81 Bet. 1986/87:FöU2 s. 20.  
82 SOU 1981:82 s. 166 ff. 
83 Prop. 1985/86:170 s. 22 f. och 66.  
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motiverar insatser från räddningstjänsten. Det aktuella snöovädret hade emellertid 
varit extraordinärt kraftigt och orsakat allvarliga avbräck i normala 
samhällsfunktioner och att stadens gator var oframkomliga. Följden av snöovädret 
var att varken räddningstjänst, polis eller ambulans kunde komma fram med sina 
fordon till de kommuninvånare som var i behov av hjälp. Även om inte någon 
individ eller specifik byggnad hade varit utsatt för någon direkt fara ansåg 
länsrätten, att när en hel stad hade drabbats som i det enskilda fallet ökade risken för 
att det här och där skulle inträffa allvarliga incidenter som p.g.a. snöhinder inte 
kunde åtgärdas. Då alla enskilda risker i en stad av Gävles storlek lades samman 
ansåg domstolen att det var rimligt att tala om att det föreslog en överhängande fara 
för olycksfall.84 Även om domstolen inte tog ställning till huruvida räddningstjänsten 
var underställd räddningstjänstsekretess eller inte, innebär räddningstjänstbegreppets 
nära koppling till räddningstjänstsekretessen att räddningstjänsten vid sådana 
insatser, där kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda, är underställd räddnings-
tjänstsekretess.85 

 
För att inte räddningstjänsten ska förlora i effektivitet p.g.a. att de överhopas med 
framställningar om hjälp vid bagatellartade situationer stadgas i 1 kap. 2 § tredje 
stycket LSO att fyra kriterier måste vara uppfyllda för att räddningstjänsten ska ha 
en skyldighet att genomföra en räddningsinsats. Samtliga kriterier innebär som 
Räddningstjänstlagutredningen framhöll ett relativt stort mått av skönsmässig 
bedömning huruvida förutsättningarna för räddningstjänst är uppfyllda eller inte.86  
 
Det första kriteriet behovet av ett snabbt ingripande anses enligt förarbetena vara 
uppfyllt när den som drabbats eller kan bli drabbad av en olycka inte själv 
tillräckligt snabbt kan avvärja olyckan eller faran för olyckan. Vid osäkerhet om 
behovet av ett snabbt ingripande föreligger, ska räddningstjänsten beakta att ett 
ingripande på ett tidigt stadium ofta är billigare och effektiverare, än ingripanden 
som på ett senare stadium visar sig ofrånkomligt. Det andra kriteriet det hotande 
intressets vikt har inte utförligt kommenterats i förarbetena. Kriteriet kan dock antas 
innebära att räddningstjänsten inte har någon skyldighet att göra stora och 
kostnadskrävande insatser för att rädda egendom och husdjur av mindre ekonomiskt 
värde etc. Det tredje kriteriet kostnaderna för insatsen innebär att räddningstjänsten 
inte är skyldig att ingripa om det verkar sannolikt att kostnaderna för räddnings-
insatsen blir högre skadebeloppet. En sådan avvägning ska enbart göras när 
materiella värden står på spel. När det gäller fara för människors liv eller hälsa är ett 
ingripande alltid motiverat. Det fjärde kriteriet övriga omständigheter tar bland 

                                                             
84 Länsrätten Värmland, mål 1253-99, dom meddelad 2000-05-11.  
85 Vid den aktuella situationen hade räddningstjänstsekretessen ännu inte trätt i kraft. Målet handlade om huruvida 
kommunen hade rätt till statlig ersättning för vissa räddningstjänstkostnader som hade uppstått med anledning av den 
aktuella väderhändelsen. För att kommunen ska få rätt till statlig ersättning krävs bland annat att förutsättningarna för 
räddningstjänst är uppfyllda. 
86 SOU 2002:10 s. 167.  
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annat hänsyn till möjligheter som den enskilde själv har att avvärja eller begränsa 
skadorna. Räddningstjänsten har först en skyldighet att ingripa när den enskilde inte 
själv eller med anlitande av någon annan klarar av att bemästra en olyckssituation.87  
 
Det kan utifrån ett inkommande larm vara svårt att avgöra om förutsättningarna för 
räddningstjänst är uppfyllda eller inte. I en sådan situation kan räddningstjänsten 
larmas ut för att avgöra om förutsättningar för räddningstjänst är uppfyllda eller inte. 
I doktrinen har uttalat att en sådan undersökning kan betraktas som räddningstjänst 
till dess att det har konstaterats om förutsättningar för räddningstjänst är uppfyllda 
eller inte.88 En sådan utgångspunkt är även enligt min mening rimlig. Räddnings-
tjänsten ska knappast behöva tveka om de har en skyldighet att inleda en rädd-
ningsinsats eller inte. På olycksplatsen är det i första hand räddningsledaren som 
fattar beslut om att en viss insats är att anse som räddningstjänst eller inte.89 I en 
dom från Kammarrätten i Göteborg framgår även den centrala roll som givits till 
räddningsledaren. I målet uttalades att de åtgärder som räddningsledaren beordrar på 
en olycksplats är att bedöma som räddningstjänst, såvida de inte framstår som 
omotiverade eller alltför omfattande.90 

 
I de fall förutsättningarna för räddningstjänst inte skulle vara uppfyllda finns det 
inga hinder mot att räddningstjänsten väljer att genomför en räddningsinsats. En 
sådan insats är däremot inte att betrakta som räddningstjänst i LSO:s mening.91 
Kriterierna för räddningstjänst är som regel inte uppfyllda om exempelvis en enskild 
ringer räddningstjänsten för att få hjälp med att ta ner en katt som klättrat upp i ett 
träd och vägrar komma ner.92 Om räddningstjänsten ändå väljer att göra en insats, 
t.ex. om de har vägarna förbi kan räddningstjänsten när de hjälper den enskilde 
observera den enskildes bräckliga hälsotillstånd eller få upplysningar om ett hem 
som avspeglar sociala förhållanden. Även om det är sådana slags uppgifter som 
räddningstjänstsekretessen avser att skydda är räddningstjänsten vid en sådan insats 
inte underställd räddningstjänstsekretess, eftersom förutsättningarna för räddnings-
tjänsten inte är uppfyllda. 
 
Innebörden av räddningstjänstbegreppet har behandlats av Kammarrätten i 
Göteborg. Frågan i målet var om vissa åtgärder som hade vidtagits i samband en 
översvämning var att betrakta som räddningstjänst. Bakgrunden till målet var ett 

                                                             
87 Prop. 1985/86:170 s. 63 och prop. 2002/03:119 s. 50. Se även SOU 1981:82 s. 162 f., SOU 1983:77 s. 244 och SOU 
2002:10 s. 73.  
88 Bengtsson, 2010, s. 28. 
89 Enligt 3 kap. 9 § första stycket LSO är det även räddningsledaren som formellt sett beslutar när räddningsinsatsen är 
avslutad. Beslutet ska ske i skriftlig form.  
90 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3414-97, dom meddelad 1999-11-04. 
91 Prop. 1985/86:170 s. 63. 
92 Jfr prop. 1985/86:170 s. 20. Tama djur såsom katter är i räddningstjänstsammanhang att betrakta som egendom. Vilda 
djur anses inte motiverat att rädda annat än om djuret kan orsaka en skada på miljön, t.ex. genom förorening av en 
vattentäkt. 



 

 
 
 

272 

omfattande regnväder som hade orsakat stora översvämningar. Under den aktuella 
händelsen hade räddningstjänsten i Alvesta kommun vidtagit en rad åtgärder. 
Kommunen bedömde åtgärderna som räddningstjänst och ansökte om statlig 
ersättning för de räddningstjänstkostnader som hade uppstått till följd av händelsen. 
MSB som företräder staten i dessa frågor, beviljade kommunen ersättning för de 
flesta insatser som hade genomförts.93 Ersättning nekades dock avseende åtgärder 
vidtagna vid kommunens vattenverk. MSB ansåg att dessa kostnader inte kunde 
hänföras till verksamhet som var att betrakta som räddningstjänst, utan menade att 
kommunen hade ett ansvar att vidta åtgärder för vattenförsörjningen i sin egenskap 
av egendomsinnehavare och verksamhetsansvarig, oberoende av sitt ansvar för 
räddningstjänsten. Kammarrätten ansåg dock att en skiljelinje måste dras mellan å 
ena sidan avbrott i olika samhällsfunktioner, såsom vattendistribution, som kunde 
inträffa mer eller mindre frekvent och av olika anledningar, och å andra sidan 
effekter av en extraordinär händelse, d.v.s. en olycka. Domstolen menade att de 
uppkomna kostnaderna inte kunde anses som kostnader som kommunen normalt var 
skyldig att ansvara för utan de vidtagna åtgärderna föll under begreppet räddnings-
tjänst, varför kommunen var berättigad till den sökta ersättningen.94  
 
I Avesta-fallet, men även i andra rättsfall, går det att utläsa att domstolen har gjort 
en extensiv tolkning av räddningstjänstbegreppet.95 I förarbetena till LSO framgår 
dock att räddningstjänstbegreppet ska tolkas restriktivt.96 Det går därför att 
ifrågasätta om inte domstolen har gjort en mer vidsträckt tolkning av räddnings-
tjänstbegreppet än vad lagstiftaren har avsett. Anledningen till att räddningstjänstbe-
greppet ska tolkas restriktivt beror på att räddningstjänsten inte ska befria den 
enskilde från ansvar och kostnader för insatser vid olyckor och i stället låta 
samhället svara för dem.97 Att räddningstjänstbegreppet ska tolkas restriktivt, i syfte 
att inte befria den enskilde för ansvar har jag inga synpunkter på, däremot 
ifrågasätter jag den direkta kopplingen mellan räddningstjänstbegreppet och rädd-
ningstjänstsekretessen. En restriktiv tolkning av räddningstjänstbegreppet påverkar 
räddningstjänstsekretessen, eftersom räddningstjänstsekretessen är verksamhets-
knuten till sådan verksamhet som är att anse som räddningstjänst i LSO. En sådan 
tolkning av räddningstjänstsekretessen ligger inte i linje med artikel 8 i Europa-

                                                             
93 I 10 kap. 6 § LSO framgår att beslutet om statlig ersättning fattas av MSB och att deras beslut får överklagas hos 
allmän förvaltningsdomstol. Om en kommun överklagar ett beslut ska MSB vara kommunens motpart. Domen får 
överklagas av både kommunen och MSB till kammarrätten och vidare till HFD. Möjligheten för MSB att överklaga 
infördes den 1 januari 2004. I tidigare regler saknande staten möjlighet att överklaga ett avgörande av förvaltningsrätten 
genom vilken myndighetens beslut om ersättning har ändrats. Jfr RÅ 2000 not. 154. 
94 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 4417-06, dom meddelad 2007-04-20.  
95 Se Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3414-97, dom meddelad 1999-11-04, Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 4417-
06, dom meddelad 2007-04-20, Länsrätten i Värmland, mål nr: 1346-96, dom meddelad 1997-05-13 och Länsrätten i 
Värmland, mål nr: 1253-99, dom meddelad 2000-05-11. Jfr RÅ 1985 2:72 som tog sikte på räddningstjänstbegreppet i 
brandlag (1974:80). 
96 Prop. 2002/03:119 s. 69, 88. Se även SOU 1983:77 s. 242, 515, prop. 1985/86:170 s. 83 och SOU 2002:10 s. 216 f.  
97 Prop. 2002/02:119 s. 69. 
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konventionen som innebär att inskränkningar i de grundläggande rättigheterna, 
såsom rätten till integritet ska tolkas restriktivt till den enskildes fördel.98  
 
Att den första punkten i räddningstjänstsekretessen enbart gäller vid utförandet av 
räddningsinsatser innebär, förutom vad som nämnts ovan, även att de olycks- och 
skadeförebyggande åtgärderna som kommunerna ska genomföra enligt 3 kap. 1–
6 §§ LSO, samt övriga åtgärder som ska vidtas enligt LSO, t.ex. beslut om ersätt-
ning till enskilda enligt 7 kap. LSO, faller utanför räddningstjänstsekretessens 
tillämpningsområde, även om sådana uppgifter genomförs av räddningstjänsten.99 
Det innebär också att åtgärder som vidtas på en olycksplats efter att räddningsinsats 
är avslutad faller utanför räddningstjänstsekretessens tillämpningsområde. Att en 
räddningsinsats formellt sett är avslutad innebär inte att arbetet för räddningstjänsten 
på olycksplatsen är klart, utan enbart att kriterierna för räddningstjänst i LSO inte 
längre är uppfyllda. Även efter att en räddningsinsats formellt sett är avslutad kan ett 
hjälpbehov uppkomma och räddningstjänsten brukar inte sällan ge sådant stöd. 
Exempelvis kan räddningstjänsten kvarstanna och samtala med enskilda som 
drabbats av en olyckshändelse. Efterbevakning av en brandplats är inte heller att 
betrakta som räddningstjänst i LSO:s mening, vilket likaså innebär att uppgifter om 
enskilda som räddningstjänsten får del av vid sådan verksamhet inte heller ges något 
sekretesskydd. Även i situationer där förutsättningarna för räddningstjänst inte är 
uppfyllda kan räddningstjänsten få del av känsliga uppgifter om enskilda. Att 
skydda uppgifter om enskilda får, enligt min mening, i de flesta fall anses lika 
angeläget oavsett om räddningstjänsten genomför en insats där förutsättningarna för 
räddningstjänst är uppfyllda eller inte. Den enskilde som räddningstjänstsekretessen 
avser att skydda kan heller knappast veta om räddningstjänsten gör en insats där de 
är underställd sekretess eller inte. Det kan därför ifrågasättas om räddningstjänst-
sekretessen verkligen ger ett fullgott sekretesskydd på olycksplatsen.  
 
Huruvida de myndigheter som är skyldiga att bistå räddningstjänsten på anmodan av 
en räddningsledare blir underställda räddningstjänstsekretess eller inte, har inte 
behandlats i rättskällorna, varför rättsläget kan anses som oklart.100 Min uppfattning 
är dock att sådant bistånd bör ses som räddningstjänst i LSO:s mening. En sådan 
utgångspunkt verkar också delas av Kammarrätten i Göteborg, som utan att direkt 
hänvisa till 6 kap. 7 § LSO har beslutat att åtgärder som en kommuns tekniska för-
valtning gjorde på ”order” av en räddningsledare var att betrakta som räddnings-
tjänst.101 Eftersom räddningstjänstsekretessen är verksamhetsknuten till sådan 
verksamhet som är att anse som räddningstjänst talar ovanstående för att de 
myndigheter som bistår räddningstjänsten blir underställda räddningstjänstsekretess, 

                                                             
98 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
99 Prop. 2002/03:119 s. 93 och 127.  
100 Se avsnitt 7.2.1.4 ovan om myndigheters skyldigheter att bistå räddningstjänsten. 
101 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3414-97, dom meddelad 1999-11-04. 
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så länge förutsättningarna för räddningstjänst i LSO är uppfyllda.102 Det innebär att 
myndigheter som i vanliga fall inte är underställda räddningstjänstsekretess är 
skyldiga att iaktta sådan sekretess när de bistår räddningstjänsten. I första hand bör 
det vara den räddningsledare som anmodar om bistånd, som har en skyldighet att 
informera de som deltar i räddningsinsatsen att de är skyldiga att iaktta sådan sekre-
tess. Om däremot en statlig myndighet enligt 4 kap. 31 § FSO medverkar i planlägg-
ningen av räddningstjänsten och övar med den kommunala räddningstjänsten, är de 
samverkande organen inte underställd räddningstjänstsekretess, eftersom förutsätt-
ningar för räddningstjänst i LSO inte är uppfyllda vid övningsverksamhet.103 Utanför 
räddningstjänstsekretessens tillämpningsområde faller även annan planläggning och 
planering som räddningstjänst gör i sin verksamhet, t.ex. sådan planläggning som 
räddningstjänsten ska göra för så kallad Sevesoverksamhet.104 
 
Att ansvara för räddningstjänst är i huvudsak en kommunal uppgift.105 Vid vissa 
anläggningar bedrivs dock verksamhet som kräver särskilda räddningsresurser i 
form av personal och utrustning, såsom vid vissa industrier och större flygplatser. 
Sådana anläggningar kan ha en egen så kallad industribrandkår. Enligt 3 kap. 15 § 
tredje stycket LSO får kommunerna träffa avtal med ägaren eller nyttjanderätts-
havaren till en sådan anläggning om att denna industribrandkår ska ingå i den 
kommunala organisationen för räddningstjänst. Att en sådan enhet ingår i kommu-
nens organisation för räddningstjänst innebär enligt förarbetena, att de räddnings-
insatser som en industribrandkår gör utanför den egna anläggningen är att anse som 
kommunal räddningstjänst. Av det följer att i de fall kommunen sluter avtal med en 
industribrandkår om denna räddningsstyrka ska delta i en räddningsinsats, utanför 
den egna anläggningen, bör de anställda vid industribrandkåren bli underställda 
räddningstjänstsekretess, om förutsättning för räddningstjänst i LSO är uppfyllda.106 

7.3.1.2.2 Undersökningar av olyckor 

I den andra punkten i räddningstjänstsekretessen framgår att bestämmelsen även 
gäller i sådan verksamhet enligt LSO som avser ”undersökningar av olyckor”.107 
Kommunernas skyldigheter att genomföra olycksutredningar var en nyhet som 
infördes i LSO. Vid utförandet av olycksutredningar och i synnerhet i det data-
insamlande arbetet anförs i förarbetena till LSO att det finns ett påtagligt behov av 
sekretess för att skydda uppgifter om enskilda som räddningstjänsten kan komma i 
kontakt med i sådan utredande verksamhet. Eftersom den första punkten i 
                                                             
102 Den enskilde som kallas in för att delta i en räddningsinsats enligt bestämmelserna om tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § 
LSO är även skyldig att iaktta räddningstjänstsekretess. Att så är fallet framgår av 2 kap. 1 § andra stycket andra punkten 
OSL, där det stadgas att den som deltar myndighetens verksamhet p.g.a. tjänsteplikt är underställd sekretess på samma 
sätt som myndighetens personal. 
103 Se avsnitt 7.2.1.4 ovan. 
104 Se 1 kap. 3 § LSO och 3 kap. 6 § FSO.  
105 3 kap. 7 § första stycket LSO. 
106 Prop. 2002/03:119 s. 114.  
107 32 kap. 8 § första stycket andra punkten OSL. 



 

 
 
 

275 

räddningstjänstsekretessen enbart gäller vid utförandet av räddningsinsatser och inte 
vid efterföljande åtgärder, såsom vid olycksutredningar, anser lagstiftaren att det är 
angeläget att införa den andra punkten i räddningstjänstsekretessen som tar sikte på 
sådana utredningar.108 

 
Kommunernas skyldigheter att genomföra olycksutredningar kommer till uttryck i 3 
kap. 10 § första stycket LSO. Av bestämmelsen följer att när en räddningsinsats är 
avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.109 
Kommunernas skyldigheter att genomföra olycksundersökningar gäller enbart för 
olyckor som har ”föranlett” en räddningsinsats. Det innebär att skyldigheten att 
genomföra en olycksutredning inte föreligger om kriterierna för räddningstjänst inte 
har varit uppfyllda. I de fall räddningstjänsten väljer att utreda en händelse där 
förutsättningarna för räddningstjänst inte har varit uppfyllda, är räddningstjänsten 
vid en sådan utredning inte underställd räddningstjänstsekretess. Skyldigheten att 
genomföra olycksutredningar åläggs kommunen och inte explicit räddningstjänsten. 
Det innebär att även andra tjänstemän i kommunerna än de som är anställda hos 
räddningstjänsten kan åläggas att utföra olycksutredningar. Eftersom räddnings-
tjänstsekretessen gäller i sådan verksamhet som ”avser olycksutredningar” innebär 
det, att oavsett vilka handläggare i kommunerna som utför dessa olycksutredningar 
blir de underställda räddningstjänstsekretess.  
 
Av stadgandet i 3 kap. 10 § första stycket LSO följer att det enbart är kommunerna 
som har skyldigheter att genomföra olycksutredningar. Det innebär att de statliga 
räddningstjänsterna inte har någon motsvarande skyldighet att genomföra olycks-
utredningar och de kan således inte heller omfattas av räddningstjänstsekretess om 
de skulle utföra sådana utredningar. Däremot kan statliga myndigheter enligt andra 
författningar ha skyldigheter att genomföra olika slags olycksutredningar. Sekretess 
för sådana olycksutredningar regleras i huvudsak genom att regeringen föreskriver 
om sekretess för sådan verksamhet med stöd av 30 kap. 23 § OSL.110 
 
När kommunerna utför en olycksutredning har de enligt 3 kap. 10 § andra stycket 
LSO rätt att få tillträde till olycksplatsen. Polisen ska även lämna den hjälp som 
behövs.111 Vad som gäller beträffande sekretess när polisen bistår räddningstjänsten 
har inte behandlats i rättskällorna, varför rättsläget kan ses som oklart. En rimlig 
utgångspunkt är att i de fall polisen bistår räddningstjänsten med att t.ex. komma in i 

                                                             
108 Prop. 2002/03:119 s. 91 ff. och 127. 
109 Se prop. 2002/03:119 s. 70 f. och 111. Att olycka ska utredas ”i skälig omfattning” innebär att undersökningen ska 
genomföras med rimliga insatser. Olycksutredningen behöver normalt sett inte vara särskilt komplicerad, utan det räcker 
att insatsen dokumenteras och analyseras allt efter hur svår eller omfattande den varit och i dess enklaste form kan en 
anteckning i en rapport från insatsen vara tillräckligt. Vid mer allvarliga olyckor kan olycksundersökningen omfatta 
datainsamling och analys i syfte att försöka kartlägga olycksorsaker och olycksförlopp.  
110 Se Statens räddningsverk, 2005, s. 23 ff., Statens räddningsverk, 2008, s. 27 ff. och MSB 2012e, s. 15 ff. 
111 Se avsnitt 7.2.1.4 ovan. 
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en bostad eller industri som varit utsatt för brand kan sådant bistånd enligt min 
mening knappast ses som att polisen på något sätt ingår eller deltar i 
räddningstjänstens olycksutredande verksamhet. Det talar för att polisen vid sådant 
bistånd inte heller blir underställd räddningstjänstsekretess.112 Om det inte finns 
några konkreta brottsmisstankar i det enskilda fallet kan polisen vid sådant bistånd 
inte heller bli underställd förundersökningssekretess. Inte heller bestämmelsen om 
sekretess i polisens sociala verksamhet är tillämplig, eftersom denna sekretess, som 
utvecklas nedan, enbart tar sikte på verksamhet som innefattar hjälp eller annat 
bistånd åt enskild. I det aktuella fallet ger polisen bistånd till en myndighet.113  
 
Det ovanstående innebär att i de fall polisen vid bistånd till räddningstjänsten får 
kännedom om t.ex. känsliga förhållanden i enskildas hem eller kännedom om 
processer och annat som kan vara känslig information ur affärs- och konkurrens-
synpunkt för den enskilde näringsidkaren, finns det ingen direkt sekretessbestäm-
melse som kan skydda sådana uppgifter. För att upprätthålla förtroende för de olika 
räddningsorganen är det enligt min mening lika angeläget att polisen i sin bistående 
verksamhet blir underställda sekretess i samma utsträckning som räddningstjänsten. 
Ett sätt att åtgärda detta är att införa ett stadgande om biträdesekretess, som innebär 
att de myndigheter som på olika sätt bistår räddningstjänsten blir underställda 
räddningstjänstsekretess. Det skulle också innebära att räddningstjänsten i konsulte-
rande syfte kan kontakta andra myndigheter i sin olycksutredande verksamhet utan 
att riskera att sekretesskyddet försvagas.114 
 
I sammanhanget ska sägas att räddningstjänsten enligt 3 kap. 8 § FSO har en 
skyldighet att biträda vid utredning som polisen eller någon annan myndighet gör 
med anledning av en olycka vid vilken kommunen ska ansvara för räddningstjänst 
eller med anledning av ett tillbud till sådan olycka. Räddningstjänsten kan 
exempelvis bistå polisen vid en förundersökning med att fastställa brandorsak och 
brandförlopp.115 I de fall polisen under en pågående förundersökning begär 
räddningstjänstens biträde blir räddningstjänsten enligt 18 kap. 3 § OSL underställd 
förundersökningssekretess. Om polisen däremot efterfrågar en uppgift från rädd-
ningstjänstens som komplettering till förundersökningen, kan uppgiften omfattas av 
förundersökningssekretess hos polisen samtidigt som uppgiften kan vara underställd 
räddningstjänstsekretess hos räddningstjänsten. I de fall räddningstjänsten inte skulle 
ha inlett en olycksutredning, kan en uppgift som polisen begär ut som komplement 
till förundersökningen vara offentlig hos räddningstjänsten, om den inte omfattas av 
någon annan sekretessbestämmelse där.116 
 
                                                             
112 Jfr avsnitt 7.3.1.2.1 och resonemanget kring 6 kap. 7 § LSO.  
113 Se avsnitt 7.3.4.1 nedan. 
114 Se avsnitt 7.4.3.2 nedan.  
115 Statens räddningsverk, 2005, s. 43. 
116 Se avsnitt 7.3.4.1 nedan. 
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Till skillnad från polisens förundersökningar finns det ingen sekretessbestämmelse 
som skyddar räddningstjänstens olycksutredande verksamhet.117 En sådan skillnad i 
sekretesskyddet är enligt min mening motiverad, eftersom räddningstjänstens 
olycksutredande verksamhet knappast kan motverkas om uppgifter om räddnings-
tjänstens utredningsmetoder och tillvägagångssätt offentliggörs. De kommunala 
olycksutredningarna syftar till skillnad från polisens förundersökningar inte till att 
finna någon skyldig för olyckan, utan till att försöka lära av det inträffade för att 
förebygga och minimera konsekvenserna av framtida händelser samt utvärdera hur 
effektiv räddningsinsatsen har varit.118  

7.3.1.2.3 Tillsyn 

I den tredje punkten i räddningstjänstsekretessen framgår att det sista området som 
kan omfattas av sekretess är sådan verksamhet enligt LSO som avser ”tillsyn”.119 
Enligt 5 kap. 1 § LSO är det kommunerna som utövar tillsyn över LSO inom 
kommunens område, länsstyrelsen inom länet och MSB har en central tillsyns-
funktion. När det gäller statlig räddningstjänst ska tillsynen utövas av den myndig-
het regeringen utser. Polisen bedriver exempelvis tillsyn över de statliga räddnings-
tjänsterna fjällräddningstjänsten och efterforskning av försvunna personer.120 Den 
kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda, fysiska och juridiska personer och 
myndigheter, i syfte att kontrollera efterlevnad av LSO och att de föreskrifter som 
meddelas med stöd av lagen följs inom kommunens geografiska område. Det 
övergripande syftet med den kommunala tillsynen är att se till att det råder ett 
skäligt brandskydd.121 För att de olika tillsynsmyndigheterna ska kunna genomföra 
en effektiv tillsyn uttalas i förarbetena till LSO att det är av betydelse att sekretess 
kan gälla för känsliga uppgifter om enskilda som tillsynsmyndigheterna kan få del 
av i sin verksamhet. För att tillmötesgå behovet av sekretess i myndigheternas 
tillsynsverksamhet införs den aktuella punkten i räddningstjänstsekretessen.122 
 
En väsentlig del av kommunernas tillsynsverksamhet är att ge rådgivning och 
information.123 Kommunerna har även en generell skyldighet enligt 3 kap. 2 § LSO 
att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 
fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Sådan rådgivning och information som ges 
enligt detta lagrum faller enligt förarbetena inte inom räddningstjänstsekretessens 

                                                             
117 18 kap. 1 § OSL. Motsvarande sekretess för Statens haverikommissions olycksutredningar finns i 17 kap. 4 b § OSL. 
Bestämmelsen i 17 kap. 4 b § OSL ger enbart sekretesskydd för undersökning av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller 
preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:713) om undersökning av olyckor. I SOU 2014:82 
ges dock förslag på att sekretessen i nämnt lagrum ska gälla alla typer av olycksutredningar som genomförs enligt lag 
om undersökning av olyckor oavsett transportslag. 
118 Se avsnitt 7.3.1.2.2 ovan.  
119 32 kap. 8 § första stycket tredje punken. 
120 5 kap. 1 § första punkten FSO. 
121 Se Persson, 2009, s. 27 ff. Om begreppet skäligt brandskydd. Se även MSB, 2012a. 
122 Se prop. 2002/03:119 s. 92 f. 
123 Prop. 2002/03:119 s. 73. 
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tillämpningsområde. Däremot behandlas inte vad som gäller vid sådan rådgivning 
som ges i samband med kommunens tillsynsverksamhet.124 
 
För att besvara denna fråga måste det först fastställas vad som avses med tillsyn. Det 
finns inte någon definition för begreppet tillsyn i OSL. I förarbetena till OSL 
framgår dock att tillsynsbegreppet i OSL har en vidare innebörd än tillsynsbegreppet 
i förvaltningsrätten i övrigt, där begreppet med tiden har fått en allt snävare inne-
börd. En verksamhet som en myndighet enligt författning ska ägna sig åt behöver 
inte benämnas som tillsyn i den aktuella författningen, för att verksamheten i 
sekretesslagstiftningens mening kan utgöra tillsyn.125 Exempelvis anses Statens 
haverikommissions undersökande verksamhet enligt lag (1990:712) om undersök-
ning av olyckor utgöra tillsyn i den mening begreppet har i OSL.126 I förarbetena till 
1980 års SekrL uttalades även att med begreppet tillsyn åsyftades det område som 
vid tiden för den lagens införande beskrevs med ordet kontroll. Det framfördes att 
begreppet tillsyn inte skulle ges en alltför snäv tolkning, utan fick anses omfatta alla 
de fall där en myndighet hade en övervakande eller styrande funktion, i detta fall i 
förhållande till näringslivet. Vidare framlades att under begreppet tillsyn räknas 
även sådan rådgivning som sker i ett led i en myndighets tillsynsverksamhet.127  
 
Det ovanstående talar för att sådan rådgivning som sker i ett led i kommunernas 
tillsynsverksamhet kan omfattas av räddningstjänstsekretess. Däremot faller ren 
rådgivning utanför begreppet tillsyn. Var gränser går mellan ren rådgivning och det 
informationsutbyte som ingår i räddningstjänstens tillsynsverksamhet är inte helt 
klart, utan det måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.128 I de 
fall ett företag kontaktar räddningstjänsten för att rådfråga om olika tekniska 
brandskyddslösningar kan den dialog som förs mellan parterna enligt min mening 
ses som ren rådgivning. Om däremot räddningstjänsten i sin tillsynsverksamhet har 
synpunkter på ett företags tekniska brandskydd och parterna för en dialog kring 
detta vid tillsynsbesöket, bör däremot det informationsutbyte som sker mellan 
parterna kunna ses som en del av tillsynsverksamheten, vilket innebär att räddnings-
tjänsten i en sådan situation är underställda räddningstjänstsekretess. 
 
En generell regel om överföring av sekretess till tillsynsverksamhet återfinns i 
11 kap. 1 § OSL. I bestämmelsen stadgas att om en myndighet i sin tillsyns-
verksamhet får en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos tillsynsmyndigheten. Vid överföring 
av sekretess kan det uppstå konkurrens mellan olika sekretessbestämmelser hos 
tillsynsmyndigheten. Vid konkurrens ska som huvudregel den sekretessbestämmelse 
                                                             
124 Prop. 2002/03:119 s. 93. 
125 Prop. 2008/09:150 s. 355 f.  
126 Prop. 2010/11:116 s. 68. 
127 Prop. 1979/80:2, del A, s. 235 och 317.  
128 Se prop. 2002/03:119 s. 73.  
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som ger starkast skydd tillämpas.129 När det gäller sekretess som överförs med stöd 
av 11 kap. 1 § OSL finns en särskild konkurrensbestämmelse i 11 kap. 8 § OSL som 
innebär att en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande 
myndigheten som huvudregel har företräde framför den överförda sekretessen.130 
Det gäller oavsett om den primära sekretessen är starkare eller svagare än den 
överförda sekretessen. De motiv som gavs till denna undantagsbestämmelse i 1980 
års SekrL var att i de fall det finns en primär sekretessbestämmelse som tar sikte på 
en tillsynsmyndighet, har lagstiftaren vid upprättandet av den aktuella sekretess-
bestämmelsen redan gjort en intresseavvägning mellan intresset av sekretess och 
intresset av insyn hos just det organet eller i den verksamheten. En förutsättning för 
att den särskilda konkurrensregeln ska tillämpas är att den primära och den 
sekundära sekretessbestämmelsen gäller till skydd för samma intresse.131  
 
För räddningstjänstens del innebär undantaget i 11 kap. 8 § OSL att när de bedriver 
tillsyn över t.ex. ett offentligt sjukhus överförs inte hälso- och sjukvårdssekretessen, 
som inbegriper ett omvänt skaderekvisit, till räddningstjänsten i enlighet med 
11 kap. 1 § OSL. I stället omfattas de av den primära räddningstjänstsekretessen 
som är utformad med ett rakt skaderekvisit och som också avser att skydda uppgifter 
om enskilds personliga förhållanden. Undantaget i 11 kap. 8 § OSL innebär att 
uppgifter om enskilda som räddningstjänsten kan få kännedom om vid tillsyn över 
en sjukvårdsinrättning får ett svagare sekretesskydd hos räddningstjänsten än om 
bestämmelsen om överföring av sekretess enligt 11 kap. 1 § OSL skulle ha 
tillämpats.132 I praktiken torde detta inte innebära någon större inskränkning i den 
enskildes sekretesskydd, eftersom räddningstjänsten enbart avser att bedriva tillsyn 
över brandskyddet och de behöver inte ta del av känsliga uppgifter om enskilda 
patienter för att kunna utföra sina tillsyner. Däremot kan räddningstjänsten vid ett 
tillsynsbesök observera patienter och i undantagsfall kan bilder på patienter hamna 
på fotografier som räddningstjänsten tar i samband med tillsynen,133 vilket den 
enskilde patienten kan uppleva som kränkande. 

7.3.1.3 Vilka slags uppgifter som kan omfattas av sekretess 

I föregående avsnitt har framgått att räddningstjänstsekretessen är begränsad till att 
gälla i tre angivna verksamheter som bedrivs enligt LSO: utförande av räddnings-
insatser, undersökning av olyckor och vid tillsyn. I dessa angivna verksamheter 
avser räddningstjänstsekretessen att skydda uppgifter om enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden. Med enskild avses härvid både fysiska och juridiska 

                                                             
129 7 kap. 3 § OSL. 
130 I 11 kap. 8 § OSL anges att undantag ges för bestämmelserna i 21 kap. 1, 3, 5 och 7 §§ OSL. 
131 Prop. 1979/80:2, del A, s. 319 f.  
132 Jfr prop. 2005/06:161 s. 63 f.  
133 Se prop. 2002/03:119 s. 92. 
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personer.134 Vad som avses med rekvisitet enskilds ”personliga eller ekonomiska 
förhållanden” utvecklas inte i någon större utsträckning i förarbetena till 
räddningstjänstsekretessen. En förklaring till detta kan vara att rekvisitet ansågs 
tämligen klar, då redan ett flertal sekretessbestämmelser i OSL avser att skydda 
sådana uppgifter. 

 
Någon analys av begreppet ”personliga förhållanden” gjordes inte vid införandet av 
TF, där skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden infördes som 
en sekretessgrund.135 I förarbetena till 1980 års SekrL uttalades att en sådan analys 
inte heller var nödvändig, utan vad som avses med begreppet personliga förhållan-
den skulle ske med ledning av vanligt språkbruk. Därefter uttalades att begreppet har 
en vidsträckt innebörd. Alltifrån uppgifter om enskilds adress till uppgifter om 
psykiskt sjukdomstillstånd hör till den enskildes personliga förhållanden. Även 
uppgifter om den enskildes ekonomi faller under detta begrepp.136 I RÅ 1985 Ab 1 
ansågs även att uppgifter om enskilds namn och hemtelefonnummer ingår i begrep-
pet personliga förhållanden.137 I förarbetena till räddningstjänstsekretessen framhålls 
att uppgifter om skador på personer som räddningstjänsten kommer i kontakt med 
på en olycksplats är uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden.138 I 
myndighetsrapporter framgår att exempel på uppgifter om enskilda som kan 
framkomma i kommunernas olycksutredningar är uppgifter om namn, person-
nummer, hälsotillstånd, fysisk eller psykisk förmåga eller social situation. Dessutom 
kan fotografier som tas i samband med en olycksutredning innehålla uppgifter om 
t.ex. skadade eller döda, registreringsnummer på inblandade bilar etc.139 Mot 
bakgrund av vad som anförts ovan, är det tämligen klart att alla dessa slags uppgifter 
kan omfattas av räddningstjänstsekretess, eftersom det är uppgifter som rör den 
enskildes personliga förhållanden.140 
 
Begreppet ”ekonomiska förhållanden” tar i huvudsak sikte på den enskildes 
ekonomiska mellanhavanden.141 Som nämnts ovan kan ekonomiska förhållanden 
även hänföras till den enskildes personliga förhållanden. Anledningen till att 
räddningstjänstsekretessen särskilt anger ekonomiska förhållanden är att enskilda 
juridiska personer inte har några personliga förhållanden, varför det i förarbetena 
ansågs nödvändigt att särskilt reglera ekonomiska förhållanden i bestämmelsen.142 
Att räddningstjänstsekretessen ger sekretesskydd för uppgifter om enskilds 
ekonomiska förhållanden innebär t.ex. att när räddningstjänsten genomför en 
                                                             
134 Prop. 2002/03:119 s. 92 f.  
135 2 kap. 2 § första stycket sjätte punkten TF. Se prop. 1975/76:160 s. 109. 
136 Prop. 1979/80:2, del A, s. 84, 457 och 493. 
137 Se även JO 1986/87 s. 201.  
138 Prop. 2002/03:119 s. 128.  
139 Statens räddningsverk, 2005, s. 49 och Forsman, 2009, s. 23. 
140 Se avsnitt 7.3.1.4 nedan. 
141 Prop. 1979/80:2, del A, s. 83. 
142 Prop. 1979/80:2, del A, s. 84. 
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olycksutredning och därigenom får kännedom om processer och annat som kan vara 
känslig information ur affärs- och konkurrenssynpunkt för den enskilde 
näringsidkaren kan sådana uppgifter omfattas av sekretess.143 Kammarrätten i 
Jönköping har ansett att uppgifter om antalet kollisioner mellan flygplan och fågel 
inom Arlanda flygplats avsåg flygplatsens driftsförhållanden och omfattades av 
sekretess enligt 30 kap. 24 § OSL, i syfte att skydda den enskildes ekonomiska 
förhållanden.144  

 
Räddningstjänstens olycksutredningar syftar inte bara till att kartlägga orsakerna till 
olyckan och olycksförloppet, utan även till att bedöma hur effektiv räddnings-
insatsen varit. I kommunernas olycksutredningar kan det därför framgå hur 
räddningstjänsten och dess personal har agerat i samband med räddningsinsatsen.145 
I HFD 2012 ref. 64 ansågs att en offentlig befattningshavares åtgärder i tjänsten inte 
rörde dennes personliga eller ekonomiska förhållanden. Det innebär att räddnings-
tjänstsekretessen inte ger något sekretesskydd för uppgifter om hur räddningstjänst-
personalen har agerat i samband med en räddningsinsats. Om det däremot i olycks-
utredningar framgår hur en enskild person har agerat i en olyckssituation är sådana 
uppgifter hänförliga till den enskildes personliga förhållanden, varför sådana 
uppgifter kan omfattas av räddningstjänstsekretess.146 

 
Klargöras ska att räddningstjänstsekretessen enbart ger sekretesskydd för uppgifter 
om enskilda, varför uppgifter om myndigheters verksamhet, såsom uppgifter om en 
myndighets affärs- eller driftförhållanden, som räddningstjänsten t.ex. kan få del av i 
sin tillsynsverksamhet, inte omfattas av räddningstjänstsekretess. Däremot finns en 
sekretessbestämmelse i 19 kap. 1 § OSL som tar sikte på sådana uppgifter. I de fall 
räddningstjänsten får del av uppgifter om en myndighets affärs- eller driftför-
hållanden överförs denna sekretess till räddningstjänsten.147 

7.3.1.4 Sekretessens styrka och skadebedömning 

I ovanstående avsnitt har framgått att en större mängd uppgifter om enskilda kan 
omfattas av räddningstjänstsekretess. För att begränsa sekretessens utsträckning 
består bestämmelsen av ett rakt skaderekvisit som ger presumtion för offentlighet. I 
förarbetena uttalar vissa remissinstanser att räddningstjänstsekretessen bör utformas 
med ett omvänt skaderekvisit som inom hälso- och sjukvården. Regeringens menar 
däremot att uppgifter om enskilds personliga förhållanden som räddningstjänsten 
kan komma i kontakt med typiskt sett inte alls är lika omfattande som inom hälso- 
och sjukvården. En annan skillnad som framförs är att uppgifter inom hälso- och 
                                                             
143 Se prop. 2002/03:119 s. 92. Se även prop. 1992/93:120 s. 17 f. och Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2594-12, dom 
meddelad 2012-09-10. 
144 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 2594-12, dom meddelad 2012-09-10.  
145 Se prop. 2002/03:119 s. 71 och 111.  
146 Jfr prop. 2010/11:116 s. 99 f. och SOU 2014:82 s. 235 f.  
147 Se 19 kap. 2 § OSL sekretess gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut hos räddningstjänsten. 
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sjukvården ofta lämnas i en förtroendesituation. Likaså att hänsyn måste tas till det 
stora insynsintresse som finns på räddningstjänstområdet. Den sammantagna 
bedömningen som regeringen gör är att avvägningen mellan intresset av insyn och 
skyddet för den enskilde bäst gynnas genom att räddningstjänstsekretessen utformas 
med ett rakt skaderekvisit.148 En avvägning som även jag anser är lämplig. Däremot 
vill jag framhålla att enskilda många gånger kan antas lämna uppgifter till 
räddningstjänsten i en förtroendesituation, t.ex. när räddningstjänsten samtalar med 
enskilda på en olycksplats. Att räddningstjänstsekretessen är tämligen svag framgår 
förutom av det raka skaderekvisitet, även av den relativt korta sekretesstiden på 
högst tjugo år,149 samt att rätten att yttra och meddela uppgifter inte är inskränkt på 
räddningstjänstens område.150  

 
Det finns olika sätt att ange den skada som ska vara avgörande för om sekretess ska 
föreligga eller inte. Av räddningstjänstsekretessen följer att sekretess gäller, om det 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om 
uppgiften röjs. Med ”skada” avses ekonomisk förlust som vållas av att man röjer en 
uppgift angående ekonomiska förhållanden. Medan ”men” avses sådan olägenhet av 
personlig art och sådan ekonomisk förlust som har föranletts av att uppgift om 
personliga förhållanden röjts. Av det följer att begreppet ”men” har en nära koppling 
till den enskildes personliga förhållanden, medan ”skada” i huvudsak tar sikte på 
ekonomiska förhållanden.151 Fysiska personer kan både lida skada och men, medan 
juridiska personer enbart kan lida skada. Vid utlämnade av uppgifter om en juridisk 
person kan dock företrädare för den juridiska personen drabbas av men. Det kan 
alltså i dessa fall även vara nödvändigt att göra en menprövning.152 

 
Vid bedömningen huruvida men uppkommer ska den enskildes egen upplevelse vara 
avgörande. Det innebär att den som gör menprövningen måste sätta sig in i den 
enskildes situation och förstå hur den enskilde skulle uppleva det om uppgifter om 
denne lämnas ut. Den enskildes uppfattning ska dock vägas mot gängse värderingar 
i samhället. Det innebär att enbart det förhållande att en person i största allmänhet 
anser att det är obehagligt att andra vet var denne bor inte behöver innebära men i 
OSL:s mening. Till men räknas förutom olika typer av integritetskränkningar, även 
om någon utsätts eller riskerar att utsättas för våld eller hot.153 Till begreppet men 
kan likaså helt rättsenliga åtgärder hänföras, exempelvis om röjandet av en uppgift 
får som konsekvens att den enskilde blir föremål för framgångsrika indrivnings-
åtgärder.154 Faktorer som objektivt sett anses påverka risken för att röjandet av en 

                                                             
148 Prop. 2002/03:119 s. 93 f. 
149 32 kap. 8 § andra stycket OSL. 
150 Se 32 kap. 11 § OSL. 
151 Se avsnitt 7.3.1.3 ovan.  
152 Prop. 1979/80:2, del A, s. 84, 457 och 493.  
153 Prop. 1979/80:2, del A, s. 83.  
154 Prop. 1979/80:2, del A, s. 90.  
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viss uppgift ska medföra men är uppgiftens art, mottagaren, syftet med utlämnandet, 
eventuell sekretess hos mottagaren samt andra integritetsskyddade åtgärder.155  
 
Det raka skaderekvisitet i räddningstjänstsekretessen innebär att den sekretess-
prövning som ska föregå ett utlämnande i första hand inte ska knytas till en 
skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om uppgiften som sådan 
typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada eller men för det intresse som ska 
skyddas genom bestämmelsen.156 I författningskommentaren till räddningstjänst-
sekretessen uttalas att:  
 

”Uppgifter rörande den enskilde som kan vara känsliga och som därför torde 
omfattas av sekretess är t.ex. konkreta uppgifter om skador på personer. Vidare 
kan det vara fråga om förhållanden på en olycksplats, t.ex. i hemmet, som 
avspeglar sociala och ekonomiska förhållanden.”157 

 
Uttalandet kan tolkas så att lagstiftaren anser att uppgifter av nämnt slag typiskt sett 
är uppgifter som omfattas av sekretess. Räddningstjänstlagutredningen framhåller 
även att uppgifter av nämnt slag normalt sett bör omfattas av räddningstjänst-
sekretess, medan uppgifter om skadad egendom eller ekonomiska konsekvenser av 
en olyckshändelse oftast torde kunna lämnas ut.158 I förarbetena till räddningstjänst-
sekretessen uttalas även att känsliga uppgifter om enskilda kan återfinnas i de bilder 
som tas vid ett tillsynsbesök, om det på bilderna finns något som återspeglar sociala 
eller ekonomiska förhållandena avseende någon enskild. Likaså påpekas att 
tillsynspersonalen kan komma i kontakt med känsliga uppgifter om enskilds 
personliga förhållanden när de utförde tillsyn av offentliga inrättningar, såsom sjuk-
hus och kriminalvårdsanstalter. Likaledes när tillsyn bedrivs över t.ex. gruppboen-
den, servicehus och i undantagsfall vid tillsyn över hyresfastigheter. Dessa 
uttalanden ger inte direkt uttryck för vilka slags uppgifter som typiskt sett omfattas 
av räddningstjänstsekretess eller inte, utan snarare för i vilka slags situationer rädd-
ningstjänsten kan ta del av känsliga uppgifter om enskilda.159 
 
Det finns ingen rättspraxis som har behandlat räddningstjänstsekretessen och som 
ger vägledning för den skadebedömning som ska föregå ett utlämnande. Däremot 
finns det ett flertal andra sekretessbestämmelser som består av ett rakt skaderekvisit 
och som avser att skydda uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden. En viss vägledning hur räddningstjänstsekretessen är tänkt att 
tillämpas kan hämtas från dessa sekretessbestämmelser. Beträffande tillämpningen 
av det raka skaderekvisitet i 35 kap. 20 § OSL, som tar sikte på polisens sociala 
                                                             
155 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan.  
156 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan.  
157 Prop. 2002/03:119 s. 128.  
158 SOU 2002:10 s. 283. 
159 Prop. 2002/03:119 s. 92. Se även SOU 2002:10 s. 281 f.  
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verksamhet, har det i RÅ 2005 ref. 27 ansetts att uppgifter om namn, personnummer 
och att en person har befunnit sig på olycksplatsen typiskt sett kan lämnas ut.160 Det 
talar för att sådana uppgifter typiskt sett bör vara offentliga uppgifter även hos 
räddningstjänsten. Uppgifter om konkreta skador på enskilda omfattas däremot 
typiskt sett av räddningstjänstsekretess.161 Det raka skaderekvisitet innebär likaså att 
uppgifter om företagsnamn och andra mindre känsliga företagsuppgifter typiskt sett 
ska lämnas ut. Däremot kan uppgifter om att ett företag har varit utsatt för en viss 
olyckshändelse leda till betydande ekonomisk skada för företaget. Exempelvis om 
företagshemligheter blottas för konkurrenter, varför sådana uppgifter typiskt sett kan 
antas omfattas av sekretess.162  
 
För att en enskild ska lida skada eller men krävs att uppgiften kan kopplas till en 
viss individ. Det innebär att avidentifierade uppgifter om t.ex. skadade personer som 
regel kan lämnas ut. Likaså gäller för uppgifter om en olycka utan någon direkt 
koppling till någon fysisk eller juridisk person.163 Det innebär att uppgifter om 
olycksorsaker och olycksförloppsutredningar ofta kan offentliggöras.164 I enstaka fall 
kan det dock tänkas att en avidentifiering inte är tillräcklig för att hindra att 
sambandet mellan uppgiften och individen spåras.165 Exempel härpå är uppgifter 
som lämnas till räddningstjänsten och som direkt eller indirekt kan avslöja en upp-
giftslämnares identitet. Det kan t.ex. vara uppgifter om ett olycksförlopp, om att viss 
utrustning inte fungerat eller om andras agerande, som bara en viss person eller 
befattningshavare kan ha iakttagit och där ett utlämnande av uppgiften kan röja den 
enskildes identitet. Sådana uppgifter kan omfattas av sekretess, om det kan antas att 
den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs, t.ex. bli utsatt för hot eller 
våld.166  

 
Om det i räddningstjänstens verksamhet framkommer att någon enskild har gjort 
något brottsligt bör utgångspunkten vara att sådana uppgifter typiskt sett omfattas av 
sekretess, eftersom man i dessa fall bör kunna utgå från att den enskilde som regel 
lider skada eller men om sådana uppgifter röjs. I RÅ 1981 Ab 324 ansågs även att 
sekretess gällde hos Försäkringskassan, en verksamhet som också omfattas av ett 
rakt skaderekvisit, för uppgifter om namn m.m. på personer misstänkta för sjukför-
säkringsbedrägerier. Räddningstjänsten har dock med stöd av de sekretessbrytande 
bestämmelserna som utredas nedan relativt goda möjligheter att rapportera brotts-
misstankar till polisen.167 
                                                             
160 35 kap. 20 § första stycket OSL. 
161 Prop. 2002/03:119 s. 128. 
162 Se Prop. 2002/03:119 s. 92. 
163 Prop. 1979/80:2, del A, s. 79 ff., 84 och prop. 2008/09:150 s. 350. Se även JO 1984/85 s. 269 och RÅ 2002 not. 172. 
Jfr RÅ 1993 not. 35. 
164 SOU 2002:10 s. 283. 
165 Prop. 1979/80:2, del A, s. 84 och prop. 2008/09:150 s. 350. 
166 Jfr prop. 2010/11:116 s. 117. 
167 Se avsnitt 7.4.2.3 nedan. 
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Den skadebedömning som ska föregå ett utlämnande ska inte bara ta hänsyn till den 
enskilde, utan även om någon ”närstående” till denne lider skada eller men om 
uppgiften röjs. Någon legaldefinition för närstående finns inte i OSL. I förarbetena 
till 1980 års SekrL uttalades att någon definition av begreppet närstående knappast 
kan ges, eftersom uppfattningen om vad som förstås med begreppet närstående kan 
skifta från tid till annan.168 I RÅ 2009 ref. 17 tolkades innebörden av begreppet 
närstående på hälso- och sjukvårdens område på följande sätt:  
 

”Vem som ska anses som närstående kan enligt Regeringsrättens mening inte 
anges generellt, utan utrymme måste finnas för olika bedömningar i de enskilda 
fallen. Naturligt är att familjemedlemmar inklusive sambor omfattas av begrep-
pet men också andra nära släktingar, t.ex. syskon och föräldrar. I övrigt får göras 
en bedömning i det enskilda fallet med utgångspunkt i hur nära relationen är 
eller varit. En så kallat särbo t.ex. torde ofta kunna omfattas men också en annan 
person med vilken den enskilde har täta kontakter och som biträder i personliga 
angelägenheter i större utsträckning än vad som gäller för andra personer i hans 
eller hennes närhet.” 

 
Att det på räddningstjänstsekretessens område finnas anledning att tolka begreppet 
närstående på något annat sätt, än vad HFD gjort ovan, har jag svårt att se. Även om 
räddningstjänstsekretessen skyddar uppgifter om anhöriga gäller som utgångspunkt 
sekretess mellan den enskilde och dennes anhöriga.169 I förarbetena till 1980 års 
SekrL underströks att den enskilde i många fall kan ha särskild anledning att just 
upprätthålla sekretess gentemot sina anhöriga.170 Om en anhörig kommer till en 
olycksplats och vill veta om dennes anhöriga har skadats och vilket sjukhus denne 
har förts till finns det inte några särskilda sekretessbrytande bestämmelser för 
räddningstjänsten i förhållande till närstående. Ett utlämnande av uppgifter till 
anhöriga på olycksplatsen kan därför i regel bara ske inom ramen för vad skade-
rekvisitet i räddningstjänstsekretessen medger.171 
 
Möjligheten för räddningstjänsten att inom ramen för skaderekvisitet i räddnings-
tjänstsekretessen delge uppgifter till anhöriga på olycksplatsen har inte behandlats i 
rättskällorna. I förarbetena till 1980 års SekrL diskuterades dock möjligheterna att 
inom hälso- och sjukvården lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en patients 
anhöriga. Det framhölls även här att den enskilde i många fall kunde ha särskild 
anledning att just hemlighålla sin sjukdom för närstående. Därefter uttalades att 
menprövningen som ska föregå ett utlämnande, i vissa fall innebär att hälso- och 
                                                             
168 Prop. 1979/80:2, del A, s. 168. Jfr Benno, 1970, s. 139 ff.  
169 Om den enskilde är underårig se 12 kap. 3 § OSL. 
170 Prop. 1979/80:2, del A, s. 168. 
171 I de fall sekretess gäller för en uppgift får det prövas om ett utlämnande kan ske med stöd av de sekretessbrytande 
bestämmelserna. Generalklausulen gäller inte i förhållande till enskilda, varför det i första hand är bestämmelsen om 
nödvändigt utlämnande och samtycke som kan bryta sekretessen. Då bestämmelsen om nödvändigt utlämnande ska 
tillämpas restriktivt, är det i regel enbart samtycke som kan bryta sekretessen. 
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sjukvårdspersonalen kan lämna ut uppgifter om en patient, till patients närstående, 
utan att hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar ett sådant utlämnande. Ett sådant 
utlämnande ansågs kunna komma till stånd om patienten inte har lång tid kvar att 
leva eller har en obotlig sjukdom och det bedöms angeläget att patientens närstående 
informeras om detta. Det förutsätter dock att samtycke inte kan inhämtas. Härefter 
uttalades att en uppgift om att en enskild vårdas på sjukhus som regel bör kunna 
lämnas ut till den patientens närstående utan att denne led men.172 Det senaste 
uttalandet har kritiserats av Sandén, som menar att enbart den uppgiften att en 
patient vårdas på ett sjukhus kan vara av sådan natur att den enskilde lider men av 
ett sådant utlämnande. I synnerhet om uppgiften även avslöjar den aktuella sjuk-
vårdsinrättningen. Att röja att någon vårdas på en psykiatrisk avdelning torde av de 
flesta anses som en mer integritetskänslig uppgift än att någon vårdas för ett 
benbrott på en ortopedisk avdelning.173 
 
Det nyss nämnda talar för att det finns ett något större utrymme för räddningstjäns-
ten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till närstående än till vilken utomstående 
som helst, utan att man kan anta att den enskilde lider skada eller men om uppgiften 
röjs. På en olycksplats är det därför rimligt att anta att räddningstjänsten inte sällan 
kan lämna ut uppgifter till en anhörig som tagit sig till olycksplatsen om att det är 
dennes anhöriga som varit utsatta för en olycka och vilket sjukhus denna förts till, 
utan att ett sådant utlämnande kan antas vara till men för den enskilde, i synnerhet 
inte om den enskilde enbart tagits in på sjukhus för somatisk vård. Det är emellertid 
inte lika självklart att uppgifter om den enskilde kan lämnas ut till en anhörig om 
den enskilde försökt ta sitt liv och därefter tagits in för psykiatrisk vård, utan att den 
enskilde lider men av utlämnandet. 

 
Räddningstjänstsekretessen gäller även efter att en person har avlidit.174 I RÅ 2007 
ref. 16 framhölls dock att sekretesslagstiftningen inte kan tolkas så att en menbe-
dömning gjord under en persons livstid skulle ha medfört sekretess innebär att 
sekretess gäller efter personens död. Det skulle medföra en alltför omfattande 
sekretess. HFD framförde att en jämförelse bör kunna göras med brottet förtal av 
avliden, vilket innebär att sekretess gäller om uppgiften kan kränka den frid som bör 
tillkomma den avlidne. Här avses uppgifter om den omkomne som det med fog kan 
antas att den avlidne inte velat skulle komma till någon annans kännedom ens efter 
dennes död. Den aktuella domen innebär att sekretesskyddet blir något svagare efter 
att en person har avlidit.  

                                                             
172 Prop. 1979/80:2, del A, s. 168.  
173 Sandén, 2012, s. 153 f.  
174 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 84 f.  
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7.3.2 Andra sekretessbestämmelser som berör räddningstjänsten 

Förutom räddningstjänstsekretessen finns det andra sekretessbestämmelser som tar 
sikte på räddningstjänstens verksamhet. I det följande undersöks innebörden av den 
så kallade planläggningssekretessen och den kommunala tillsynssekretessen. 

7.3.2.1  Planläggningssekretess 

I räddningstjänstens tillsynsverksamhet utgår de ofta från olika checklistor som 
upprättats i förväg där det bland annat framgår vad som ska kontrolleras. Rädd-
ningstjänsten kan likaså använda sig av olika slags planeringsdokument för att välja 
ut vilka objekt som ska granskas och i vilken ordning etc. I de fall dessa checklistor 
och planeringsdokument röjs skulle det i vissa fall försvåra räddningstjänstens 
tillsynsverksamhet. I ovanstående avsnitt har framgått att räddningstjänstsekretessen 
inte ger något sekretesskydd för uppgifter om planläggning eller andra förberedelser 
som räddningstjänsten vidtar i sin tillsynsverksamhet.175 Däremot avser 
planläggningssekretessen i 17 kap. 1 § OSL att skydda uppgifter om planläggning 
eller andra förberedelser för sådan inspektion eller annan granskning som räddnings-
tjänsten, men även övriga myndigheter, gör i sin tillsynsverksamhet.176  
 
Planläggningssekretessen innebär att uppgifter om t.ex. personer eller myndigheter 
som ska bli föremål för tillsyn, tider för tillsyn, tillsynsplaner och checklistor som 
ska används vid en tillsyn kan omfattas av sekretess.177  Bestämmelser består av ett 
rakt skaderekvisit som ger presumtion för offentlighet. Bestämmelsen är konstruerad 
så att sekretess gäller om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten 
”motverkas” om uppgiften röjs. Av skaderekvisitet följer att planläggningssekretess 
endast gäller i de fall kontrollsyftet verkligen äventyras av att uppgiften röjs. Det 
innebär bland annat att redan kända eller alltför självklara uppgifter inte kan 
omfattas av sekretess.178  
 
Att planläggningssekretessen gäller för uppgifter om ”planläggning eller andra 
förberedelser” för inspektion eller annan granskning innebär att bestämmelsen 
skiljer på förberedelser för granskning och pågående kontroll. När en granskning väl 
är påbörjad kan räddningstjänsten inte sägas bedriva planläggning eller andra 
förberedelser för sådan verksamhet, varför förevarande sekretess som regel inte 
längre gäller. Att planläggningssekretessen skiljer på förberedelser för granskning 
och pågående kontroll har också tydliggjorts i en dom från Kammarrätten i 
Stockholm. Efter att en myndighet hade börjat insamla en större mängd uppgifter 
om en angiven person ansåg domstolen att en pågående granskning av personen 

                                                             
175 Se delavsnitt 7.3.1 ovan.  
176 Bestämmelsen omfattar även myndigheter som bedriver revision eller annan granskning.  
177 Lenberg m.fl. KOSL 17:1:1. 
178 Prop. 1979/80:2, del A, s. 138. 
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ifråga hade påbörjats. Det innebar att det inte längre kunde anses att myndigheten 
var i ett stadium av planläggning och förberedelse, varför myndigheten inte haft fog 
att vägra ett utlämnande av de begärda uppgifterna.179 Kammarrätten i Stockholm 
har även ansett att tjänsteanteckningar på blanketter som användes vid en tillsyns-
verksamhet inte kunde omfattas av planläggningssekretess eftersom tillsynen var 
avslutad.180 Kammarrätten i Stockholm har också beslutat att planläggningssekretes-
sen inte kan tillämpas generellt på allt material i ett granskningsärende, utan endast 
för uppgifter som angår förberedelser inför en förestående granskning.181 Härtill kan 
nämnas att i RÅ 1994 not. 176 hade Socialstyrelsen vidtagit en utredning med 
inspektion med anledning av en anmälan. Den aktuella anmälan som begärdes ut 
ingick i ärendet om förberedelser av inspektion, varför kammarrätten fann att den 
begärda uppgiften omfattades av planläggningssekretess. HFD avskrev dock målet 
eftersom klaganden hade fått ut de begärda uppgifterna då granskningsverksamheten 
vid denna tidpunkt var avslutad. 
 
Det ligger nära till hands att tolka de nyss nämnda avgörandena som att om 
räddningstjänsten får in en anmälan om att de bör utföra en tillsyn mot en viss 
angiven person, verksamhet eller myndighet, kan en sådan anmälan omfattas av 
planläggningssekretess, om anmälan ingår i ett ärende om förberedelser av tillsyn 
mot verksamheten. När räddningstjänsten väl har påbörjat sin tillsynsverksamhet 
kan uppgiften som regel inte längre omfattas av planläggningssekretess. Däremot 
kan uppgifter om själva granskningsobjektet omfattas av räddningstjänstsekretess.  
 
Förutom uppgifter om planläggning eller andra förberedelser inför en kommande 
inspektion uttalades i förarbetena till 1980 års SekrL att skaderekvisitet i 
bestämmelsen medger att sekretess även kan gälla efter att en granskningsaktion 
företagits, om uppgiften ska användas vid ytterligare förestående gransknings-
aktioner. Däremot underströks att en uppgift ska lämnas ut, när den inte längre 
används i granskningsverksamheten. Eftersom planläggningssekretessen saknar 
tidsgränser gäller sekretess så länge skaderekvisitet är uppfyllt. Att planerings-
sekretess kan gälla för uppgifter om planläggning eller andra förberedelser som ska 
användas vid flera granskningstillfällen har behandlats av Kammarrätten i 
Stockholm. I målet hade uppgifter hos Skatteverket begärts ut om vilket dator-
program som myndigheten använde sig av vid spegling av dator. Med anledning av 
att det aktuella datorprogrammet skulle används i myndighetens framtida gransk-
ningsverksamhet ansågs att syftet med myndighetens verksamhet skulle motverkas 

                                                             
179 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3922-10, dom meddelad 2010-10-07. Kammarrätten bedömde att det inte heller 
kunde antas att de efterfrågade uppgifterna innehöll sådana uppgifter som innebar att myndighetens förberedelser inför 
ytterligare granskningar skulle motverkas om uppgifterna lämnades ut. 
180 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3446-05, dom meddelad 2005-06-07. Uppgifterna hade inte heller en sådan 
karaktär att det kunde antas att syftet med myndighetens framtida granskningsverksamhet skulle motverkas om uppgif-
terna lämnades ut. 
181 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2303-2000, dom meddelad 2000-05-24 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
2871-2000, dom meddelad 2000-05-24.  
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om uppgiften lämnades ut.182 Kammarrätten i Jönköping har med liknande moti-
vering även nekat ett utlämnande av rapporter som redovisade uppgifter om 
förberedelser inför kommande kontroller.183 
 
Kammarrätten i Stockholm har även beslutat att sekretess gällde efter det att en 
inspektion hade företagits och uppgiften, som redovisade genomförda kontroller av 
ett visst granskningsobjekt, inte längre behövdes i myndighetens granskningsarbete. 
Motiveringen till avslagsbeslutet var myndigheternas anonyma tillsynsverksamhet 
kunde kartläggas med hjälp av historiska uppgifter om utförda inspektioner, vilket 
ansågs motverka syftet med myndighetens anonyma granskningsverksamhet.184 I en 
senare dom har Kammarrätten i Stockholm funnit att rapporter från sådan gransk-
ningsverksamhet som enbart innehöll uppgifter om datum och klockslag för kontroll 
samt kontrollantnummer av utförda kontroller inte omfattades av sekretess.185 Även 
räddningstjänsten genomför oplanerade tillsynsinspektioner inom branschen eller 
områden där de på förekommen anledning har uppmärksammat någon oegentlighet. 
Det ligger nära till hands att tolka ovanstående avgöranden som att även historiska 
uppgifter om utförda tillsynsinspektioner hos räddningstjänsten kan omfattas av 
planläggningssekretess, om räddningstjänstens oanmälda tillsynsverksamhet skulle 
motverkas om sådana uppgifter lämnas ut. 
 
Att planläggningssekretessen gäller för ”uppgift om” planläggning eller andra 
förberedelser för inspektion innebär att sekretessen inte bara gäller hos räddnings-
tjänsten, utan även hos andra myndigheter där sådana uppgifter kan förekomma, 
t.ex. hos myndigheter som på olika sätt bistår räddningstjänsten i dess tillsyns-
verksamhet. Det innebär att om räddningstjänsten överlämnar sina granskningspla-
ner till en annan kommunal räddningstjänst, länsstyrelsen eller MSB, för att få 
synpunkter på dessa eller för att kunna samordna gemensamma granskningsaktioner, 
omfattas granskningsplanerna av sekretess även hos den mottagande myndigheten. 
Planläggningssekretessen kan härigenom sägas vara utformad för att möta 
räddningstjänstens behov av samverkan i den planerande och förberedande tillsyns-
verksamheten, utan att riskera att syftet med räddningstjänstens tillsynsverksamhet 
motverkas. 

7.3.2.2 Kommunal tillsynssekretess  

I räddningstjänstens tillsynsverksamhet ger även den kommunala tillsynssekretessen 
ett visst sekretesskydd. Bestämmelsen kommer till uttryck i 30 kap. 27 § OSL och 

                                                             
182 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3122-09, dom meddelad 2009-06-09. 
183 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 645-12, dom meddelad 2012-03-02. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 
4045-08, dom meddelad 2008-06-23.  
184 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 8075-04, dom meddelad 2005-04-25.  
185 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 4045-08, dom meddelad 2008-07-23. Se även Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 
1398-10, dom meddelad 2010-06-09, Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 1409-10, dom meddelad 2010-06-09 och 
Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 1455-10, dom meddelad 2010-05-19. 
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innebär att sekretess gäller i verksamhet som består i tillsyn med avseende på 
näringslivet.186 Den kommunala tillsynssekretessen är uppbyggd på samma sätt som 
30 kap. 23 § OSL, som tar sikte på statliga myndigheters verksamhet som består i 
utredning och tillsyn m.m. En skillnad mellan bestämmelserna är att den kommunala 
tillsynssekretessen är direkt tillämplig och kräver inte att regeringen föreskriver om 
sekretess. Av första stycket första punkten i den kommunala tillsynssekretessen 
anges att det är uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar 
eller forskningsresultat som är föremål för sekretess. Av andra punkten framgår att 
sekretess även kan gälla för uppgifter om andra ekonomiska eller personliga 
förhållanden än de som avses i första punkten för den som har trätt i affärs-
förbindelse eller liknande med den som är föremål för myndighetens verksamhet. 
Den första punkten består av ett rakt skaderekvisit och en förutsättning för sekretess 
är att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. I den andra punkten saknas 
skaderekvisit, varför absolut sekretess gäller för sådana uppgifter.187 
 
Den kommunala tillsynssekretessen har i räddningstjänstsammanhang inte prövats 
rättsligt. Inom däremot det kommunala miljö- och hälsoskyddsområdet har i 
RÅ 1987 not. 666 ansetts att uppgifter i inspektionsrapporter om företagens namn, 
innehavare, adress, och andra uppgifter som gjorde det möjligt att hänföra de 
begärda inspektionskorten till ett visst företag var underställd sekretess. Övriga 
uppgifter i inspektionskorten skulle dock lämnas ut.188 Kammarrätten i Stockholm 
har ansett att inspektionsrapporter efter kontroll av restauranger som angav omdö-
mena ”utan anmärkning” eller ”inget omdöme” inte omfattades av sekretess. De 
inspektionsrapporter i vilka berörda företag hade angivits med omdömena 
”underkänd” eller ”med anmärkning” kunde däremot inte lämnas ut, utan att skada 
ansågs uppkomma för de aktuella näringsidkarna.189 Även om ovanstående avgöran-
den tar sikte på annan kommunal tillsynsverksamhet, ligger det nära till hands att 
anta att motsvarande uppgifter i räddningstjänstens tillsynsverksamhet skulle ha 
bedömts på liknande sätt. Även om insynsintresset kan antas vara något större i 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet, än inom det kommunala miljö- och hälso-
skyddsområdet.190 

 
Att räddningstjänstsekretessen innehåller ett stadgande om sekretess i räddnings-
tjänstens tillsynsverksamhet, och varför denna tillsynsverksamhet inte – likt övrig 
kommunal tillsynsverksamhet – enbart regleras i 30 kap. 27 § OSL, är att rädd-
ningstjänsten bedriver tillsyn över andra än näringslivet, t.ex. över offentliga och 

                                                             
186 Bestämmelser tar även sikte på kommunal stödverksamhet. 
187 Se avsnitt 6.3.6 ovan om 30 kap. 23 § OSL. 
188 Se även RÅ 1984 Ab 165, RÅ 1989 not. 273 och RÅ 1991 not. 70. 
189 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3004-10, dom meddelad 2010-06-22. Med undantaget i 30 kap. 27 § andra 
stycket OSL, som tar sikte på tillsyn inom miljö- och hälsoområdet skulle dock uppgifterna i inspektionsrapporterna i 
vilka berörda företag angavs med omdömena ”underkända” eller ”med anmärkningar” lämnas ut. Jfr Kammarrätten i 
Stockholm, mål nr: 7440-09, dom meddelad 2009-12-02. 
190 Jfr prop. 2002/03:119 s. 93. 
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enskilda inrättningar. Då den kommunala tillsynssekretessen inte tar sikte på sådana 
förhållanden ansågs det motiverat att i räddningstjänstsekretessen införa ett särskild 
stadgande som tillgodoser den enskildes behov av skydd vid sådan tillsyns-
verksamhet som räddningstjänsten bedriver.191   
 
Det finns situationer där konkurrens kan uppstå mellan räddningstjänstsekretessen 
och den kommunala tillsynssekretessen. I en sådan situation ska den sekretess-
bestämmelse som ger starkast sekretesskydd ges företräde.192 Den kommunala 
tillsynssekretessen sträcker sig i vissa hänseenden längre än räddningstjänst-
sekretessen, då den omfattar affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat, medan räddningstjänstsekretessen enbart tar sikte på ekonomiska 
förhållanden för näringslivet. Den kommunala tillsynssekretessen ger även ett 
betydligt starkare sekretesskydd för tredje man som har trätt i affärsförbindelse eller 
liknande förbindelse med den som är föremål för räddningstjänstens tillsynsverk-
samhet. Härtill ska sägas att rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är 
inskränkt enligt andra punkten, men inte enligt första punkten i den kommunala 
tillsynssekretessen. På räddningstjänstsekretessens område gäller rätten att meddela 
och offentliggöra uppgifter fullt ut, vilket innebär att den kommunala planläggnings-
sekretessen även på detta område kan sägas ge ett starkare sekretesskydd.193 Den 
kommunala tillsynssekretessen gäller likt räddningstjänstsekretessen i högst tjugo 
år.194 

7.3.3 Sekretess i annan verksamhet som räddningstjänsten bedriver 

I ljuset av minskade resurser och strävan efter ökad effektivitet inom den offentliga 
sektorn har det mellan vissa landsting och kommuner inletts samarbeten om 
sjuktransportsverksamhet och samarbeten som innebär att räddningstjänsten larmas 
ut samtidigt som ambulans vid akuta sjukdomsfall för att ge den skadade första 
hjälpen-insatser i väntan på ambulans (så kallad IVPA-verksamhet). Vid både 
sjuktransportverksamhet och vid IVPA-verksamhet kan räddningstjänsten få del av 
känsliga uppgifter om enskilda. I det följande undersöks hur sekretessen är reglerad i 
dessa verksamheter. För att besvara dessa frågor behandlas även övergripande för 
kommunens kompetens att befatta sig med de angivna verksamheterna, eftersom 
detta har betydelse beträffande tillämpningen av sekretessen i verksamheten. 

7.3.3.1 Utförande av sjuktransporter 

På en olycksplats är en viktig uppgift att snabbt få skadade personer transporterade 
till sjukhus för vård. Det är landstingen som enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen 

                                                             
191 Prop. 2002/03:119 s. 93. 
192 7 kap. 3 § OSL.  
193 Se 17 kap. 8 § OSL och 32 kap. 11 § OSL.  
194 30 kap. 27 § tredje stycket OSL. 
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(1982:763) ansvarar för sjuktransporter.195 Landstingen har genom detta en skyldig-
het att se till att det inom länet finnas en ändamålsenlig organisation för att till och 
från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten 
utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.196 

 
Även om det i hälso- och sjukvårdslagen stadgas att det är landstingen som ansvarar 
för sjuktransporter framhåller vissa remissinstanser i förarbetena till LSO att det 
föreligger oklarheter om vem som ansvarar för sjuktransporter vid olyckshändelser i 
svår terräng. Från landstingens sida hävdas att sjuktransporter i terräng, i vart fall 
om de sker i samband med en räddningsinsats, ska betraktas som räddningstjänst. 
Räddningstjänsten anser däremot att det är landstingen som är ansvariga för samtliga 
sjuktransporter även i svår terräng.197 För att klargöra rättsläget uttalar regeringen att 
det inte kan falla inom kommunernas ansvar för räddningstjänst att ansvara för 
sjuktransportsverksamhet, utan landstingen har enligt hälso- och sjukvårdslagen det 
samlade ansvaret för sjuktransportverksamheten. Oavsett om en sjuktransport sker i 
samband med ett räddningsingripande eller i andra fall och oavsett var olycksplatsen 
är belägen.198 Undantag har dock gjort för sjuktransporter från fartyg, vilket åvilar 
den statliga myndighet som har ansvar för sjöräddningstjänst, vilket för närvarande 
är Sjöfartsverket.199  
 
En förutsättning för att landstingen ska kunna klara av alla typer av sjuktransporter 
är att de använder sig av möjligheten att utnyttja resurser som finns hos andra organ. 
Landstingen har därför enligt 3 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen fått 
möjligheten att genom avtal överlåta åt någon annan att praktiskt utföra de uppgifter 
som landstinget ansvarar för enligt denna lag. Ett flertal landsting har mot bakgrund 
av detta valt att genom avtal anlita kommuner för att ombesörja driften av 
landstingets sjuktransporter.200 Även om landstingen är oförhindrade att genom avtal 
överlåta åt någon annan att praktiskt utföra sjuktransporter bedömdes i RÅ 2003 ref. 
98 att det inte faller inom kommunens kompetens att ha hand om driften av 
sjuktransporter för ett landstings räkning. För att ge kommunerna befogenhet att 
kunna samverka med landstingen kring sjuktransportverksamhet beslutade riksdagen 
efter HFD:s dom, en för kommunerna kompetensutvidgande föreskrifter, vilka 
numera återfinns i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som enligt 
3 kap. 2 § ger kommunerna rätt att ingå avtal med landstingen om att utföra 
sjuktransportverksamhet.201 

                                                             
195 Se även 1 § hälso- och sjukvårdslagen. 
196 Prop. 1990/91:102, bilaga 2, s. 11 f. och bet. 1990/91:FöU8 s. 58 f.  
197 Prop. 2002/03:119 s. 83 f. och SOU 2002:10 s. 240 ff. Se även SOU 1993:77 s. 516 f. Jfr prop. 1985/86:170 s. 20, 64 
och SOU 1983:77 s. 159 ff., 345 ff.  
198 Prop. 2002/03:119 s. 83 f. och 102 f. 
199 4 kap. 3 LSO och 4 kap. 8 § FSO. 
200 Prop. 2004/05:17 s. 8 f. 
201 Tidigare reglerades detta i lagen (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter ifråga om sjuktransporter. 
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Av ovanstående följer att sjuktransportverksamhet inte är att anse som räddnings-
tjänst, vilket innebär att när räddningstjänsten bedriver sådan verksamhet är de inte 
underställda räddningstjänstsekretess. Däremot klargörs i förarbetena till de 
kompetensutvidgande föreskrifterna att den kommunala personal som utför 
uppgifter inom sjuktransportverksamheten på uppdrag av ett landsting, likt 
ambulanspersonalen, är underställd hälso- och sjukvårdssekretess.202 I de fall 
räddningstjänsten inte skulle ha något samarbetsavtal med landstinget och en 
räddningsledare inte anser sig kunna invänta att en ambulans ska komma till platsen, 
utan i stället beslutar att transportera den skadade till ett sjukhus, kan sådant 
förfarande ses som räddningstjänst, om förutsättningarna för räddningstjänst i LSO 
är uppfyllda. Det innebär att räddningstjänsten i en sådan situation inte är 
underställd hälso- och sjukvårdssekretess, utan räddningstjänstsekretess. I de fall 
förutsättningarna för räddningstjänst inte är uppfyllda, t.ex. om räddningsinsatsen 
formellt sett är avslutad, och räddningstjänsten bistår landstinget med 
sjuktransportverksamhet, t.ex. vid en masskadesituation, är räddningstjänsten vid 
sådana transporter inte underställd räddningstjänstsekretess.203 

7.3.3.2 I väntan på ambulans 

Förutom att kommunerna i vissa fall svarar för driften av landstingens sjuktranspor-
ter, har även vissa landsting skrivit avtal med kommuner om att räddningstjänsten 
ska rycka ut samtidigt som ambulansen på sjukvårdslarm och genomföra ett första 
omhändertagande i väntan på att ambulansen (IVPA-verksamhet). Särskilt i gles-
bygden har det uttalats att det finns ett behov av sådan form av samverkan, eftersom 
räddningstjänsten har ett vidare utbyggt nät av utryckningsplatser än landstingen och 
därmed kortare utryckningstider.204 Det är svårt att exakt definiera de olika uppgifter 
som ingår i IVPA-verksamhet, men det handlar om att på olika sätt säkerställa den 
enskildes säkerhet. Det kan omfatta flera olika typer av insatser, t.ex. rena trygghets-
skapande åtgärder, första hjälpen-insatser samt vissa andra åtgärder, såsom behand-
ling med syrgas och defibrillering.205 Härtill kan även räddningstjänsten hålla 
kontakt med ambulanspersonalen och informera dem om den enskildes tillstånd 
etc.206  
 
I samband med IVPA-verksamhet har räddningstjänsten en skyldighet att upprätta 
en dokumentation som bland annat ska innehålla vidtagna åtgärder och vem som 
vidtagit dem. Dokumentationen ska sedan enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 
ambulanssjukvård m.m. överlämnas till ambulanspersonalen samtidigt som den 
                                                             
202 Prop. 2004/05:17 s. 19.  
203 Se prop. 2002/03:119 s. 84 och SOU 2002:10 s. 244. 
204 SOU 2002:10 s. 249 och Ds 2004:18 s. 18 f. 
205 För att räddningstjänstpersonal ska få använda syrgas krävs enligt 4 kap. 8 § Socialstyrelsens föreskrifter (2001:1) en 
personlig delegering av den ansvarige ambulansläkaren. 
206 Prop. 2004/05:17 s. 9 och 14. Se även 7 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (2009:10). 
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enskilde överlämnas för vård.207 Eftersom det är fråga om en föreskrift är detta inte 
en bestämmelse om uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen mellan myndighet-
erna. Som utvecklas i följande avsnitt har ändock räddningstjänsten, med stöd av de 
sekretessbrytande bestämmelserna, goda möjligheter att lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter till ambulanssjukvården i samband med överlämnande av den enskilde.208 
 
Kommunernas befogenhet att befatta sig med IVPA-verksamhet utreds i samband 
med utredningen om sjuktransportverksamheten. Den bedömning som görs är att 
IVPA-verksamhet inte är att anse som räddningstjänst. Däremot bedöms att sådan 
verksamhet, i vart fall i vissa delar, t.ex. då räddningstjänstpersonalen utför behand-
ling med syrgas och defibrillering, innehåller uppgifter som är hälso- och sjukvård. 
Härefter uttalas att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att bedriva 
sådan verksamhet som landstingen ska ansvara för enligt lag.209 Det innebär att 
kommunerna vid IVPA-verksamhet inte har möjlighet att genomföra sådana 
åtgärder som är hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom behandling med syrgas och 
defibrillering. Eventuella övriga delar av verksamheten ligger däremot inom ramen 
för den kommunala kompetensen. För att ge kommunerna befogenhet att utföra hela 
IVPA-verksamheten infördes kompetensutvidgade föreskrifter, vilka numera 
återfinns i 3 kap. 2 § lagen om vissa kommunala befogenheter, som innebär att 
kommunerna får ingå avtal med landstingen om att utföra hälso- och sjukvård i 
väntan på sådana transporter. 
 
Beträffande sekretessen i verksamheten anförs i förarbetena till de kompetensutvid-
gade föreskrifterna att den kommunala personal som utför de uppgifter inom IVPA-
verksamhet som innefattar hälso- och sjukvård, såsom behandling med syrgas och 
defibrillering, är underställd hälso- och sjukvårdssekretess. I och med att de delar 
inom IVPA-verksamheten som innefattar hälso- och sjukvård omfattas av hälso- och 
sjukvårdssekretess anses i förarbetena, utan någon närmare motivering, att de delar 
av IVPA-verksamheten som bedöms vara i behov av sekretess härigenom 
skyddas.210 Hur sekretessen är reglerad i övrig verksamhet som bedrivs vid IVPA-
verksamhet omnämns inte. Mot bakgrund av att lagstiftaren anser att åtgärder som 
vidtas vid IVPA-verksamhet inte kan betraktas som räddningstjänst, ligger det nära 
till hands att tolka detta så att den personal från räddningstjänsten som utför de delar 
av IVPA-verksamheten som inte är hälso- och sjukvård, varken är underställd hälso- 
och sjukvårdssekretess eller räddningstjänstsekretess.211 
 

                                                             
207 7 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (2009:10).  
208 Se avsnitt 7.4.3.1 nedan. 
209 Prop. 2002/03:119 s. 94 och prop. 2004/05:17 s. 10. I 7 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (2009:10) anges även 
att den personal som inom ramen för ett IVPA-avtal ger behandling med syrgas ska anses som hälso- och sjukvårds-
personal och omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. 
210 Prop. 2004/05:17 s. 20. 
211 Se prop. 2002/03:119 s. 94 och prop. 2004/05:17 s. 10. 
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Det rådande rättsläget innebär att vissa gränsdragningsproblem kan förekomma 
beträffande vilken sekretess som gäller när räddningstjänsten bedriver IVPA-
verksamhet. I det följande ska tre exempel ges för att exemplifiera detta. Anta för 
det första att räddningstjänsten kallas iväg på ett IVPA-larm för en misstänkt 
hjärtinfarkt och räddningstjänsten ger den skadade defibrillering. I en sådan situation 
är räddningstjänsten underställd hälso- och sjukvårdssekretess, eftersom de utför 
åtgärder som faller inom ramen för hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Anta för 
det andra att räddningstjänsten blir utkallad till ett misstänkt självmord där en person 
genom förgiftning har försökt ta sitt liv. Om de åtgärder som räddningstjänsten gör 
är att övervaka och prata med personen i fråga har det i myndighetsrapporter 
framförts att sådana åtgärder knappast är att anse som hälso- och sjukvård som 
landstinget ska ansvara för enligt lag. Det kan inte heller ses som räddningstjänst, då 
kriterierna för räddningstjänst inte är uppfyllda.212 Det innebär att räddningstjänsten i 
en sådan situation varken är underställd hälso- och sjukvårdssekretess eller 
räddningstjänstsekretess. Anta för det tredje att räddningstjänsten vid en räddnings-
insats, t.ex. en trafikolycka, ger den skadade en viss initial och enklare medicinsk 
behandling. Sådana åtgärder kan falla inom kommunens ansvar för räddningstjänst, 
vilket innebär att räddningstjänsten i en sådan situation är underställd räddnings-
tjänstsekretess. 
 
Av ovanstående följer att olika sekretessordningar gäller beroende vilken typ av 
IVPA-verksamhet som bedrivs. Att olika sekretessordningarna gäller kan som har 
illustrerats ovan innebära en del tillämpningsproblem och osäkerhet huruvida 
sekretess gäller i verksamheten eller inte.213 En sådan osäkerhet kan leda till att 
rättstillämpningen blir olika i olika delar av landet. Det kan också leda till en 
osäkerhet för den enskilde huruvida uppgifter om denne omfattas av sekretess eller 
inte hos räddningstjänsten. Att ha helt olika sekretessordningar för verksamheter 
som ligger så nära varandra är enligt min mening inte tillfredställande. Det råder 
genom detta omotiverade skillnader i sekretesskyddet. För att uppgifter om enskilda 
ska få ett grundläggande sekretesskydd, samt för att tydliggöra rättsläget, bör 
räddningstjänstsekretessen ändras så att den även omfattar sådan IVPA-verksamhet 
som inte innefattar hälso- och sjukvård. 

7.3.4 Sekretess hos myndigheter med vilken räddningstjänsten samverkar 

7.3.4.1 Polisen 

På en olycksplats kan polisen ofta behöva samverka och utbyta information med 
räddningstjänsten. Beroende på vilken verksamhet som polisen bedriver på olycks-

                                                             
212 Se MSB, 2009, s. 23. I rapporten framkommer att det aldrig kan bli frågan om räddningstjänst när det gäller sådana 
situationer vid suicid och suicidförsök som avser sjukvård t.ex. förgiftning eller liknande situationer.  
213 Se bet. 2003/04:FöU2 s. 17. Försvarsutskottet framhåller att sekretessfrågor i samband med IVPA-verksamhet är 
komplicerade. 
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platsen samt vilka slags uppgifter som behöver utbytas finns det olika sekretess-
bestämmelser som tar sikte på polisens verksamhet. I det följande utreds vad som 
gäller beträffande sekretess i polisens sociala verksamhet, i polisens brottsutredande 
verksamhet samt när polisen utför uppgifter som åvilar dem enligt särskilda 
bestämmelser. 
 
Sekretess i polisens sociala verksamhet  
Även om det inte finns anledning att befara att något brott är begånget, kan polisen 
bistå räddningstjänsten med att upprätthålla allmän ordning eller säkerhet på en 
olycksplats. Polisen kan även lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan 
hjälp samt föra listor över omkomna och saknade. I sådan verksamhet som ligger 
vid sidan om den rent brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten är 
polisen underställd sekretessen i 35 kap. 20 § OSL. Tillämpningsområdet för den 
aktuella sekretessbestämmelsen anges i första stycket genom en uppräkning av fem 
punkter. I de flesta fall är det den första punkten som kan aktualiseras i polisens 
bistående verksamhet på en olycksplats. Bestämmelsen innebär att sekretess gäller 
hos polisen för uppgifter om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till 
verksamhet som innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild. Stadgandet tar sikte 
på verksamhet som består av ren hjälp- eller biståndskaraktär till enskilda, t.ex. att 
hjälpa någon till sjukvård, samtala med skadade personer, förmedla kontakt med 
sociala myndigheter för att möjliggöra hjälpverksamhet från deras sida etc.214 
Bestämmelsen är utformad med ett rakt skaderekvisit som innebär att sekretess 
gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider 
men om uppgiften röjs.215  
 
Tillämpningen av bestämmelsen om sekretess i polisens sociala verksamhet har i ett 
flertal fall varit uppe för prövning.216 Ett i sammanhanget intressant avgörande är 
RÅ 2005 ref. 27. I målet hade en förteckning hos dåvarande Rikspolisstyrelsen över 
personer som saknades efter flodvågskatastrofen i Sydostasien begärts ut. Förteck-
ningen innehöll uppgifter om namn, personnummer, hemlän och hemkommun över 
personer som befunnit sig på platsen eller som på olika sätt drabbats av flodvågs-
katastrofen. HFD bedömde att sekretess inte gällde för den aktuella förteckningen 
med undantag för uppgifter om ett fåtal personer med skyddade personuppgifter. 
Motiveringen till bifallsbeslutet var att domstolen ansåg att de begärda uppgifterna 
var sådana slags uppgifter som typiskt sett skulle lämnas ut i de fall sekretess gäller 
med ett rakt skaderekvisit. Skillnaden mellan detta fall och RÅ 1988 not. 776 – där 
sekretess ansågs gälla för en förteckning över personer som var efterlysta med 
anledning av att de hade anmälts som försvunna – var enligt HFD att i detta fall 
kunde det antas att den enskilde eller hans närstående kunde lida men, om uppgifter 
                                                             
214 Prop. 1979/80:2, del A, s. 217. 
215 I 35 kap. 20 § andra stycket följer att sekretessen gäller i högst 20 år. Av 35 kap. 24 § OSL följer att rätten att 
meddela och offentliggöra uppgifter gäller.  
216 Se även t.ex. RÅ 1991 ref. 12 och RÅ 1994 not. 184. 



 

 
 
 

297 

som fanns i registret lämnades ut. Uppgifter att en person hade befunnit sig på ett för 
svenskar populärt semestermål, företrädesvis Thailand under den aktuella julhelgen, 
och då kommit att beröras av en naturkatastrof, var inte av den karaktären att en 
sådan integritetskränkning uppstår som kunde föranleda sekretess.217 

 
Även om uppgifterna i ovanstående avgörande typiskt sett är uppgifter som ska 
lämnas ut vid ett rakt skaderekvisit, anser jag att HFD borde ha tagit hänsyn till de 
exceptionella omständigheterna i det enskilda fallet. Den aktuella handlingen 
innehöll uppgifter om saknade efter flodvågskatastrofen i Sydostasien. Uppgifterna 
hade likaså visat sig vara i hög grad osäkra. Det fanns vid detta en betydande risk att 
någon felaktigt angavs som saknad, vilket skulle kunna vara till men för den 
enskilde. Likaså skulle närstående kunna antas lida men av ett offentliggörande av 
de aktuella uppgifterna. Härtill fanns också en betydande risk för att uppgifter av 
aktuellt slag kunde missbrukas om de offentliggjordes, vilket likaså skulle kunna 
vara till men för den enskilde, t.ex. genom att någon försöker utnyttja en saknads 
identitet. Sammantaget anser jag likt de två skiljaktiga justitieråden Nordborg och 
Fernlund att hinder borde ha förelegat för ett utlämnade. Att de begärda uppgifterna 
vid ett senare tillfälle offentliggörs efter att de begärda uppgifterna kontrollerats och 
kvalitetssäkrats är däremot i de flesta fall tämligen självklart. Avgörandet talar dock 
för att listor som polisen för över personer på en olycksplats typiskt sett är offentliga 
uppgifter hos polisen. I det aktuella fallet skedde händelsen utomlands och orsaken 
till olyckan var en naturkatastrof, varför det inte fanns någon anledning för polisen 
att inleda en förundersökning. Om däremot polisen inleder en förundersökning kan 
en sådan lista omfattats av förundersökningssekretess. 
 
Om skaderekvisitet i 35 kap. 20 § OSL skulle hindra polisen från att i hjälpsyfte ta 
kontakt med andra myndigheter har polisen enligt förarbetena goda möjligheter, att 
med stöd av generalklausulen, lämna ut uppgifter som skyddas av den aktuella 
sekretessen till andra myndigheter.218 Polisen har sålunda i sin hjälpande verksamhet 
bra förutsättningar att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till räddningstjänsten i de 
fall polisen anser att det är av vikt att ett sådant uppgiftslämnande kommer tillstånd. 
Att den aktuella sekretessen är lika stark som räddningstjänstsekretessen innebär att 
sekretesskyddet inte försvagas om polisen lämnar ut uppgifter till räddningstjänsten. 
Att uppgifter som utbyts mellan myndigheter blir sekretessbelagda i samma 
utsträckning hos den mottagande myndigheten är även omständigheter som 
Europadomstolen har tillmätt betydelse. Däremot ligger det inte i linje med Europa-
domstolens praxis att myndigheterna mer skönsmässigt utbyter integritetskänsliga 
uppgifter med varandra, varför varje utlämnande ska föregås av en noggrann 
prövning.219 

                                                             
217 Rättsfallet återges även i avsnitt 7.3.1.4 ovan.  
218 Prop. 1979/80:2, del A, s. 217. 
219 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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Sekretess i polisens brottsutredande verksamhet 
I de fall polisen finner anledning att inleda en förundersökning omfattas uppgifter 
hos polisen av förundersökningssekretess, vilket framför allt regleras i 18 kap. 1 § 
och 35 kap. 1 § OSL. 
 
I syfte att skydda polisens förundersökningar föreskrivs i 18 kap. 1 § första stycket 
OSL att sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottsmål 
eller till angelägenhet som avser användningen av tvångsmedel i sådant mål eller i 
annan verksamhet för att förebygga brott. Föremål för sekretess är alla slags 
uppgifter, även av personlig och ekonomisk art, som skulle kunna skada utredningen 
om de lämnas ut.220 Bestämmelsen är utformad med ett rakt skaderekvisit som 
innebär att sekretess gäller om det kan antas motverka syftet med beslutade eller 
förutsedda åtgärder eller skadar den framtida verksamheten. I andra stycket framgår 
att sekretess motsvarande den i första stycket även gäller för uppgift som hänför sig 
till tre olika typer av verksamheter. Av intresse i sammanhanget är den andra 
punkten, som innebär att sekretess gäller annan verksamhet än sådan som angavs i 
första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och 
som bedrivs av bland annat polisen. Stadgandet avser att ge sekretesskydd för den 
del av polisens verksamhet som inte gäller enskilda fall, utan som är av mer generell 
natur. Här åsyftas t.ex. uppgifter om spaningsmetoder, övervakningsrutiner, resurs- 
och organisationsfrågor, arbetsrutiner, planer för kontroller och liknande samt 
uppgifter i olika register som används inom polisen, såsom misstankeregistret.221 
Sedan åtal väckts följer av RÅ 1989 ref. 56 att förundersökningssekretess enbart kan 
gälla för uppgifter som har generell betydelse för brottsspaning och utredning, 
medan uppgifter som enbart har betydelse i det aktuella fallet inte kan hemlighållas. 
I RÅ 1992 ref. 15 bedömdes dock att förundersökningssekretess även kan omfatta 
uppgifter i det enskilda fallet i en nedlagd förundersökning, eftersom det inte är 
uteslutet att en nedlagd förundersökning kan återupptas. 
 
Att förundersökningssekretessen ”hänför sig” till den verksamhet som anges i 
bestämmelsen innebär att sekretessen följer med uppgiften när den lämnas vidare till 
en annan myndighet.222 Det innebär att om polisen under en förundersökning väljer 
att lämna uppgifter till räddningstjänsten blir räddningstjänsten skyldig att iaktta 
förundersökningssekretess. I 18 kap. 3 § OSL finns, som redan nämnts, en bestäm-
melse om sekretess för den som biträder polisen med att förebygga, uppdaga, utreda 
eller beivra brott. Det innebär att om polisen under en förundersökning begär bistånd 
från räddningstjänsten att de t.ex. ska utreda brandorsak eller brandförlopp, omfattas 
räddningstjänsten av förundersökningssekretess. I de fall räddningstjänsten i sin 

                                                             
220 Prop. 2001/02:191 s. 35. 
221 Se Dahlqvist, 2007, s. 108 och Holstad, 2013, s. 116 med där gjorda hänvisningar.  
222 Se RÅ 2002 ref. 103. 
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verksamhet misstänker brott och de därmed gör en utredning som ligger till grund 
för en åtalsanmälan omfattas även en sådan utredning av 18 kap. 3 § OSL och det 
redan innan uppgiften har kommit polisen till del. Om polisen i och med anmälan 
inleder en förundersökning gäller förundersökningssekretessen hos räddningstjäns-
ten så länge förundersökningen pågår och det kan antas att ett utlämnade skulle 
försvåra utredningen och innebära skada för förundersökningen.223 

 
Medan förundersökningssekretessen i 18 kap. 1 § OSL skyddar själva utredningen 
avser sekretessen i 35 kap. 1 § OSL att skydda enskildas intressen i förundersökning 
och vid annan brottsbekämpande verksamhet. I första stycket föreskrivs att sekretess 
gäller för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i ett antal 
verksamheter som redovisas i elva olika punkter. Samtliga punkter tar sikte på 
brottsutredning, varav första punkten avser förundersökningar. Sekretessen i 
35 kap. 1 § OSL är starkare än 18 kap. 1 § OSL, eftersom den gäller med ett omvänt 
skaderekvisit. Skaderekvisitet innebär att sekretess gäller, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
skada eller men om uppgiften röjs.224 Frågan om vilka slags uppgifter som kan 
omfattas av sekretess enligt 35 kap. 1 § OSL har varit föremål för HFD:s avgörande 
i ett stort antal fall. Sekretess har ansetts gälla alltifrån obduktionsprotokoll, till 
uppgifter i förhör i nedlagd förundersökning, till en sammanställning av normalt sett 
harmlösa uppgifter.225  

 
Till skillnad från 18 kap. 1 § OSL överförs inte sekretessen i 35 kap. 1 § OSL om 
uppgiften lämnas till någon annan myndighet.226 Det innebär att polisen har mer 
begränsade möjligheter att utlämna sådana uppgifter till räddningstjänsten. Att 
sekretessen i 18 kap. 1 § OSL inte är utformad med ett omvänt skaderekvisit som 
35 kap. 1 § OSL är, enligt min mening, en motiverad skillnad i sekretesskydd, 
eftersom det finns ett stort allmänintresse i polisens brottsutredande verksamhet. Att 
uppgifter om enskildas personliga förhållanden i polisens förundersökningar omfat-
tas av ett omvänt skaderekvisit ligger i linje med Europadomstolens praxis som 
innebär att inskränkningar i den enskildes sekretesskydd ska ske restriktivt.227 
 
Sekretess i verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser 
Förutom att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten på olycksplatsen 
och lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp samt utreda brott, hör 
det till polisens uppgift att fullgöra verksamhet som ankommer dem på polisen 

                                                             
223 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 140. Se även RÅ 2002 ref. 103, RÅ 1988 not. 104, RÅ 1989 not. 188, Kammarrätten i 
Göteborg, mål nr: 8017-03, dom meddelad 2004-06-10. Se även Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3820-05, dom 
meddelad 2005-06-30 och Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 7801-05, dom meddelad 2006-02-21. 
224 Se prop. 1997/98:97 s. 70 f. Före den 1 april 1999 begränsades sekretessen till ett rakt skaderekvisit. Ändringen till 
ett omvänt skaderekvisit syftade till att förstärka integritetsskyddet för den enskilde.  
225 Se Lenberg m.fl. KOSL 35:1:2–3 för en sammanställning av rättsfall.  
226 RÅ 1989 ref. 121. 
227 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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enligt särskilda bestämmelser.228 Till polisens ansvar enligt särskilda bestämmelser 
hör bland annat att svara för den statliga räddningstjänsten fjällräddningstjänst och 
efterforskning av försvunna personer i andra fall.229 När polisen bedriver statlig 
räddningstjänst omfattas polisen av räddningstjänstsekretessen och inte av 
bestämmelserna om förundersökningssekretess, under förutsättning att efterforsk-
ningen inte är ett led i spaningsarbetet i samband med förundersökning av brott.230 I 
Räddningstjänstlagutredningens förslag till räddningstjänstsekretess omfattade 
bestämmelsen enbart den kommunala räddningstjänsten.231 Mot bakgrund av de syn-
punkter som gavs från ett flertal remissinstanser ansåg regeringen att bestämmelsen 
även bör omfatta den statliga räddningstjänsten.232 Att räddningstjänstsekretessen 
även tar sikte den statliga räddningstjänsten är enligt min mening en lämplig avväg-
ning mellan insyn och sekretess rörande den statliga räddningstjänstens verksamhet. 
Den statliga räddningstjänsten kan, likt den kommunala räddningstjänsten, komma i 
kontakt med känsliga uppgifter om enskilda. Att uppgifter om enskilda som rädd-
ningstjänsten kommer i kontakt med får ett relevant sekretesskydd får anses vara 
lika angeläget oavsett huvudmannaskap för verksamheten. 

7.3.4.2 Ambulanssjukvården  

Att ambulanssjukvården hör till hälso- och sjukvården innebär att ambulans-
personalen, både föraren och medföljande personal, är underställd hälso- och 
sjukvårdssekretessen i 25 kap. 1 § OSL.233 Av första stycket följer att hälso- och 
sjukvårdssekretessen gäller för uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden. Sekretessens styrka består av ett omvänt skaderekvisit, som 
innebär att sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men.234 Att sekretessen inom hälso- 
och sjukvården gäller med ett omvänt skaderekvisit innebär en presumtion för 
sekretess. En uppgift får endast lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas 
utan att en viss angiven skada uppkommer.235 Till begreppet hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden inryms alla uppgifter som går att härleda till en 
identifierbar person. Det innebär i princip att alla slags uppgifter som ambulans-
personalen tar del av, och som kan kopplas till en enskild individ, kan omfattas av 
hälso- och sjukvårdssekretess.236  

                                                             
228 2 § femte punkten polislagen.  
229 4 kap. 1 och 4 §§ LSO med hänvisning till 4 kap. 1 och 11 §§ FSO. 
230 Se avsnitt 7.3.1 ovan. Se även prop. 1991/92:70 s. 7. 
231 SOU 2002:10 s. 281 ff.  
232 Se prop. 2002/03:119 s. 93. 
233 1 och 6 §§ hälso- och sjukvårdslagen. 
234 Hälso- och sjukvårdssekretessen har behandlats av t.ex. Westerhäll, 1990 s. 331–340, Norström & Sverne, 1996, 
Sahlin, 2000, Landelius, 2010, Krusberg, 2012 och Sandén, 2012. För en vidare redogörelse av hälso- och 
sjukvårdssekretessen se hänvisade verk och där gjorda hänvisningar. 
235 Prop. 1979/80:2, del A, s. 80. 
236 Prop. 1979/80:2, del A, s. 84. 
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7.4 Genombrott i sekretesskyddet 

I kapitlets andra del, ovan, har sekretesskyddet inom området räddningstjänst och 
skydd mot olyckor undersökts. Av denna del framgår att det finns flera sekretess-
bestämmelser som räddningstjänsten och övriga blåljusmyndigheter måste iaktta. 
För att möta räddningstjänstens och övriga blåljusmyndigheters informationsbehov 
finns det ett flertal sekretessbrytande bestämmelser, som möjliggör för utbyte av 
sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheterna. I kapitlets tredje del, nedan, 
kartläggs de genombrott som finns i sekretesskyddet. Strukturen följer den i del-
avsnitt 6.4 ovan. Först behandlas de sekretessbrytande bestämmelserna som innebär 
att myndigheterna ”ska” lämna ut vissa uppgifter mellan varandra. Därefter under-
söks de bestämmelser som innebär att myndigheterna ”får” utbyta sekretessbelagda 
uppgifter med varandra. Härefter diskuteras mer specifikt hur de sekretessbrytande 
bestämmelserna möjliggör för räddningstjänsten att samverka med övriga blåljus-
myndigheter på olycksplatsen, i räddningstjänstens olycksutredande verksamhet 
samt i räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

7.4.1 Uppgifter ska lämnas ut 

7.4.1.1 Inledning 

Inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor kan tre olika typer av 
rapporteringsskyldigheter urskiljas. För det första finns det skyldigheter för 
räddningstjänsten att rapportera vissa iakttagelser, tillbud och olyckor till ansvariga 
myndigheter. För det andra finns det skyldigheter för kommunerna att rapportera de 
handlingsprogram som ska upprättas på området. För det tredje finns det skyldig-
heter för övriga aktörer i samhället att lämna ut de uppgifter som räddningstjänsten 
behöver för att bland annat kunna bedriva sin tillsynsverksamhet. 

7.4.1.2 Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser, tillbud och olyckor m.m. 

En första bestämmelse om rapporteringsskyldighet återfinns i 6 kap. 8 § LSO och 
innebär att statliga myndigheter och kommuner, men även enskilda, har en 
skyldighet att på begäran av räddningstjänsten lämna upplysningar om personal och 
egendom som kan användas i räddningstjänsten.237 Räddningstjänsten kan när som 
helst göra en sådan begäran. I förarbetena påpekas att det är viktigt att 
räddningsorganen på förhand införskaffar uppgifter om vilka resurser som finns 
tillgängliga i samhället. Den aktuella rapporteringsskyldigheten knyter an till 
bestämmelsen i 6 kap. 7 § LSO, om skyldigheten för myndigheter att på anmodan av 
räddningsledare delta i en räddningsinsats. För att räddningsledaren ska veta vilka 
resurser som kan användas vid räddningstjänst är det av vikt att veta vilka resurser 
                                                             
237 Av 6 kap. 8 § LSO följer att denna rapporteringsskyldighet även gäller gentemot den myndighet som ansvarar för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. I 4 kap. 15 § FSO framgår att det är länsstyrelserna som ansvarar för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  
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som står till förfogande.238 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin 
skyldighet att ge upplysningar eller lämna ut handlingar, eller lämnar oriktig uppgift 
om förhållande av betydelse vid fullgörande av denna rapporteringsskyldighet kan 
dömas till böter.239 
 
En annan bestämmelse om rapporteringsskyldighet tar sikte på utalarmeringen av 
räddningstjänsten. I 6 kap. 10 § andra stycket LSO föreskrivs att räddningstjänsten 
har en skyldighet att underrätta polisen när de gör en räddningsinsats. Någon 
närmare motivering till denna rapporteringsskyldighet ges inte i förarbetena förutom 
att det framhålls att effektiva räddningsinsatser förutsätter att de olika räddnings-
organen larmas så tidigt som möjligt. Rapporteringsskyldigheten hänger troligtvis 
ihop med polisens uppgift att bland annat upprätthålla allmän ordning och säkerhet, 
hindra störningar samt ingripa när de inträffat. En förutsättning för att polisen ska 
kunna ingripa när en störning inträffat är att de är medvetna om vilka störningar som 
inträffar i samhället. I de fall räddningstjänsten väljer att göra en insats, men där 
förutsättningarna för räddningstjänst inte är uppfyllda, har de ingen skyldighet att 
rapportera detta till polisen.240 
 
I de fall räddningstjänsten i samband med räddningstjänst, sotning, brandskydd, 
tillsyn eller undersökning av olycka upptäcker en brist eller ett missförhållande som 
kan leda till en annan olycka än brand, har räddningstjänsten enligt 3 kap. 7 § FSO 
en skyldighet att underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet. Skyldig-
heten att rapportera brister eller missförhållanden som upptäcks åläggs räddnings-
ledaren och rapporteringen måste göras i samband med angiven verksamhet och 
omfatta annan olycka än brand.241 Innebörden av denna rapporteringsskyldighet kan 
belysas genom ett exempel. Anta att räddningstjänsten i sin tillsynsverksamhet 
upptäcker att det föreligger en överhängande risk för en allvarlig arbetsplatsolycka 
på ett företag. I dessa fall har räddningsledaren en skyldighet att rapportera sina 
iakttagelser till Arbetsmiljöverket, även om man kan anta att företaget skulle lida 
skada av utlämnandet och uppgifterna omfattas av räddningstjänstsekretess.242 
 
Även MSB har ålagts rapporteringsskyldighet på räddningstjänstområdet. I de fall 
en olycka eller överhängande fara för olycka har inträffat i en så kallad farlig 
verksamhet enligt LSO och som kunnat orsaka allvarliga skador på människor eller i 
miljön, har MSB enligt 2 kap. 4 § tredje stycket FSO en skyldighet att omgående 
informera regeringen och andra berörda myndigheter om detta. Exempel på farliga 
verksamheter är sevesoanläggningar, anläggningar som hanterar farliga varor eller 

                                                             
238 Prop. 2002/03:119 s. 120 f. 
239 10 kap. 3 § första stycket andra och tredje punkten LSO.  
240 Se prop. 2002/03:119 s. 121 och prop. 1985/86:170 s. 42. 
241 Rapporteringsskyldighet gäller även den som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrättar tillsyn eller under-
sökning av olyckor. 
242 Se Bengtsson, 2010, s. 98.  
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ämnen, kärnkraftverk, flygplatser och vissa försvarsanläggningar etc.243 I HFD 2011 
ref. 34 ansågs även att ett distributionsnät för stadsgas i Stockholms stad var en 
farlig verksamhet i LSO:s mening. MSB får själva kunskap om sådana händelser 
genom att ägaren eller verksamhetsutövaren av farliga verksamheter omgående ska 
rapportera till MSB samt den kommun där anläggningen är belägen vid olyckor eller 
tillbud som kunnat medföra allvarliga skador på människor eller i miljön.244 I 
praktiken sker sådan inrapportering på MSB:s hemsida eller till ansvarig tjänsteman 
i beredskap. I det aktuella stadgandet anges enbart att MSB omgående ska 
”informera” regeringen och andra berörda myndigheter, varför det kan diskuteras 
huruvida den aktuella bestämmelsen bryter sekretessen.245 Huruvida så är fallet är i 
praktiken av mindre betydelse, eftersom bestämmelsen i 10 kap. 15 § OSL innebär 
att MSB får rapportera allehanda uppgifter till regeringen utan hinder av sekretess. 
Härtill innebär generalklausulen att MSB får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till 
andra myndigheter, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har 
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, vilket inte sällan torde 
vara fallet om en allvarlig olycka inträffar i en så kallad farlig verksamhet.246 
 
När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att miljön har blivit 
skadad är räddningsledaren enligt 6 kap. 1 § FSO skyldig att underrätta den eller de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och länsstyrelsen. En anmälan ska exempelvis ske om räddningstjänsten har använt 
en stor mängd vatten på en brand, där vattnet sedan rinner ut i naturen alternativt 
avloppsnätet.247 Den kommunala räddningstjänsten har även enligt 26 § förordning 
(1990:717) undersökning av olyckor, en skyldighet att på det sättet Statens 
haverikommission bestämmer underrätta dem om olyckor och tillbud som ska 
utredas enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. I praktiken utförs 
denna rapportering av SOS Alarm.248  
 
Varje myndighet vars verksamhet berör barn och unga har enligt 14 kap. 1 § social-
tjänstlagen en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom 
eller misstänker att ett barn far illa.249 Några konkreta fakta krävs inte, utan även 
obestyrkta uppgifter kan ligga till grund för en anmälan. Det är sedan upp till 
socialnämnden att avgöra om någon insats krävs i syfte att skydda barnet.250 

                                                             
243 Se Länsrätten i Stockholm, mål nr: 23851-08, dom meddelad 2009-06-15. 
244 2 kap. 4 § första stycket FSO. Rapporteringsskyldighet till MSB föreligger även för andra olyckstyper. Enligt 
exempelvis MSBFS (2012:6) föreligger rapporteringsskyldighet för olyckor och tillbud med farligt gods som inträffar 
med sjö- eller lufttransporter enligt lag (2006:263) om transport av farligt gods. Enligt 12 § förordning (2010:1075) om 
brandfarliga och explosiva varor ska olyckor och tillbud som inneburit risk för olyckor rapporteras till MSB. 
245 Se diskussionen i avsnitt 6.4.1.1 om kravet på konkretion. 
246 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan. 
247 Bengtsson, 2010, s. 98. 
248 SOU 2014:24 s. 59. Se även SOU 2014:82 s. 387. 
249 Det är inte bara myndigheterna som sådana som har en rapporteringsskyldighet, utan denna skyldighet gäller även 
varje anställd hos de berörda myndigheterna.  
250 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
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Skyldigheten att rapportera uppgifter om barn som far illa gäller enbart myndigheter 
vars verksamhet berör barn och unga, vilket enligt förarbetena främst avser åklagar- 
och polismyndighet, skolmyndighet, center för psykisk barn- och ungdomsvård, 
barnavårdscentraler samt de särskilda organ som kan finnas inrättade för allmän 
ungdomsvård.251 Det innebär att om polisen eller ambulanssjukvården på en olycks-
plats får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa har de en skyldighet att 
genast anmäla detta till socialnämnden. Huruvida räddningstjänsten omfattas av 
denna anmälningsskyldighet framgår inte i rättskällorna. Räddningstjänstens 
verksamhet kan enligt min mening inte sägas vara en verksamhet som i social-
tjänstlagens mening berör barn och unga, varför räddningstjänsten inte har en 
skyldighet att anmäla till socialnämnden om de vid en brand eller annan olycks-
händelse misstänker att ett barn far illa. 
 
De anställda vid räddningstjänsten omfattas däremot av stadgandet i 14 kap. 1 c § 
socialtjänstlagen som innebär att var och en som får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa ”bör” anmäla detta till socialnämnden. Bestämmelsen kan ses om 
en uppmaning till att personalen vid räddningstjänsten bör anmäla missförhållanden 
till socialnämnden. Påbudet bryter inte sekretessen mellan räddningstjänsten och 
socialnämnden. I de fall räddningstjänsten behöver lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter till socialnämnden får de söka stöd i de sekretessbrytande bestämmelserna 
får ett sådant utlämnande. Kammarrätten i Stockholm har ansett att Försäkrings-
kassan med stöd av generalklausulen skulle lämna ut de uppgifter som en 
socialnämnd begärde ut för att utreda ett barns behov av skydd. Domstolen fästa vikt 
vid att socialnämnden behövde uppgifterna i utredningen om skydd för barn och att 
uppgifterna hos socialtjänsten omfattades av ett starkare sekretesskydd.252 Även 
räddningstjänsten bör ha goda möjligheter att med stöd av generalklausulen, både på 
begäran och på eget initiativ, lämna ut sekretessbelagda uppgifter om missförhållan-
den till socialnämnden. Räddningstjänsten har däremot begränsade möjligheter att 
lämna ut sekretessbelagda till socialnämnden med stöd av bestämmelsen om 
nödvändigt utlämnande, eftersom ett sådant utlämnande sällan kan antas vara nöd-
vändigt för att räddningstjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet.253  

 
Vid skogsbranden i Västmanland 2014 fick länsstyrelsen kritik för att de inte 
tillräckligt snabbt aktiverade sin krisledningsorganisation. Förklaringen som 
länsstyrelsen gav till detta var att de inte fick fram en tydlig bild av brandens 
utbredning samt hur insatsen leddes och samordnades.254 Ett sätt att åtgärda dessa 
brister är att införa en bestämmelse om rapporteringsskyldighet som innebär att 
räddningsledaren vid en omfattande olyckshändelse eller vid överhängande fara för 

                                                             
251 Se prop. 2000/01:80 s. 171 och prop. 1979/80:2, del A, 537. 
252 Kammarrätten i Stockholm mål nr: 6771-15, dom meddelad 2015-09-28. 
253 Se avsnitt 6.4.2.2 ovan. 
254 Sjökvist, 2015, s. 151. 



 

 
 
 

305 

sådana händelser omgående ska informera länsstyrelsen om detta samt hålla dem 
uppdaterade om händelseutvecklingen. Syftet med en sådan rapporteringsskyldighet 
är att länsstyrelsen snabbt ska informeras om händelsen och på det sättet få ett bättre 
beslutsunderlag för att kunna avgöra om de ska överta den kommunala räddnings-
tjänsten eller om de på annat sätt ska bistå räddningstjänsten. 

7.4.1.3 Rapporteringsskyldighet för handlingsprogram m.m. 

En annan form av rapporteringsskyldighet tar sikte på de handlingsprogram som 
kommunerna ska upprättas enligt LSO. Kommunerna får själva välja om de ska ha 
olika program för den förebyggande verksamheten och räddningstjänst eller om de 
ska använda sig av ett gemensamt dokument. Kommunerna ska enligt 3 kap. 4 § 
FSO rapportera sina handlingsprogram till länsstyrelsen, MSB och de kommuner 
och andra med vilka samverkan inom förebyggande verksamhet eller räddnings-
tjänst kan bli aktuell. 
 
Till skillnad från de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna finns det inga 
föreskrifter som preciserar hur handlingsprogram enligt LSO ska redovisas. Det 
innebär att det i stor utsträckning är upp till varje kommun att avgöra detta. I 3 kap. 
3 och 8 §§ LSO framgår dock genom några generella skrivningar vad handlings-
programmen ska innehålla för uppgifter. De ska bland annat innehålla uppgifter om 
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 
En förutsättning för att kommunerna ska kunna redovisa vilka risker som finns inom 
kommunens geografiska område är enligt förarbetena att de genomför en riskinven-
tering och en riskanalys med återföljande riskbedömning.255 Handlingsprogrammen 
ska dessutom innehålla uppgifter om vilka kommunen samverkar med samt en 
beskrivning av hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras och vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra en 
räddningsinsats, i förhållande till de risker som finns i kommunen. Förmågan ska 
redovisas, såväl den under fredstida situationer som den under höjd beredskap.256 
Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period.257 
 
Med anledning av att kommunerna ska lämna ut sina handlingsprogram till flera 
olika aktörer bör de, enligt min mening, i första hand enbart innehålla mer generella 
bedömningar av riskerna i kommunen och räddningstjänstens insatsförmåga. 
Anledningen till detta är det inte finns någon särskild sekretessbestämmelse som tar 
sikte på dessa handlingsprogram. Det innebär att handlingsprogrammen, varken hos 
den upprättande kommunen eller hos de tillsända myndigheterna, ges något direkt 

                                                             
255 Prop. 2002/03:119 s. 48.  
256 Se 3 kap. 3 och 8 §§ LSO och 3 kap. 3 § FSO. Handlingsprogrammet för räddningstjänst ska i förekommande fall 
också lämna uppgift om hamnar och dess gränser.  
257 3 kap. 3 och 8 §§ LSO.  
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sekretesskydd. I vissa fall kan säkerhets- och bevakningssekretessen samt 
sekretessen för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. ge ett visst sekretesskydd för 
uppgifter i kommunernas handlingsprogram. I de fall handlingsprogrammen 
innehåller uppgifter rörande räddningstjänstens planering inför höjd beredskap kan 
sådana uppgifter omfattas av försvarssekretess. Att handlingsprogrammen även ska 
tillsändas ”andra” innebär att handlingsprogram bland annat ska tillsändas de privata 
aktörer som kommunerna samverkar med i dessa frågor. Eftersom privata aktörer 
inte är underställda OSL finns det också en ökad risk att sekretessbelagda uppgifter 
röjs om de lämnas till sådana aktörer. 

7.4.1.4 Tillsynsverksamhet m.m. 

I syfte att möjliggöra för räddningstjänsten att kunna genomföra effektiva tillsyner 
stadgas det i 5 kap. 2 § första stycket LSO att räddningstjänsten har rätt att få 
tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Räddningstjänsten har också 
rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Det aktuella 
stadgandet innebär att den som står under räddningstjänstens tillsyn har en 
skyldighet att på begäran lämna ut de uppgifter som räddningstjänsten efterfrågar. 
En annan närliggande bestämmelse återfinns i 3 kap. 5 § LSO, som innebär att när 
räddningstjänsten bedriver sotning eller brandskyddskontroll har de också rätt att få 
tillträde till den anläggning som berörs och få nödvändiga upplysningar och 
handlingar. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin rapporterings-
skyldighet enligt dessa bestämmelser, eller lämnar oriktiga uppgifter, kan dömas till 
böter.258 
 
Stadgandet i 10 kap. 17 § OSL innebär att sekretess inte hindrar en anställd på en 
myndighet att lämna ut en uppgift till räddningstjänsten om de behöver uppgiften för 
sin tillsynsverksamhet. Det finns en väsentlig skillnad mellan regleringen i 5 kap. 
2 § första stycket LSO och 10 kap. 17 § OSL. Bestämmelsen i LSO innebär en 
skyldighet att på ”begäran” lämna ut uppgifter till räddningstjänsten. Rätten att 
lämna uppgifter till räddningstjänsten enligt 10 kap. 17 § OSL sträcker sig längre än 
den lagstadgade skyldigheten att på begäran tillhandagå räddningstjänsten med 
uppgifter. En tjänsteman får enligt detta stadgande på eget initiativ, vare sig denne är 
underkastad tillsyn eller inte, lämna ut sekretessbelagda uppgifter till räddnings-
tjänsten. I de fall en tjänsteman exempelvis upptäcker allvarliga säkerhetsbrister i 
det fysiska brandskyddet på ett skyddsobjekt får tjänstemannen enligt 10 kap. 17 § 
OSL rapportera dessa uppgifter till räddningstjänsten även om uppgifterna skulle 
omfattas av säkerhets- och bevakningssekretess. För att ett utlämnande ska få ske 
krävs dock att uppgiftslämnandet är försvarligt samt att uppgiften behövs för 
räddningstjänstens tillsyn.259 

                                                             
258 10 kap. 3 § andra och tredje punkten LSO. Den som vägrar räddningstjänsten tillträde kan även dömas till böter för 
förhindrande av förrättning enligt 17 kap. 13 § andra stycket brottsbalken. 
259 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 325. 
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7.4.2 Uppgifter får lämnas 

7.4.2.1 Inledning  

Det finns ett flertal sekretessbrytande bestämmelser som innebär att räddnings-
tjänsten får lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Förutom med stöd av bestämmel-
serna om nödvändigt utlämnande och generalklausulen, som har undersökts i 
föregående kapitel, finns det även andra sekretessbrytande bestämmelser som 
möjliggör för sådant informationsutbyte, vilka behandlas i det följande.260 Då den 
enskilde som utgångspunkt bestämmer över sitt eget sekretesskydd är det ofta 
naturligt att räddningstjänsten i första hand söker samtycke hos den enskilde innan 
de lämnar ut sekretessbelagda uppgifter om denne. Mot bakgrund av detta utreds 
inledningsvis under vilka förutsättningar samtycke från den enskilde bryter 
sekretessen hos räddningstjänsten. 

7.4.2.2 Samtycke från den enskilde  

I de fall sekretess är föreskriven till förmån för en enskild är det tämligen självklart 
att den enskilde själv ska kunna förfoga över sekretessen. I förarbetena till 1980 års 
SekrL uttalades: 

 
”Att myndighet under hänvisning till den enskildes bästa vägrar honom att ta 
del av uppgifter om sig själv eller att beakta hans samtycke till utlämnande 
torde i längden medföra större skadekonsekvenser genom den osäkerhets-
känsla som skapas hos den enskilde och den rubbning av förtroende till myn-
digheterna som mestadels blir följden.”261    

 
I de fall den enskilde samtycker till att uppgifter om denne lämnas ut, underlättas ett 
snabbt utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheterna, eftersom de i 
dessa fall inte behöver pröva om uppgifterna får lämnas ut med stöd av någon annan 
sekretessbrytande bestämmelse. För räddningstjänsten och övriga blåljusmyndig-
heter är bestämmelserna om samtycke av särskild betydelse på olycksplatsen, där ett 
snabbt utbyte av uppgifter ofta är en förutsättning för att händelsen ska hanteras på 
ett effektivt sätt. Förevarande avsnitt riktar därför intresse mot hur bestämmelserna 
om samtycke möjliggör för samverkan mellan myndigheterna på olycksplatsen. 
Inledningsvis utreds vad som innebär att den enskilde bestämmer över sitt eget 
sekretesskydd. Därefter undersöks vem på olycksplatsen som kan samtycka till att 
uppgifter lämnas ut. Avslutningsvis behandlas samtyckets beskaffenhet, med andra 
ord hur ett samtycke kan lämnas på en olycksplats. 

 

                                                             
260 Se avsnitt 6.4.2.2 och 0 ovan om nödvändigt utlämnande och generalklausulen. 
261 Prop. 1979/80:2, del A, s. 329. 
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Att den enskilde som utgångspunkt förfogar över sitt eget sekretesskydd följer av 
bland annat 12 kap. 1 § OSL, som innebär att sekretess till skydd för den enskilde 
som regel inte gäller i förhållande till den enskilde själv.262 Det innebär att den 
enskilde i princip har rätt att få del av alla slags uppgifter om sig själv från myndig-
heterna, även sekretessbelagda uppgifter. I 12 kap. 2 § första stycket OSL föreskrivs 
även att den enskilde som utgångspunkt helt eller delvis kan häva sekretessen som 
gäller till skydd för denne. Av det följer att ett samtycke kan vara partiellt, d.v.s. det 
kan antigen avse en viss uppgift i en större informationsmängd eller avse att endast 
en uppgift får lämnas till en viss mottagare. Härtill innebär bestämmelsen i 10 kap. 
1 § OSL att sekretess till skydd för den enskilde som regel inte hindrar att en uppgift 
lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till 
det.263 I de fall sekretess gäller till förmån för flera personer krävs i regel samtycke 
av samtliga berörda innan en uppgift får lämnas ut.264 Samtycke från den enskilde 
kan endast bryta sekretess som gäller till förmån för enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden. Med enskild avses såväl fysiska som juridiska personer. 
Det innebär att sekretess till skydd för myndigheternas säkerhetsintressen, såsom 
försvarssekretess, inte kan brytas genom samtyckte.265 I de fall en uppgift både rör 
en enskilds personliga förhållanden samtidigt som uppgiften är underställd sekretess 
till skydd för myndigheternas säkerhetsintressen, kan den enskilde inte samtycka till 
att sådana uppgifter lämnas ut.266 
 
Även om utgångspunkten är att den enskilde förfogar över sitt eget sekretesskydd 
kan det ibland finns hinder mot att den enskilde samtycker till att uppgifter om 
denne lämnas ut. I de fall den enskilde saknar rättslig handlingsförmåga och har en 
legal ställföreträdare, t.ex. p.g.a. ålder, sjukdom eller annan orsak, innebär det ett 
hinder för att den enskilde kan samtycka till ett utlämnande.267 Om en vuxen saknar 
förmåga till bedömning av sekretessfrågan finns det inga bestämmelser som anger 
vem som kan lämna ett samtycke. Vanligtvis torde ett samtycke från dennes legala 
ställföreträdare krävas och vara tillräckligt för ett utlämnande.268 Att den enskilde 
har en legal företrädare utgör i sig inte något hinder för att den enskilde själv 
samtycker till ett utlämnande, då denne fortfarande kan ha rättslig handlings-
förmåga.269 På en olycksplats kan det vara svårt för räddningstjänsten att avgöra om 
en vuxen har rättslig handlingsförmåga eller inte. En rimlig utgångspunkt är att 

                                                             
262 I vissa fall kan t.ex. sekretess gälla gentemot den enskilde själv, se t.ex. 25 kap. 6 § och 28 kap. 2 § OSL. 
263 När den enskilde accepterar att sekretessbelagda uppgifter om denne lämnas ut till annan enskild, kan den enskilde 
enligt 12 kap. 2 § andra stycket OSL kräva att myndigheten uppställer förbehåll, som inskränker mottagarens rätt att föra 
uppgiften vidare eller på annat sätt utnyttja den. Det är inte möjligt att ställa upp ett sådant förbehåll då en uppgift 
lämnas ut till en myndighet eller företrädare för denna. Se JO 1985/86 s. 177. 
264 Prop. 1979/80:2, del A, s. 330. 
265 Prop. 1979/80:2, del A, s. 329. 
266 Jfr Dahlqvist, 2007, s. 84. 
267 Se t.ex. RÅ 1989 ref. 11 och RÅ 1991 not. 167. 
268 Se prop. 1979/80:2, del A, s. 330. Se även RÅ 1999 ref. 38. 
269 Se RÅ 1989 ref. 11 och RÅ 1991 not. 167. 
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räddningstjänsten bör kunna utgå från att den enskilde har rätt att samtycka till att 
uppgifter om denne lämnas ut, om inga särskilda omständigheter i det enskilda fallet 
talar för annat. En sådan omständighet kan t.ex. vara för handen om räddningstjäns-
ten gör en insats på ett demensboende. I de fall räddningstjänsten misstänker att den 
enskilde saknar rättslig handlingsförmåga kan de på olycksplatsen ha svårt att 
inhämta samtycke från dennes legala ställföreträdare. Om räddningstjänsten i en 
sådan situation har behov av att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om den 
enskilde, bör räddningstjänsten i första hand söka stöd i andra sekretessbrytande 
bestämmelser.270 
 
Det är inte ovanligt att en skadad eller omkommen person på en olycksplats är 
underårig. För underåriga är det enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381) 
vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Huvudregeln i dessa fall är att det är vårdnadshavaren 
som samtycker till att uppgifter om den underårige lämnas ut.271 Den underårige har 
enligt 12 kap. 3 § OSL en principiell rätt till integritet, varför sekretess som regel 
gäller mellan den underårige och dennes vårdnadshavare, såvida vårdnadshavaren 
enligt föräldrabalken inte har rätt och skyldigheter att bestämma i frågor som rör den 
underåriges personliga angelägenheter. I takt med att en underårig uppvisar stigande 
ålder och mognad kan denne enligt förarbetena många gånger själv samtycka till att 
uppgifter lämnas ut. Häremellan ligger även de fall då samtycke både krävs från den 
underårige och från dennes ställföreträdare. Någon fastställd åldersgräns finns inte 
angiven i lag, utan en bedömning ska i stället göras i förhållande till barnets ålder 
och mognad i varje enskilt fall.272 När den underårige nått tonåren kan denne i vissa 
fall på egen hand, oberoende av föräldrarnas medgivande, förfoga över sitt eget 
sekretesskydd.273 Det finns situationer där vårdnadshavare och barn står i motsatsför-
hållanden till varandra och där det i vissa fall, oavsett barnets ålder, skulle vara till 
skada för barnet om sekretessbelagda uppgifter lämnades ut till föräldrarna. Mot 
bakgrund av sådana situationer finns det en undantagsregel i 12 kap. 3 § OSL, som 
innebär att vårdnadshavaren inte har rätt att efterge sekretess i de fall som det kan 
antas att den underårige lider betydande men av att en sekretessbelagd uppgift 
lämnas ut.274 
 
Om det på en olycksplats är så brådskade att uppgifter om en underårig måste 
lämnas ut från räddningstjänsten, utan att något samtycke hinner inhämtas från den 
underåriges vårdnadshavare – och samtycke från den underårige själv inte räcker – 

                                                             
270 Se avsnitt 7.4.3.1 nedan. 
271 Undantag från detta finns bland annat i 25 kap. 12 § OSL som innebär att uppgifter utan samtycke kan utbytas 
mellan myndigheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård om syftet är att hjälpa barnet. 
272 Prop. 1979/80:2, del A, s. 330. Se även 6 kap. 11 § föräldrabalken där det också anges att vårdnadshavaren i takt med 
barnets stigande ålder och utveckling i allt större utsträckning ska ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.  
273 Prop. 1988/89:67 s. 35 ff. och 41 f. 
274 Prop. 1988/89:67 s. 38. 
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kan den underåriges sekretesskydd i vissa fall inskränkas med stöd av bestämmel-
serna om nödvändigt utlämnande eller efter en intresseavvägning med stöd av 
generalklausulen.275 I en sådan situation kan även räddningstjänsten undantagsvis 
enligt bestämmelsen om nöd i brottsbalken, lämna ut sekretessbelagda uppgifter om 
den underårige till andra myndigheter.276  
 
Hur den enskilde ska lämna sitt samtycke är inte närmare reglerat i OSL. Det finns 
t.ex. inte några krav på att samtycket ska ha en viss form eller att den som lämnar ett 
samtycke ska få någon viss information. Klart är dock att räddningstjänsten 
verkligen måste ha kartlagt att den enskilde lämnat sitt samtycke innan en uppgift 
får lämnas ut.277 Norström och Sverne framhåller vikten av att den enskilde innan 
denne lämnar sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut, får klar och tydlig informat-
ion om vad samtycket innebär och vilka uppgifter som kan komma att lämnas ut.278 
Ett samtycke kan i de flesta fall enbart lämnas uttryckligt. Ett uttryckligt samtycke 
kan ges både skriftligen och muntligen. Givet är att ett skriftligt samtycke i många 
fall är att rekommendera.279 Ibland kan ett tyst så kallat presumtivt samtycke godtas. 
Ett presumerat samtycke innebär att det av den enskildes beteenden och förvänt-
ningar framgår att denne i viss utsträckning accepterar att sekretessbelagda uppgifter 
om denne lämnas ut. En sådan situation kan vara för handen när den enskilde har 
informerats om att uppgifter om denna kommer att lämnas ut, men där denne inte 
motsätter sig ett sådant utlämnande.280 
 
Ett presumerat samtycke kan antas föreligga för att uppgifter från SOS Alarm 
lämnas ut till räddningstjänsten, om den enskilde har ringt 112 och begär hjälp från 
räddningstjänsten. En särskild form av presumtivt samtycke är hypotetiskt samtycke. 
Ett sådant samtycke kan exempelvis föreligga om den enskilde p.g.a. av skada eller 
sjukdom inte kan ta ställning till samtyckesfrågan, men räddningstjänsten tror sig 
veta att den enskilde skulle ha samtyckt, om den enskilde hade haft tillfälle till det. 
Ett hypotetiskt samtycke utgår med andra ord från att den enskilde inte har någon 
kännedom om vad som förestår och att den enskilde inte heller har kunnat ta 
ställning till om att uppgifter om denne ska lämnas ut.281 I förarbetena uttalas att det 
inte går att sätta ett likhetstecken mellan ett presumerat samtycke och en bedömning 
att röjande av en uppgift inte kan vara annat än till nytta för den enskilde.282 Lavin 
har uttalat att presumtivt samtycke endast bör tillgripas i undantagsfall. Det bör 

                                                             
275 Se avsnitt 6.4.2.2 och 0 ovan.  
276 Se avsnitt 7.4.2.4 nedan.  
277 Jfr med t.ex. JK dnr: 5271-13-40 beslutsdatum 2015-01-13. 
278 Norström & Sverne, 1996, s. 95.  
279 Se JO dnr: 2669-1988, beslut meddelat 1999-12-20.  
280 Rynning, 1994, s. 312 f.  
281 Jfr SOU 2004:112 s. 572 f. 
282 Prop. 1979/80:2, del A, s. 331.  
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endast komma till användning om det är ”uppenbart” att den enskilde skulle ha 
lämnat sitt samtycke, om denne varit i stånd att överväga frågan.283 
 
På en olycksplats kan det ibland vara svårt för räddningstjänsten att inhämta ett 
uttryckligt samtycke från den enskilde. I synnerhet torde ett skriftligt samtycke i 
flera fall inte vara möjligt – om än lämpligt – att inhämta. Likaså kan ett muntligt 
samtycke ibland vara svårt att inhämta, t.ex. om den enskilde är skadad eller 
omkommen. Om det är uppenbart att den enskilde skulle ha lämnat sitt samtycke om 
denne varit i stånd att överväga frågan, kan räddningstjänsten med stöd av det 
presumtiva samtycket bryta sekretessen och lämna ut sekretessbelagda uppgifter om 
den enskilde. Exempelvis kan man tänka sig ett presumtivt samtycke till att 
uppgifter om den enskilde lämnas ut från räddningstjänsten till ambulanspersonalen, 
om ett sådant utlämnande behövs för att den enskilde ska få livsnödvändig vård. 
Något som även talar för ett sådant utlämnande är om den enskilde själv har ringt 
larmcentralen och begärt hjälp, men den enskilde när räddningstjänsten kommer till 
olycksplatsen p.g.a. ändrat hälsotillstånd inte längre har möjlighet att lämna ett 
uttryckligt samtycke.284 Ett presumtivt samtycke kan däremot inte antas ligga till 
grund för att räddningstjänsten lämnar ut uppgifter till polisen att föraren i ett 
olycksdrabbat fordon troligtvis var berusad, eftersom ett sådant utlämnande kan vara 
till men för den enskilde. I en sådan situation har dock räddningstjänsten med stöd 
av andra sekretessbrytande bestämmelser, som undersöks nedan, möjlighet att 
anmäla misstankar om brott till polisen.285 
 
Det finns inte några direkta krav som innebär att räddningstjänsten måste dokumen-
tera att den enskilde har lämnat sitt samtycke eller vilka slags uppgifter samtycket 
omfattar. JO har dock gjort ett flertal uttalanden beträffande samtyckets beskaffen-
het. På socialrättens område har JO uttalat att samtycket bör dokumenteras på ett 
sådant sätt att risk för missförstånd och felbedömningar kan undvikas.286 På en 
olycksplats kan räddningstjänsten ha praktiska svårigheter med att dokumentera den 
enskildes samtycke. Trots detta är det tämligen uppenbart att även räddningstjänsten 
bör dokumentera den enskildes samtycke så att inte sekretesskyddet för den enskilde 
av misstag ska inskränkas. Ansvaret för att dokumentera den enskildes samtycke 
ligger rimligen hos den räddningsledare som ansvarar för insatsen. Behovet att 
dokumentera den enskildes samtycke är särskilt uppenbart vid masskadesituationer, 
där t.ex. vissa enskilda kan samtycka till att uppgifter om dem lämnas ut till 
anhöriga, medan andra inte samtycker till ett sådant utlämnande. 

                                                             
283 Se RÅ 1999 ref. 38 och Lavins skiljaktiga mening.  
284 Jfr SOU 2004:112 s. 570. 
285 Se avsnitt 7.4.2.3 nedan. 
286 JO 2011/12 s. 562. Se även JO 1990/91 s. 366 och JO 1997/98 s. 328. 



 

 
 
 

312 

7.4.2.3 Möjlighet att anmäla brott m.m. 

Det är inte ovanligt att räddningstjänsten i sin verksamhet får kännedom om brott 
eller i alla fall misstänker att någon har begått ett brott. Någon lagstadgad skyldighet 
för räddningstjänsten att polisanmäla begångna brott finns inte. Däremot föreligger 
som utvecklas nedan en skyldighet att avslöja vissa icke fullbordade allvarliga brott. 
I övrigt får frågan om ett misstänkt brott får anmälas till polisen lösas med utgångs-
punkt från sekretesslagstiftningen och de genombrott som finns i sekretesskyddet. 
Det finns framför allt tre sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör för rädd-
ningstjänsten att rapportera misstankar om brott till polisen eller andra myndigheter 
som har till uppgift att ingripa mot brottet.   
 
En första sekretessbrytande bestämmelse återfinns i 10 kap. 24 § OSL. För att 
räddningstjänsten med stöd av denna bestämmelse ska få lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter till polisen eller andra myndigheter som har till uppgift att ingripa mot 
brottet måste tre förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste uppgiften angå 
misstanke om ett begånget brott.287 Det innebär att uppgifter om förestående brott 
inte får lämnas ut. Beträffande kravet på misstanke uppställs inte några krav på att 
det ska finnas någon viss grad av misstanke, utan det ankommer på räddnings-
tjänsten att själv bedöma huruvida graden av misstanke är tillräcklig. Uppgifter som 
lämnas ut ska dock vara så tillförlitliga och konkreta som möjligt samt vara av viss 
kvalitet.288 För det andra måste det vara fängelse i straffskalan för det aktuella 
brottet, vilket inte torde vålla några större tillämpningsproblem även om det ibland 
kan vara svårt att bedöma vilket brott som är för handen. För det tredje måste det 
kunna antas att brottet ifråga kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. I 
vissa fall kan det vara svårt att bedöma sannolikheten för att en strängare påföljd än 
böter kommer att ådömas. Det ställs enligt förarbetena inte alltför stora krav på 
denna bedömning.289 Om ovanstående tre förutsättningar är uppfyllda har räddnings-
tjänsten möjlighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om misstänkta brott till 
polisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet.290 
Även om det är frivilligt för räddningstjänsten att rapportera misstankar om brott till 
polisen har lagstiftaren uttalat att det är önskvärt att denna möjlighet utnyttjas.291 
 
En andra sekretessbrytande bestämmelse som räddningstjänsten kan utnyttja sig av 
för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till polisen eller andra myndigheter som 
har till uppgift att ingripa mot brottet är generalklausulen. Bestämmelsen ger 
räddningstjänsten möjlighet att rapportera misstankar om ett begånget brott som inte 

                                                             
287 Prop. 1983/84:142 s. 27 f. 
288 Prop. 1983/84:142 s. 31 f.  
289 Prop. 1983/84:142 s. 30. 
290 Jfr JO 1993/94 s. 464. 
291 Prop. 1983/84:142 s. 32.  



 

 
 
 

313 

kan antas föranleda annan påföljd än böter.292 Till skillnad från 10 kap. 24 § OSL 
ger generalklausulen också räddningstjänsten möjlighet att rapportera uppgifter om 
förestående brott till polisen och andra brottsutredande myndigheter. Det innebär 
exempelvis att om räddningstjänsten vid utförandet av en räddningsinsats på en 
industri får kännedom om ett förestående grovt miljöbrott, får de med stöd av 
generalklausulen rapportera sina misstankar till polisen och andra berörda 
myndigheter, t.ex. till ansvariga tillsynsmyndigheter, även om uppgiften skulle 
omfattas av räddningstjänstsekretess. En uppgift får endast lämnas ut om det är 
”uppenbart” att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför intresset 
som sekretessen ska skydda. Det innebär att andra skyddsvärda intressen ibland får 
företräde framför ett utlämnande, åtminstone när det är frågan om mindre allvarliga 
brott.293 I offentliga utredningar framgår att anledningen till att myndigheter inom 
skatteförvaltningen sällan anmäler bötesbrott, är att den intresseavvägning som 
krävs enligt generalklausulen i regel innebär att en sådan anmälan inte får göras.294 
JO har däremot ansett att det var uppenbart att Försäkringskassan kunde lämna ut 
uppgifter om tid och plats för ett möte med en försäkrad, som var efterlyst för grov 
stöld till polisen så att denne kunde gripas. Myndigheten kritiserades dock för att ha 
underlåtit att dokumentera övriga kontakter mellan myndigheterna.295 
 
En tredje sekretessbrytande bestämmelse som räddningstjänsten kan använda sig av 
för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till polisen eller andra myndigheter som 
har till uppgift att ingripa mot brottet är bestämmelsen om nödvändigt utlämnande. 
Ett utlämnande får endast ske om det är nödvändigt för att räddningstjänsten ska 
kunna fullgöra sin verksamhet. Med stöd av denna bestämmelse får t.ex. uppgifter 
om misstankar om brott mot räddningstjänstens verksamhet lämnas ut till polisen. 
Anledningen till att sådana uppgifter får lämnas ut med stöd av förevarande 
bestämmelse, är att det ligger i de intressen som räddningstjänsten har att tillvarata, 
att brott mot verksamheten uppdagas. Även uppgifter om ringa brott mot 
räddningstjänstens verksamhet, såsom skadegörelse av räddningstjänstens materiel 
får anmälas till polisen.296 I räddningstjänstens tillsynsverksamhet ingår även att 
övervaka efterlevnaden av lagstiftningen på området. I detta ansvar ingår att, om så 
erfordras för tillsynsutövningen, göra anmälan om misstanke om brott till polisen 
som har betydelse för åtalsfrågan.297 Om däremot räddningstjänsten i dess olycksut-
redande verksamhet misstänker brott kan ett utlämnade till polisen, enligt min 
mening, inte ske med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnade. Anledningen 
till detta är att ett sådant utlämnande knappast är nödvändigt för att räddnings-
tjänsten ska kunna fullgöra sin utredningsskyldighet. Det kan inte heller i något 

                                                             
292 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan. 
293 Jfr prop. 1983/84:142 s. 28, 32 f. och SOU 1999:53 s. 146. 
294 SOU 1999:53 s. 82. 
295 JO dnr: 6156-2011, beslutsdatum 2013-08-02. 
296 Se JO 1993/94 s. 464.  
297 Jfr Brottsförebyggande rådet, 1980, s. 83. 
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avseende rymmas inom de intressen som räddningstjänsten har att tillvarata att 
misstankar om eventuella gärningsmän blir utredda. I stället får ett sådant utläm-
nande prövas i förhållande till bestämmelsen i 10 kap. 24 § OSL och generalklau-
sulen.298  
 
Det föreligger som redan nämnts inte någon skyldighet för räddningstjänsten att 
polisanmäla begångna brott. Enligt 23 kap. 6 § första stycket brottsbalken är dock 
underlåtenhet att i tid anmäla eller eljest avslöja brott som är å färde, i vissa särskilt 
föreskrivna fall en straffbar gärning.299 Exempel på sådana brott är mord, dråp, grov 
misshandel, rån, grov skadegörelse, mordbrand etc. Ett brott anses vara å färde från 
och med den tidpunkt då gärningen nått ett straffbart stadium till dess att brottet 
avslutats. Ett brott kan tidigast begås som förberedelse eller stämpling till brottet. I 
första hand ska brottet anmälas till polisen, men det kan vara tillräckligt att en 
underrättelse lämnas till den som hotas genom brottet. För att räddningstjänsten ska 
ha en skyldighet att anmäla brott måste det kunna ske utan fara för den enskilde eller 
dennes anhöriga. Om exempelvis räddningstjänsten vid en insats i en enskilds 
bostad råkar se vapen, dyrkar och masker kan brottet rån ses som å färde och ska 
anmälas till polisen.300  
 
Vem inom räddningstjänsten som får göra en polisanmälan är inte närmare reglerat i 
OSL. I förarbetena till 1980 års SekrL uttalades att denna fråga i stället får avgöras 
vad som gäller i allmänhet om ansvarsfördelning inom en myndighet, t.ex. med 
ledning av myndighetens arbetsordning. I de flesta fall är det lämpligt att ett sådant 
uppgiftslämnande inte ankommer på myndigheten som sådan, utan på enskilda 
befattningshavare. Denna prövning bör dock som regel ske på ”hög nivå” inom 
myndigheten. I tveksamma fall bör den anställde lämna över frågan till myndighet-
ens avgörande.301 För räddningstjänstens del är det naturligt att det är räddnings-
chefen eller räddningsledaren som i första hand rapporterar misstankar om brott till 
polisen. Även om en anställd inom räddningstjänsten i princip inte själv får göra en 
polisanmälan som riktar sig mot räddningstjänstens verksamhet har den anställde 
naturligtvis rätt att göra anmälan om denne personligen i tjänsten har blivit utsatt för 
någon brottslig verksamhet, t.ex. misshandel eller förtal. 
 
Att personal från räddningstjänsten kallas in som sakkunnig i en förundersökning 
eller i en rättegång är inte ovanligt. I dessa fall får de anställda vid räddningstjänsten 
enligt 10 kap. 25 § OSL lämna ut sekretessbelagda uppgifter till domstolen, polis 
eller åklagare. I de fall en anställd från räddningstjänsten anklagas för brott, 
tjänsteförseelse eller liknande har den anställde enligt 10 kap. 18 § OSL en rätt att 

                                                             
298 Jfr prop. 1983/84:142 s. 27 och 31. 
299 23 kap. 6 § första stycket brottsbalken.  
300 Se Dahlqvist, 2007, s. 102. 
301 Prop. 1979/80:2, del A, s. 123 och prop. 1983/84:142 s. 41. 
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utan hinder av sekretess försvara sig mot sådana misstankar.302 Härtill innebär 
stadgandet i 10 kap. 10 § OSL att den anställde också har möjlighet att lämna 
uppgifter till enskilda, t.ex. sitt juridiska ombud. Bestämmelse får endast tillämpas 
för att den enskildes rätt ska kunna tas till vara. Det innebär att den anställde inom 
räddningstjänsten vid bemötandet av ett angrepp inte får röja sekretessbelagda 
uppgifter till media. Ett sådant utlämnande får i stället prövas i förhållande till 
reglerna om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.303 
 
Vid ett förestående brott kan polisen behöva informera eller varna räddningstjänsten 
och andra myndigheter om det eventuella brottet. I sådana situationer kan polisen 
enligt Ekosekretessutredningen med stöd av bestämmelsen om nödvändigt 
utlämnande lämna ut sekretessbelagda uppgifter om brott som ännu inte har begåtts, 
men där det fanns konkreta planer för att brott kan komma att ske och i sådana fall 
det är fråga om att avbryta pågående brottslighet eller avvärja fortsatt brottslighet. 
Uppgifter om att en person kan komma att begå ett visst brott är synnerligen 
känsliga uppgifter, särskilt med hänsyn till den osäkerhet som uppgiften kan vara 
behäftad med samt att vederbörande kan ångra sig och med rättslig bindande verkan 
avstå från brottet. Sådana uppgifter får därför inte lämnas ut annat än efter en 
mycket noggrann prövning i det enskilda fallet.304 Det ovanstående talar för att om 
polisen vet att anlagd brand med viss sannolikhet kan komma att ske inom 
förestående tid får polisen med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande 
informera räddningstjänsten om detta, för att på så sätt förhindra eller i vart fall 
begränsa skadorna av en brand. Kravet på nödvändighet torde innebära att 
sekretessbelagda uppgifter inte kan lämnas ut i samband med att polisen går ut med 
allmänna varningar.305  
 
Sammantaget kan sägas att räddningstjänsten med stöd av 10 kap. 24 § OSL har 
möjligheter, att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om begångna brott till polisen 
eller andra myndigheter som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är 
föreskrivet för brottet och det kan antas föranleda annan påföljd än böter. Gene-
ralklausulen medger även att uppgifter får lämnas vid lindrigare brottslighet än som 
anges ovan och även då det är fråga om förestående brott. Ett utlämnande får ske om 
det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför 
intresset som sekretessen ska skydda. Den avvägning som ska göras kan innebära att 
andra intressen väger tyngre än ett utlämnande, åtminstone då det är fråga om 
mindre allvarliga brott. Med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande har 
räddningstjänsten även möjlighet att anmäla ringa brott mot räddningstjänstens 
verksamhet. I räddningstjänstens tillsynsverksamhet ingår att övervaka efter-

                                                             
302 Prop. 1979/80:2, del A, s. 324, 483 och 502. 
303 Prop. 1979/80:2, del A, s. 335 f. 
304 SOU 1999:53 s. 144 f. 
305 Dahlqvist, 2007, s. 74. 
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levnaden av lagstiftningen på området. Det innebär att räddningstjänsten har en 
skyldighet att se till att brott mot lagstiftningen beivras, varför räddningstjänsten i 
sådan verksamhet med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande har goda 
möjligheter att lämna ut brottsmisstankar till polisen. Polisen har också i vissa fall 
möjlighet att med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnade informera 
räddningstjänsten om ett förestående brott. 

7.4.2.4 Utlämnande i en nödsituation 

Förutom med stöd av de sekretessbrytande bestämmelser som har behandlats i det 
ovanstående, kan det även i en nödsituation vara tillåtet för personalen vid 
räddningstjänsten att straffritt lämna ut normalt sett sekretessbelagda uppgifter. Ett 
sådant utlämnande kan ske med stöd av bestämmelsen i 24 kap. 4 § brottsbalken, 
enligt vilken en gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om den med 
hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna 
i övrigt är oförsvarlig. Kravet på att en handling ska ha varit ”försvarlig” innebär att 
utlämnandet av en uppgift ska vara påkallad av ett intresse av betydligt större vikt än 
det som offras genom utlämnandet. Dessutom måste utlämnandet vara behövligt för 
att tillgodose det förstnämnda intresset. Vid bedömningen av farans beskaffenhet 
ska den skada som nödhandlingen orsakar och omständigheterna i övrigt betraktas. 
En avvägning måste med andra ord göras mellan situationens allvar och åtgärdens 
för- och nackdelar. Något krav på att situation ska ha uppkommit genom en brottslig 
handling finns inte.306 
 
Möjligheten att genom nöd bryta sekretessen ska tillämpas restriktivt, särskilt då 
fråga är att genom nödhandlingen skydda ett allmänt intresse.307 Sverne menar att 
nödbestämmelsen kan tillämpas i situationer där det inte är möjligt att inhämta 
samtycke från den enskilde. Särskilt tydligt blir det för personer som råkat ut för 
olyckor, t.ex. i trafiken, vilket kan ha inneburit att den enskilde för stunden är 
medvetslös. Det krävs dock att den enskildes tillstånd är så akut att man inte kan 
invänta den tidpunkt då den enskildes samtycke till åtgärden kan efterfrågas.308 
Härtill anser Krusberg att bestämmelsen om nöd kan tillämpas om det föreligger en 
överhängande fara för en persons liv eller för allvarlig skada för den enskildes hälsa, 
t.ex. vid risk för självmord.309  
 
Utifrån vad som har nämnts ovan är det inte svårt att tänka sig att bestämmelsen om 
nöd i vissa fall kan tillämpas av räddningstjänsten på olycksplatsen för att bryta 
sekretessen. Trots detta har bestämmelsen inte prövats rättsligt i räddningstjänst-
sammanhang. JO har dock i ett annat sammanhang bedömt att en nödsituation har 

                                                             
306 Holmqvist, 2013, 24:4. 
307 Prop. 1962:10, del B, s. 334. 
308 Sverne, 1998, s. 82. 
309 Krusberg, 2012, s. 147. 
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förelegat som har inneburit att en anställd vid en myndighet har haft rätt att bryta 
sekretessen. Det aktuella ärendet gällde en patient på ett LVM-hem som hade utfört 
allvarliga hot mot tredje man. Föreståndaren hade enligt JO haft fog att bryta 
sekretessen genom att till polisen faxa över patiens anteckningar som innehöll de 
allvarliga hoten.310 Dahlqvist framhåller att i de fall en tjänsteman som vägrar lämna 
ut sekretessbelagda uppgifter möts av hot om exempelvis grov misshandel från den 
som begär att få ut uppgifterna, straffritt torde kunna lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter med stöd av bestämmelserna om nöd.311 Ekroth och Fridström Montoya 
menar att om vårdpersonal på ett sjukhus fruktar att en psykiskt sjuk man kommer 
att skada de poliser som ska hämta patienten, får vårdpersonalen bryta sekretessen 
med stöd av bestämmelserna om nöd, i syfte att värna polisernas hälsa eller rädda 
deras liv. Däremot anser de att bestämmelsen om nödvändigt utlämnande i 
10 kap. 2 § OSL inte torde kunna utnyttjas i en sådan situation, då det ligger i 
polisens intresse och inte sjukhusets intresse av att uppgifterna lämnas ut.312 På en 
olycksplats kan man tänka sig att räddningstjänsten med stöd av bestämmelsen om 
nöd straffritt skulle kunna lämna ut normalt sett sekretessbelagda uppgifter till 
övriga blåljusmyndigheter för att varna dem för överhängande fara för liv och hälsa. 
Det ska här tilläggas att bestämmelsen om nöd i brottsbalken inte kan ses som en 
sekretessbrytande regel, likt de i OSL, utan räddningstjänsten gör en olaglig hand-
ling som domstolen i efterhand bedömer om handlingen faller inom nödrätten, och 
om de lagbrott som härvid begåtts var försvarliga eller inte. 

7.4.3 Tillämpning av de sekretessbrytande bestämmelserna 

7.4.3.1 Samverkan på olycksplatsen m.m. 

Att räddningstjänsten och övriga blåljusmyndigheter omfattas av olika sekretess-
bestämmelser innebär att de har varierande möjligheter att lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter och därigenom samverka på en olycksplats. En grundläggande utgångs-
punkt i OSL att redan kända uppgifter får lämnas ut, utan att det kan anses att den 
enskilde lider skada eller men av att uppgiften röjs.313 Det talar för att representanter 
från de olika blåljusmyndigheterna som hanterar samma olyckshändelse utan hinder 
av sekretess, får utbyta uppgifter om den enskilde som samtliga myndigheter kan 
observera på olycksplatsen, t.ex. registreringsnummer på ett olycksdrabbat fordon. 
Däremot får ambulanssjukvården inte lämna ut uppgifter från en patientjournal till 
räddningstjänsten och polisen, om att den enskilde t.ex. har en viss psykiatrisk 
sjukdom, eller kända missbruksproblem, utan stöd av någon sekretessbrytande 
bestämmelse.  

 

                                                             
310 JO 1993/94 s. 461. Jfr JO 1983/84 s. 249 och JO 2001/02 s. 451. 
311 Dahlqvist, 2007, s. 100. Se även Sahlin, 1990, s. 622. 
312 Ekroth och Fridström Montoya, 2008, s. 169. 
313 Se t.ex. RÅ 1992 not. 24.  
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I samband med en olyckshändelse är det inte ovanligt att massmedier begär ut 
uppgifter från ambulanssjukvården om antalet skadade, vilket sjukhus de har förts 
till, omfattningen av skadorna och en bedömning av de skadades hälsotillstånd m.m. 
Norström och Sverne har i sådana situationer påpekat följande:  
 

”Att tala om att flera personer förts till sjukhus efter en större trafikolycka strider 
inte mot sekretessen. Däremot kan det vara känsligt att tala om hur många som 
är allvarligt skadade och om någon avlidit. Särskilt när det är fråga om en mindre 
trafikolycka och de anhöriga inte underrättats kan ett sådant utlämnande komma 
i strid med sekretessbestämmelserna. Försiktighet bör således iakttas i sådana 
fall.”314 

 
För att ambulanssjukvården ska få lämna ut uppgifter till massmedia, men även till 
andra myndigheter, som går att härleda till en specifik person förutsätts att den 
enskilde som regel samtycker till detta eller om ett utlämnande är nödvändigt för att 
ambulanssjukvården ska kunna fullgöra sin verksamhet. Eftersom bestämmelsen om 
nödvändigt utlämnande ska tillämpas restriktivt, är det i huvudsak samtycke från 
den enskilde som bryter sekretessen hos ambulanssjukvården.315 En utgångspunkt 
som också verkar delas av JO. Med hänsyn till att vårdnadshavaren inte hade 
samtyckt till att uppgifter lämnades ut till en journalist, om vilket sjukhus den 
underårige hade förts till, fanns det enligt JO ingen anledning att rikta kritik mot 
sjukhuset som inte lämnade ut uppgiften. I stället framhöll JO att sjukhuset hade 
följt bestämmelserna i sekretesslagstiftningen.316  
 
Räddningstjänsten och polisen har generellt sett bättre förutsättningar än ambulans-
sjukvården att utbyta sekretessbelagda uppgifter om enskilda, eftersom dessa 
myndigheter – förutom med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande och 
samtycke – får bryta sekretessen med stöd av generalklausulen, vilken innebär att 
sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut om det är uppenbart att intresset att 
uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. I 
första hand bör även dessa myndigheter söka samtycke hos den enskilde innan de 
bryter sekretessen särskilt om uppgifterna har lämnats i förtroende eller om 
utlämnandet kan innebära negativa konsekvenser för den enskilde.317  
 
I utredningar från Göteborgsbranden framgår att det vid den aktuella händelsen 
uppstod problem när det gällde den stora efterfrågan på sekretessbelagda uppgifter, 
om vilka som var patienter på de aktuella sjukhusen. Begäran kom framför allt från 
enskilda, men även från myndigheter och i synnerhet från den drabbade kommunen. 
Till en början lämnade sjukhusen inte ut några uppgifter med hänvisning till hälso- 

                                                             
314 Norström & Sverne, 1996, s. 38.  
315 Se avsnitt 7.4.2.2 ovan.  
316 JO 1982/83 s. 248. 
317 Se avsnitt 7.4.2.2 ovan. 
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och sjukvårdssekretess. Till slut gjorde sjukhuschefen på det sjukhus, där de flesta 
skadade vårdades, bedömningen att en lista på de som vårdades på sjukhuset skulle 
lämnas ut. I vart fall fick den aktuella kommunen del av uppgifterna och de kunde 
på så vis informera skolorna inför skolstarten.318  
 
Det kan enligt min mening ifrågasättas om inte sjukhuschefen gjorde alltför 
generella lättnader i sekretessen. Å andra sidan kan man argumentera för att även 
om sjukhuschefen inte skulle ha lämnat ut några uppgifter till kommunen om vilka 
som vårdades på sjukhuset, hade lärare och elever vid skolstart själva kunnat dra 
slutsatser om vilka elever som eventuellt hade skadats eller omkommit vid branden, 
genom att se vilka elever som inte närvarande vid skolstart nästföljande vardag. Att 
lärare och elever vid skolstart själva skulle kunna dra slutsatser om vilka elever som 
eventuellt hade skadats eller omkommit vid branden är inte samma sak som att 
efterge hälso- och sjukvårdssekretessen för ett så pass stort antal elever. OSL ger 
inte stöd för något annat sätt att bryta hälso- och sjukvårdssekretessen än att göra 
individuella bedömningar rörande samtliga i den aktuella förteckningen upptagna 
skadade och omkomna personer. I tidigare allmänna råd från Socialstyrelsen om 
psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer framgick 
dock att det vid masskadesituationer kunde vara nödvändigt att ge en mer öppen 
information om inträffade skador och hur de skadades tillstånd utvecklades, men att 
denna information i så fall måste ges på ett avidentifierat och kollektivt sätt. Det 
framhölls att det är synnerligen viktigt att genom en öppen information motstå 
ryktesspridning. Inte heller uttalandena i dessa tidigare allmänna råd stöder sådana 
generella lättnader i sekretessen som sjukhuschefen gjorde.319 
 
Att individuella menprövningar måste göras inom hälso- och sjukvården i varje 
enskilt fall, kan som vid Göteborgsbranden innebära en rad praktiska problem.320 I 
utredningar från branden framgår att det var en omöjlighet att få den enskildes eller 
dennes anhöriges samtycke när, som i detta fall, närmare 200 var skadade.321 Mot 
bakgrund av detta väcktes frågan om det inte fanns anledning att överväga särskilda 
sekretessbrytande bestämmelser vid ”katastrofliknande händelser”. Den främsta 
anledningen till detta var den stora anstormningen av förfrågningarna av uppgifter 
som tillkom hälso- och sjukvården samt svårigheten att upprätthålla hälso- och 
sjukvårdssekretessen. Exempelvis hade sekretessbelagda uppgifter obehörigen röjts 
på sjukhusen genom att ”patientlistor stals ur händerna på personalen” och att 
”anhöriga stormade en intensivvårdsavdelning för att leta efter sina nära och 

                                                             
318 Se SOU 2000:113 s. 184 ff. 
319 Socialstyrelsens allmänna råd (1991:2) upphävdes genom Socialstyrelsens föreskrifter (2008:36). 
320 Se även Socialstyrelsen, 2009, s. 127. Erfarenheter från terrorattackerna i Madrid våren 2004 visar även att de hade 
svårt att upprätthålla hälso- och sjukvårdssekretessen vid en sådan masskadesituation med 191 omkomna och fler än 
1500 skadade. På sjukhusen blev trycket från anhöriga så stort att de beslöt att bryta sekretessen genom att läsa upp 
namnen på de skadade varje halvtimme. Senare beslutade inrikesministerier att lägga ut patientlistorna på en särskild 
webbsida. 
321 Socialstyrelsen, 2001, s. 92. 
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kära”.322 Att uppgifter om enskilda obehörigen röjts säger ingenting om huruvida 
gällande regler bör ändras eller inte, utan enbart att sjukvårdens rutiner för hantering 
av sådan händelse bör förbättras. Min uppfattning är att det inte finns någon anled-
ning att införa några särskilda sekretessbrytande bestämmelser för katastrofliknande 
händelser inom hälso- och sjukvården, eftersom en sådan ordning troligtvis skulle 
försvaga sekretesskyddet för den enskilde. Det är enligt min mening lika viktigt att 
skydda uppgifter om den enskilde oavsett om denne hamnar på sjukhus p.g.a. en 
krissituation eller inte.323 
 
En viktig del av olyckshanteringen är det psykiska och sociala omhändertagandet. 
Inom varje kommun även därför finnas en beredskapsgrupp som ansvarar för det 
psykiska och sociala omhändertagandet, en så kallade POSOM-grupp, som kan 
kallas in med kort varsel av ansvariga i kommunen exempelvis av räddningsledaren. 
Beredskapsgruppen för det psykiska och sociala omhändertagandet ansvarar för 
krisstödet i kommunerna till de personer som inte är i behov av sjukhusvård och 
syftar till att ge drabbade stöd efter en olycka. I praktiken brukar denna beredskaps-
grupp sammankallas vid mer omfattande olyckshändelser med flera skadade eller 
omkomna.324 I en POSOM-grupp kan representanter från flera olika myndigheter 
och kommunala nämnder delta, såsom räddningstjänst, polis, skola och socialtjäns-
ten. Den som deltar i en sådan beredskapsgrupp gör det i egenskap av anställd inom 
respektive myndighet. Det innebär att uppgifter om enskilda som de olika myndig-
hetsrepresentanterna får del av i sådan verksamhet kan omfattas av olika sekretess-
bestämmelser hos myndigheterna.325 
 
När räddningstjänsten deltar i det psykiska och sociala omhändertagandet är sådan 
verksamhet inte att anse som räddningstjänst LSO:s mening, vilket innebär att den 
personal från räddningstjänsten som är delaktig i sådan verksamhet inte är under-
ställd räddningstjänstsekretess. När räddningstjänsten ger den enskilde krisstöd kan 
personalen från räddningstjänsten få del av känsligare uppgifter om enskilda, än vid 
utförandet av en räddningsinsats. Det är därför anmärkningsvärt att det inte finns 
någon sekretessbestämmelse som tar sikte på sådan verksamhet. Även detta talar för, 
som har argumenterats för ovan, att räddningstjänstsekretessen bör utvidgas till att 
omfatta all verksamhet som räddningstjänsten bedriver på olycksplatsen.326 När 
polisen deltar i det psykiska och sociala omhändertagandet skyddas uppgifter om 
den enskilde hos polisen med ett rakt skaderekvisit genom bestämmelsen om 

                                                             
322 SOU 2000:113 s. 185. 
323 Jfr avsnitt 8.4.2.3 nedan. 
324 Se Socialstyrelsens tidigare allmänna råd (1991:2). Det var tidigare vanligt att man hänvisade till dessa allmänna råd 
när POSOM diskuterades. Av de allmänna råden framgick att ”[d]et bör inom varje kommun finnas en beredskapsgrupp 
för psykiskt och socialt omhändertagande vid katastrofer (förkortat POSOM-grupp), vars deltagare med kort varsel ska 
kunna agera och vid behov frikopplas från respektive ordinarie arbetsuppgifter.” De allmänna råden upphävdes genom 
Socialstyrelsens föreskrifter (2008:36). 
325 Se Nilsson & Kristiansson, 2015, s. 103. 
326 Se avsnitt 7.3.1.4 ovan. 
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sekretess i polisens sociala verksamhet.327 För enskilda som hamnar på sjukhusen 
ansvarar landstingen för det psykiska och sociala omhändertagandet, där uppgifter 
om den enskilde omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess.328 I kommunerna bör det 
psykiska och sociala omhändertagande, enligt min mening, i första hand ske genom 
socialtjänstens försorg, där uppgifter om enskilda omfattas av ett omvänt skade-
rekvisit.329 Det kan även diskuteras hur lämpligt det är att räddningstjänsten deltar i 
det psykiska och sociala omhändertagandet, då uppgifter om den enskilde inte får ett 
relevant sekretesskydd hos räddningstjänsten. 
 
När räddningstjänsten på olycksplatsen är underställd hälso- och sjukvårdssekretess, 
nämligen vid sjuktransportverksamhet och vid de delar av IVPA-verksamheten som 
är att anse som hälso- och sjukvård – gäller ett omvänt skaderekvisit hos räddnings-
tjänsten.330 I dessa fall kan diskuteras om de uppgifter som räddningstjänsten får del 
av i sådan verksamhet får lämnas ut till hälso- och sjukvård vid överlämnandet av 
den enskilde. I förarbetena uttalas dock att sekretesslagstiftningen inte lägger hinder 
i vägen för att personal från räddningstjänsten, vid utförandet av sjuktrans-
portverksamhet och IVPA-verksamhet, lämnar ut uppgifter till landstingets hälso- 
och sjukvård, i samband med överlämnandet av en enskild som behövs i rent 
vårdsyfte. Motiveringen som ges till detta är att den enskilde i en sådan situation 
knappast kan lida men om en uppgift lämnas ut till hälso- och sjukvården. En 
verksamhet som även omfattas av samma stränga sekretess.331 
 
I de fall en menprövning skulle hindra ett utlämnande och samtycke inte går att 
inhämta från den enskilde bör räddningstjänsten med stöd bestämmelsen om 
nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL kunna lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter om den enskilde till hälso- och sjukvården, som de behöver för att ge den 
enskilde livsnödvändig vård. Ett sådant utlämnande kan motiveras med att när 
räddningstjänsten har tagit på sig att utföra viss hälso- och sjukvård, såsom 
sjuktransportverksamhet och IVPA-verksamhet, kan ett sådant utlämnande ses som 
nödvändigt för att räddningstjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet. När 
räddningstjänsten bedriver hälso- och sjukvård bör även hälso- och sjukvården med 
stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande kunna lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter till räddningstjänsten som de behöver för att kunna ge den enskilde 
livsnödvändig nödvändig vård på olycksplatsen. Ett sådant utlämnande kan anses 
som nödvändigt för att hälso- och sjukvården ska kunna fullgöra sin verksamhet, 
som är att ge den enskilde en snabb och adekvat vård. 

                                                             
327 Se avsnitt 7.3.4.1 ovan.  
328 Hos landstingen kallas detta psykologisk och psykiatrisk katastrofledning. Enligt 4 kap. 11 § Socialstyrelsens 
föreskrifter (2005:13) ska det finnas minst en PKL-grupp i varje landsting. 
329 Jfr med Socialstyrelsens allmänna råd (1991:2). 
330 Se delavsnitt 7.3.3 ovan. 
331 Prop. 2004/05:17 s. 20.  
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7.4.3.2 Olycksutredningar 

I räddningstjänstens olycksutredande verksamhet behöver de inte sällan insamla 
uppgifter samt sprida resultatet från sina utredningar till andra myndigheter. I 
myndighetsrapporter framgår att det finns sekretesshinder som gör det svårt för 
räddningstjänsten att dels få tillgång till alla de uppgifter som de har behov av för att 
kunna utföra sina olycksutredningar på bästa sätt, dels upplevs hinder för att kunna 
sprida resultatet av de utredningar som gjorts.332 Det finns här anledning att närmare 
utreda dessa frågor. 
 
I räddningstjänstens olycksutredande verksamhet har de enbart med stöd av inform-
ationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL rätt att inhämta uppgifter från andra myndig-
heter. Räddningstjänsten har genom detta ingen rätt att inkräva sekretessbelagda 
uppgifter från andra myndigheter, som de kan behöva för att utföra sina olycks-
utredningar. Däremot innebär informationsskyldigheten att den utlämnande 
myndigheten måste pröva om uppgiften får lämnas ut med stöd av någon sekretess-
brytande bestämmelse.333 I räddningstjänstens olycksutredande verksamhet kan de 
behöva inhämta uppgifter från polisen, som där kan omfattas av förundersöknings-
sekretess. I myndighetsrapporter uttalas att det sällan finns risk för att förundersök-
ningen skadas om uppgifter som polisen förfogar över lämnas till räddningstjänsten. 
Ett sådant utlämnande bedöms därför i regel kunna ske med stöd av general-
klausulen.334 Även om polisen anses ha goda möjligheter att lämna ut uppgifter till 
räddningstjänsten med stöd av generalklausulen, kan en intressekonflikt uppstå 
mellan polisens och räddningstjänstens olika utredningar. Polisens förunder-
sökningar syftar till att samla in bevis för att kunna lagföra en viss person, medan 
räddningstjänstens olycksutredningar i möjligaste mån bedrivs i öppenhet och syftar 
till att dra lärdomar av det inträffade samt sprida resultatet av sina olycksutredningar 
till olika aktörer i samhället. Att uppgifter från polisens förundersökningar sprids 
kan i vissa fall skada förundersökningen, varför sådana uppgifter inte får lämnas 
ut.335  

 
Förutom att inhämta uppgifter från andra myndigheter har räddningstjänsten som 
nämnts ovan även ett behov av att kunna sprida resultatet från den olycksutredande 
verksamheten till andra myndigheter. Räddningstjänsten kan också behöva lämna ut 
uppgifter till andra myndigheter i konsulterande syfte. I de fall ett sådant utlämnande 
är nödvändigt för att räddningstjänsten ska kunna fullgöra sin utredningsskyldighet, 
får räddningstjänsten bryta sekretessen med stöd av bestämmelsen om nödvändigt 
utlämnande.336 Räddningstjänsten får även med stöd av generalklausulen lämna ut 

                                                             
332 Statens räddningsverk, 2008, s. 41. 
333 Se avsnitt 4.4 ovan. 
334 Statens räddningsverk, 2008, s. 38. 
335 Jfr SOU 2000:113 s. 182 f.  
336 Se avsnitt 6.4.2.2 ovan. 
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sekretessbelagda uppgifter från en olycksutredning till andra myndigheter, om det är 
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som 
sekretessen ska skydda. Om en olycka undersöks av någon annan myndighet, t.ex. 
polisen eller Statens haverikommission, har räddningstjänsten en skyldighet att 
anpassa sin utredning till denna, i den mån det går.337 Räddningstjänsten bör härvid 
med stöd av generalklausulen ha goda möjligheter att lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter till andra olycksutredande myndigheter som behövs för att utredningarna 
ska kunna samordnas.338  
 
När räddningstjänsten lämnar ut uppgifter från en olycksutredning till en annan 
myndighet överförs inte räddningstjänstsekretessen till den mottagande myndig-
heten, eftersom det inte finns någon bestämmelse om överföring av sekretess. 
Däremot kan uppgiften i vissa fall omfattas av någon annan sekretessbestämmelse 
hos den mottagande myndigheten.339 I de fall en uppgift inte omfattas av sekretess 
hos den mottagande myndigheten är möjligheten för räddningstjänsten att lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter generellt sett mer begränsad, eftersom det i ett sådant fall 
finns en ökad risk för att skada eller men uppkommer genom utlämnandet.340 Härtill 
ska sägas att i de fall polisen eller någon annan myndighet bistår räddningstjänsten i 
dess olycksutredande verksamhet blir den bistående myndigheten inte underställd 
räddningstjänstsekretess, eftersom det inte finns någon bestämmelse om biträde-
sekretess. Det kan innebära att uppgifter om enskilda som polisen eller någon annan 
myndighet får del av när de bistår räddningstjänsten inte får ett tillfredställande 
sekretesskydd.341  

 
I det ovanstående har två brister i sekretesskyddet identifierats. För det första att 
räddningstjänstsekretessen inte överförs till andra myndigheter, vilket bland annat 
kan försvåra räddningstjänstens möjligheter att lämna ut uppgifter från olycksut-
redningarna till andra berörda myndigheter i t.ex. konsulterande syfte. För det andra 
att när polisen eller någon annan myndighet bistår räddningstjänsten kan det uppstå 
situationer där den bistående myndigheten inte blir underställd sekretess. För att 
åtgärda dessa brister bör räddningstjänstsekretessen kompletteras med en bestäm-
melse om överföring av sekretess samt en bestämmelse om biträdesekretess. En 
sådan lösning finns i t.ex. 29 kap. 12 a § OSL, som innebär att om polisen eller 
någon annan myndighet bistår Statens haverikommission i viss olycksutredande 
verksamhet blir den bistående myndigheten skyldig att iaktta den aktuella sekretess-
bestämmelsen.342 Den aktuella bestämmelsen innehåller även ett stadgande om 
                                                             
337 Prop. 2002/03:119 s. 111.  
338 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan. 
339 När t.ex. MSB för statistiska ändamål insamlar uppgifter från de kommunala olycksutredningarna omfattas dessa 
uppgifter hos MSB av den så kallade statistiksekretessen i 24 kap. 8 § OSL, som enligt huvudregeln är absolut. 
340 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan. 
341 Se avsnitt 7.4.3.2 ovan. 
342 Se även 17 kap. 4 b § OSL där en motsvarande bestämmelse finns för att skydda de allmännas verksamhet som 
framkommer i dessa olycksutredningar. 
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överföring av sekretess som innebär att uppgifter som Statens haverikommission 
lämnar till andra myndigheter för t.ex. konsultation överförs sekretessen till denna 
myndighet. Sekretessen överförs även om den mottagande myndigheten lämnar 
uppgiften vidare till en tredje myndighet.343  
 
Att införa en bestämmelse om överföring av sekretess som tar sikte på räddnings-
tjänstens verksamhet och en bestämmelse om biträdandesekretess skulle enligt min 
mening, innebära att räddningstjänstens möjligheter att sprida erfarenheter från sina 
olycksutredningar till berörda myndigheter skulle öka samt, att räddningstjänsten 
alltid kan begära bistånd från polisen och andra myndigheter, utan att riskera att 
sekretesskyddet för den enskilde försvagas. Det raka skaderekvisitet i räddnings-
tjänstsekretessen borgar för att offentligheten inte inskränks i alltför stor utsträck-
ning i denna verksamhet. 

7.4.3.3 Tillsynsverksamhet  

I räddningstjänstens tillsynsverksamhet kan de bland annat behöva lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter till polisen för att de ska kunna ge räddningstjänsten den 
hjälp som behövs för tillsynen.344 I en sådan situation har räddningstjänsten goda 
möjligheter att med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter till polisen, då det ligger i räddningstjänstens intresse att 
dessa tillsyner kan genomföras. Däremot kan polisen vid sådant bistånd i regel inte 
bryta sekretessen med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande, eftersom 
det inte ligger inom de intressen som polisen har att tillvarata att räddningstjänsten 
kan genomföra sina tillsyner. Polisen kan dock med stöd av generalklausulen lämna 
ut sekretessbelagda uppgifter till räddningstjänsten, om det är uppenbart att intresset 
av att en uppgift lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska 
skydda. Det kan exempelvis vara frågan om att informera räddningstjänsten om att 
de bör utföra tillsyn mot en viss verksamhet, som har så allvarliga brister i sitt 
brandskydd att det kan medföra allvarliga skador på människor, egendom eller 
miljö.345 I de fall polisen skulle behöva varna räddningstjänsten för att det finns en 
risk att de skulle bli utsatta för t.ex. våld vid utförandet av en tillsyn, kan dock 
polisen med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande varna räddnings-
tjänsten.346 
 
Det är inte ovanligt att räddningstjänsten går samman med andra myndigheter, 
såsom polisen, Skatteverket och Kronofogden och bedriver gemensamma tillsyner 
inom vissa områden. För att samordna sådana tillsyner krävs att de berörda 
myndigheterna utbyter uppgifter med varandra om de aktuella tillsynsobjekten. 

                                                             
343 Prop. 2010/11:116 s. 91. Sekretessen i 29 kap. 12 a § OSL är utformad med 18 kap. 3 § OSL som förebild. 
344 Se avsnitt 7.2.1.4 ovan.  
345 Jfr Brottsförebyggande rådet, 1980, s. 92.  
346 Se avsnitt 7.4.2.3 ovan.   
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Ekosekretessutredningen menade att sådana gemensamma granskningsaktioner i 
regel kan planeras, utan att sekretessbelagda uppgifter behöver röjas, nämligen om 
varje myndighet gör denna planering för sig. Sedan kan myndigheterna innan 
granskningen påbörjas göra en avstämning. En sådan avstämning ansågs i de flesta 
fall kunna göras utan att bryta sekretessen. Inte ens urvalet av enskilda 
kontrollobjekt i sig medförde enligt kommittén att sekretessbelagda uppgifter 
behöver lämnas ut mellan myndigheterna. Den lösning som då föreslogs var att de 
samverkande myndigheterna var för sig gör upp en förteckning över samtliga 
granskningsobjekt inom det angivna området, varefter varje myndighet på 
förteckningen anger vilka objekt de anser är viktigast att granska, utan att för varje 
enskilt fall röja anledningen till detta. Om det inte finns resurser för att kontrollera 
samtliga granskningsobjekt uttalades även att myndigheterna kan prioritera de olika 
granskningsobjekten utan att behöva röja sekretessen. De olika tillsynsobjekten 
bedöms till och med kunna prioriteras tidsmässigt, om inte alla kontroller kan 
genomföras i ett nära tidsmässigt sammanhang.347 

 
Sådant informationsutbyte som har behandlats ovan ligger enligt min mening på 
gränsen till det område där sekretessbelagda uppgifter måste utbytas mellan 
myndigheterna, särskilt när det gäller prioritering av tillsynsobjekt. De olika 
myndigheterna har relativt avgränsade och specifika tillsynsuppdrag. Det innebär att 
även om myndigheterna inte motiverar varför de prioriterat som de gjort går det 
utifrån myndighetens uppdrag ändå att få en bra uppfattning om varför vissa objekt 
har prioriterats. Om de olika tillsynsmyndigheterna behöver lämna ut sekretess-
belagda uppgifter för att den gemensamma tillsynsverksamheten ska kunna 
genomföras framhöll Ekosekretessutredningen att myndigheterna kan bryta 
sekretessen med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande.348 Enligt min 
menig kan det diskuteras huruvida myndigheterna får bryta sekretessen med stöd av 
bestämmelsen om nödvändigt utlämnande för att en gemensam tillsynsaktion ska 
kunna genomföras. Det finns nämligen inget gemensamt tillsynsintresse som 
myndigheterna ska ta hänsyn till. Enbart en bedömning av ökad effektivitet i 
myndigheternas tillsynsverksamhet får inte leda till att föreskriven sekretess 
åsidosätts med stöd av bestämmelsen om nödvändigt utlämnande.349 I de fall 
myndigheterna måste utbyta sekretessbelagda uppgifter för att kunna genomföra en 
gemensam tillsynsaktion är det enligt min mening i första hand generalklausulen 
som får tillämpas med sekretessbrytande verkan. 

                                                             
347 SOU 1999:53 s. 245 f.  
348 SOU 1999:53 s. 247. 
349 Se avsnitt 6.4.2.2 ovan.  
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7.5 Preliminära konklusioner 

I kapitlet har myndigheternas krav på samverkan och informationsutbyte samt 
skyldigheten att iaktta sekretess inom området räddningstjänst och skydd mot 
olyckor undersökts. I detta avslutande avsnitt ska sammanfattas vad den föregående 
undersökningen framlagt i fråga om reglernas begriplighet, koherens och 
avvägningar. 

7.5.1 Begriplighet 

Likt de samverkansbestämmelser som har undersökts i kapitel 6 och som tar sikte på 
kommunernas krishanteringsverksamhet är även regleringen av samverkan inom 
området räddningstjänst och skydd mot olyckor i flera avseenden oklara. Som redan 
nämnts beror dessa oklarheter framför allt på att de olika samverkansbestämmel-
serna är vagt reglerade. Härtill saknas i stor utsträckning förarbeten, rättspraxis och 
andra rättskällor som klargör innebörden av dessa bestämmelser. Det innebär att det 
i stor utsträckning är upp till kommunerna själva att avgöra hur de ska fullgöra dessa 
krav på samverkan. Samverkansregleringens vaga innebörd innebär en risk för 
godtycklighet och att kommunerna tolkar och tillämpar bestämmelserna på olika 
sätt. En sådan reglering av samverkan ligger inte i linje med legalitetsprincipens 
krav på att ansvar och skyldigheter tydligt ska framgå av lagstiftningen och vara 
förutsebara.  
 
Som exempel kan nämnas att det i offentliga utredningar har framförts att bestäm-
melsen i 1 kap. 6 § LSO utgör ett ”obligatoriska” krav på samverkan på kommunal 
nivå. Av stadgandets första led följer att de kommunala och statliga räddnings-
tjänsterna ”ska” samordna verksamheten och samarbeta med varandra. I kapitlet har 
framförts att jag har svårt att se vad som skiljer denna bestämmelse från andra krav 
på samverkan, och vad som gör att detta stadgande ska ses som ett obligatoriskt krav 
på samverkan, men inte andra liknande bestämmelser om samverkan. Av kapitlet 
följer att varken begreppen samordning eller samarbete har definieras eller på annat 
sätt utvecklats i rättskällorna, varför det får anses oklart vilka krav som egentligen 
ställs på de olika räddningsorganen. Det aktuella stadgandet innehåller inte heller 
några kompetensutvidgande föreskrifter, varför det är klart att den samverkan som 
ska bedrivas, likt 6 § FL, måste bedrivas inom ramen för respektive myndighets 
ansvarsområde och vad som är lämpligt utifrån den rådande arbets- och 
resurssituationen. Likaså att det är den bistående myndigheten som själv avgör om 
den kan avsätta resurser för att bistå en annan myndighet. Det aktuella stadgandet 
kan enligt min mening snarare ses som ut uttalande beträffande den inriktning som 
anses önskvärd, än som ett rättsligt krav.350 

                                                             
350 Se avsnitt 7.2.1.2 ovan. 



 

 
 
 

327 

Det finns ett flertal oklarheter i sekretesslagstiftningen på området räddningstjänst 
och skydd mot olyckor. Flera av dessa oklarheter rör tolkningen av räddningstjänst-
begreppet som sätter gränserna för tillämpningen av räddningstjänstsekretessen. 
Som framgått i kapitlet är räddningstjänstbegreppet ett tämligen vagt begrepp, som i 
stor utsträckning lämnar öppet för en skönsmässig bedömning av huruvida förutsätt-
ningarna för räddningstjänst är uppfyllda eller inte. Bedömningen av om kriterierna 
för räddningstjänst är uppfyllda eller inte avgörs ibland i efterhand och då framför 
allt när kommunerna söker statlig ersättning för vissa räddningstjänstkostnader. Det 
innebär att en del insatser som räddningstjänsten vid första anblick bedömer som 
räddningstjänst i efterhand kan bedömas på annat sätt. Det innebär att räddnings-
tjänstsekretessen inte bara brister i klarhet, utan även i förutsebarhet. De aktuella 
bristerna i räddningstjänstsekretessens klarhet innebär som utvecklas nedan framför 
allt omotiverade skillnader i sekretesskyddet. 

7.5.2 Koherens 

Beträffande koherens uppvisar de särskilda kraven på samverkan inom området 
räddningstjänst och skydd mot olyckor inte några logiska oförenligheter. Inte heller 
påvisar sekretesslagstiftningen några sådana oförenligheter. Däremot har ett flertal 
omotiverade skillnader i sekretesskyddet identifierats. 

 
På olycksplatsen är räddningstjänsten endast underställd räddningstjänstsekretess 
när förutsättningarna för räddningstjänst i LSO är uppfyllda.351 Syftet med 
räddningstjänstbegreppet är att dra upp gränsen för samhällets skyldigheter ifråga 
om räddningstjänst upp mot förebyggande åtgärder å ena sidan och mot efter-
följande åtgärder å andra sidan, vilket jag inte har några synpunkter på. Däremot 
ifrågasätter jag den direkta kopplingen mellan räddningstjänstbegreppet och till-
lämpningen av räddningstjänstsekretessen, som innebär en rad omotiverade 
skillnader i sekretesskyddet. Även om förutsättningarna för räddningstjänst inte 
längre är uppfyllda, kan räddningstjänsten kvarstanna på platsen och t.ex. samtala 
med enskilda som drabbats av händelsen. Eftersom sådan verksamhet inte är att anse 
som räddningstjänst i LSO:s mening är räddningstjänsten i sådana situationer inte 
underställda räddningstjänstsekretess.352 Inte heller när räddningstjänsten deltar i det 
psykiska och sociala omhändertagandet ger räddningstjänstsekretessen något 
sekretesskydd, även om räddningstjänsten vid sådana insatser kan få del av känsliga 
uppgifter om enskilda.353  
 
En annan omotiverad skillnad i sekretesskyddet är att olika sekretessordningar gäller 
beroende på vilken typ av IVPA-verksamhet som räddningstjänsten bedriver. När 

                                                             
351 Räddningstjänstsekretessen ger även sekretesskydd i räddningstjänstens olycksutredande verksamhet och tillsyns-
verksamhet. 
352 Se avsnitt 7.3.1.2.1 ovan. 
353 Se avsnitt 7.4.3.1 ovan. 
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räddningstjänsten vid IVPA utför sådan verksamhet som är att anse som hälso- och 
sjukvård, såsom defibrillering och behandling med syrgas, är räddningstjänsten 
underställda hälso- och sjukvårdssekretess. Vid övriga delar av IVPA-verksamheten 
är räddningstjänsten underställda räddningstjänstsekretess, om förutsättningarna för 
räddningstjänst är uppfyllda. I annat fall är räddningstjänsten inte underställda någon 
särskild sekretessbestämmelse. Som har diskuterat i kapitlet, och som har belysts 
genom tre exempel, kan det innebära en del tillämpningsproblem och osäkerhet 
beträffande vilken sekretess som gäller i verksamheten. En sådan osäkerhet kan dels 
leda till att rättstillämpningen blir olika i olika delar av landet, dels kan det leda till 
en osäkerhet för den enskilde huruvida känsliga uppgifter om denne omfattas av 
sekretess eller inte. Att helt olika sekretessordningar gäller för verksamhet som är så 
likartad är enligt min mening inte tillfredställande framför allt ur ett integritets-
perspektiv.354  

 
Bristerna i sekretesskyddet innebär att det kan ifrågasättas om räddningstjänstsekre-
tessen verkligen ger ett fullgott sekretesskydd. Enligt min mening är det lika 
angeläget att skydda uppgifter om den enskildes personliga eller ekonomiska 
förhållanden, oavsett om räddningstjänsten gör en insats där förutsättningarna för 
räddningstjänst är uppfyllda eller inte. Den enskilde som sekretessen avser att 
skydda kan knappast veta om räddningstjänsten gör en insats där förutsättningarna 
för räddningstjänst i LSO är uppfyllda eller inte. Att uppgifter om enskilda får ett 
relevant sekretesskydd hos räddningstjänsten är en förutsättning för att förtroendet 
för räddningstjänsten ska kunna upprätthållas. För att klargöra rättsläget samtidigt 
som känsliga uppgifter om enskilda ska få ett grundläggande sekretesskydd har i 
kapitlet argumenterats för att räddningstjänstsekretessen bör ändras så att den 
omfattar all verksamhet som räddningstjänsten bedriver på en olycksplats oavsett 
om förutsättningarna för räddningstjänst är uppfyllda eller inte. I kapitlet har också 
argumenterats för att räddningstjänstsekretessen bör kompletteras med en bestäm-
melse om biträdessekretess, som innebär att myndigheter som på olika sätt bistår 
räddningstjänsten blir underställd räddningstjänstsekretess. Likaså bör räddnings-
tjänstsekretessen kompletteras med en bestämmelse om överföring av sekretess. Det 
skulle exempelvis innebära att räddningstjänsten vid genomförandet av t.ex. olycks-
utredningar kan lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter i 
konsulterade syfte, utan att riskera att sekretesskyddet försämras. 
 
Till skillnad från polisens förundersökningar finns inga sekretessbestämmelser som 
skyddar räddningstjänstens olycksutredningar. En sådan skillnad i sekretesskyddet 
kan enligt min mening ses som en motiverad skillnad i sekretesskyddet. Att 
uppgifter om räddningstjänstens utredningsmetoder och tillvägagångssätt offentlig-
görs skulle knappast motverka syftet med räddningstjänstens olycksutredningar eller 
dess framtida verksamhet. 

                                                             
354 Se avsnitt 7.3.3.2 ovan. 
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7.5.3 Avvägningar 

Beträffande avvägningar har kapitlet påvisat att lagstiftaren tillsynes har prioriterat 
att räddningstjänsten samverkar och utbyter uppgifter med andra myndigheter, detta 
genom att förse räddningstjänstsekretessen med ett rakt skaderekvisit. Motiven från 
lagstiftarens sida för att införa ett rakt skaderekvisit är i första hand inte att främja 
myndighetssamverkan, utan att ge allmänheten en god tillgång till allmänna hand-
lingar. Ett rakt skaderekvisit ger dock generellt sett myndigheterna bättre förutsätt-
ningar att utbyta sådana uppgifter med varandra, än om bestämmelsen hade 
utformats med ett omvänt skaderekvisit. Något som däremot talar för att lagstiftaren 
inte har prioriterat samverkansintresset är att räddningstjänstsekretessen inte över-
förs till den mottagande myndigheten. Något som främjar offentlighet i 
verksamheten. En presumtion för offentlighet på räddningstjänstens område ligger 
inte i linje med Europadomstolens praxis som innebär att intrång i den enskilds 
sekretesskydd ska tolkas restrikt till förmån för den som drabbats av sådana 
intrång.355 Lagstiftaren har dock sedan införandet av räddningstjänstsekretessen den 
1 januari 2004 stärkt sekretesskyddet för den enskilde. Innan dess fanns det ingen 
särskild sekretessbestämmelse som tog sikte på räddningstjänstens verksamhet. 
 
Ytterligare en avvägning på lagstiftningslaget som ska framhållas är bestämmelsen i 
11 kap. 8 § OSL, som innebär ett undantag från bestämmelsen om överföring av 
sekretess i 11 kap. 1 § OSL. Undantaget innebär att när räddningstjänsten bedriver 
tillsyn över t.ex. en hälso- och sjukvårdsinrättning överförs inte hälso- och sjuk-
vårdssekretessen till räddningstjänsten. I stället ska de tillämpa den primära rädd-
ningstjänstsekretessen även om denna bestämmelse ger ett svagare sekretesskydd. 
Den aktuella undantagsregeln torde inte innebära några direkta försvagningar i den 
enskildes sekretesskydd, eftersom syftet med räddningstjänstens tillsyn är att 
granska brandskyddet och inte ta del av sekretessbelagda uppgifter om enskilda som 
vistas på t.ex. ett sjukhus. Däremot kan enskilda bli fångade på bilder som 
räddningstjänsten tar i samband med en tillsyn, vilket den enskilde kan uppfatta som 
menligt.356 
 
Inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor har lagstiftaren infört relativt 
få bestämmelser om rapporteringsskyldighet. I stället får räddningstjänsten med stöd 
av de sekretessbrytande bestämmelserna, som innebär att de under vissa förutsätt-
ningar får bryta sekretess, avgöra om en uppgift kan lämnas ut. Beträffande den 
sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 24 § OSL, som innebär att räddnings-
tjänsten under vissa förutsättningar får polisanmäla brott, har i kapitlet framgått att 
denna bestämmelse harmonisera med Europakonventionen och Europadomstolens 
praxis om hur inskränkningar i sekretesskyddet ska vara utformade. Omständigheter 

                                                             
355 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
356 Se avsnitt 7.3.1.2.3 ovan. 
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som talar för detta är begränsningarna i bestämmelsen som innebär att den endast får 
tillämpas då syftet är att bekämpa begångna brott och då misstankarna rör 
allvarligare brott. Angående räddningstjänstens möjligheter att med stöd av 
generalklausulen polisanmäla brott, är det inte lika tydligt att denna bestämmelse är i 
överensstämmelse med Europakonventionen och Europadomstolens praxis. 
Generalklausulen uppställer exempelvis inte några krav att brottet som anmäls med 
stöd av bestämmelsen måste vara av viss svårighetsgrad eller att bestämmelsen ska 
tillämpas restriktivt. Det kan därför ifrågasatts om det är lämpligt att räddnings-
tjänsten efter en intresseavvägning får göra inskränkningar i integritetsskyddet och i 
synnerhet när det gäller mindre allvarliga brott. 
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8 Sammanfattande diskussion 

8.1 Inledning 

I detta avslutande kapitel görs en mer övergripande analys av de regelverk som 
undersöks i avhandlingen. Inledningsvis redogörs för resultaten av den kritiska 
granskningen. Därefter diskuteras huruvida de hypoteser som utvecklades i 
avhandlingens inledande kapitel föll ut. Härefter avhandlas några reflektioner kring 
sekretesslagstiftningen. Utifrån de brister som har identifierats i lagstiftningen 
presenteras därpå alternativa regleringar av nu gällande regler. Till sist ges några 
avslutande reflektioner. 

8.2 Sammanfattande analys av den kritiska granskningen 

Den föregående undersökningen har analyserat de aktuella regelverken i förhållande 
till tre kriterier för god lagstiftning, nämligen kravet på begriplighet, koherens och 
att lagstiftningen ska vara väl avvägd. Kravet på begriplighet innebär att lagarna ska 
vara klara och tydliga. Vaga och mångtydiga lagar skapar osäkerhet och försvårar 
tolkningen och tillämpningen av lagen. Kravet på koherens innebär att lagarna ska 
vara motsägelsefria, ha omfattande räckvidd och stöd från andra komponenter i 
systemet. Härtill har även kravet på omotiverade skillnader och likheter i 
lagstiftningen vägts in i koherenskravet. Kravet på avvägningar innebär att lagarna 
på ett balanserat sätt ska väga olika intressen mot varandra. I det följande 
presenteras en sammanfattande analys av den kritiska granskningen som genomförts 
i undersökningen. De olika regelverken kan till stor del sägas uppfylla kraven på 
god lagstiftning. De problem som har identifierats är främst av karaktären oklarheter 
i befintlig lagstiftningen, men även avsaknad av lagstiftning på vissa områden kan 
innebära oklarheter beträffande rättsläget. Avsaknad av relevant lagstiftning kan 
också innebära omotiverade skillnader i sekretesskyddet, d.v.s. som en brist i 
koherensen, där det inte finns några bärande skäl för detta. Enbart ett urval av de 
brister som har identifierats i lagstiftningen diskuteras i det följande. 

8.2.1 Begriplighet  

Vad gäller regelverkens begriplighet, d.v.s. reglernas klarhet, kan undersökningen 
sägas påvisa att detta kriterium för god lagstiftning varierar mellan de olika 
regelverken, vilket ofta beror på tillgång till rättskällor. I det följande ska några av 
de oklarheter som har identifierats i undersökningen framhållas. En del av dessa 
brister analyseras vidare i nästföljande avsnitt, varför de enbart kortfattat omnämns i 
det nedanstående. 
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Som framgått av den kritiska granskningen är de samverkansbestämmelser som 
ligger till grund för samhällets krishanteringssystem i flera avseenden oklar. Dessa 
oklarheter beror framför allt på tämligen generellt formulerade samverkanskrav samt 
att det saknas närmare rättskällor som tydliggör innebörden av bestämmelserna. Det 
är tämligen klart att lagstiftaren utgår från att samverkan bäst gynnas genom 
frivilliga åtgärder från myndigheternas sida och att någon närmare reglering av sam-
verkan därför inte är nödvändig. En vidare problemanalys av samverkansregleringen 
göras i nästföljande avsnitt.357 Redan nu kan sägas att det saknas en legaldefinition 
eller över huvud taget någon vedertagen definition av begreppet samverkan. I de 
författningar som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem och som 
ställer krav på någon form av samverkan används begreppen ”samverkan”, 
”samordning”, ”samarbete”, ”verkar för” och ”bistå” ofta synonymt med varandra, 
även om vissa skillnader i begreppen kan urskiljas. Den varierande begrepps-
användningen gör att oklarheter uppstår kring vad som egentligen avses med de 
olika begreppen. Även om det är svårt, om än nödvändigt, att fastställa en 
allmängiltig definition av begreppet samverkan, bör begreppsapparaten på området 
ses över och färre och mer enhetliga begrepp användas.358 En enhetligare begrepps-
användning skulle öka klarheten kring vad som avses med de olika begreppen, även 
om detta inte ensamt hade tydliggjort vilka krav som härvid ställs på myndigheterna. 
En mer enhetlig begreppsapparat hade även ökat koherensen mellan de olika 
regelverken. 
 
Beträffande samverkansregleringens klarhet kan även sägas att kommunernas och 
övriga krishanteringsaktörernas generella samverkansskyldighet, som följer av 6 § 
FL och informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, i större utsträckning har klarlagts 
i denna undersökning, även de särskilda kraven på samverkan som ligger grund för 
samhällets krishanteringssystem. En förklaring till detta är en tydligare lagstiftning 
samt den rättspraxis och övriga rättskällor som klargör innebörden av de allmänna 
förvaltningsrättsliga kraven på samverkan. Däremot är vissa aspekter som rör de 
generella kraven på samverkan oklar. Det gäller i synnerhet förfarandet då en 
myndighet begär ut en uppgift med stöd av informationsskyldigheten. För att 
klargöra rättsläget har det i avhandlingen föreslagits att det bör införas ett stadgande 
i OSL som anger att reglerna om utlämnande till enskild, även ska tillämpas analogt 
vid utbyte av uppgifter mellan myndigheter. Alternativt kan sådana förtydliganden 
göras i rättspraxis.359  
 
Flera av de sekretessbestämmelser som har analyserats i undersökningen är i 
åtskilliga hänseenden oklara. Det flesta av dessa oklarheter rör tolkningen av 
rekvisiten i de olika bestämmelserna. Oklarheterna beror framför allt på kortfattade 

                                                             
357 Se avsnitt 8.3.1.1 nedan.  
358 Se även Hjert, 2011, s. 33 och Bergling m.fl., 2015, avsnitt 7.4.4. 
359 Se avsnitt 4.4.4 ovan. 
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förarbetsuttalanden samt avsaknad av rättspraxis som kompletterar rättsreglerna och 
förarbetsuttalandena. I vissa fall är det inte bara avsaknaden av rättspraxis som 
innebär att rättsläget är oklart, utan även otydliga avgöranden kan leda till oklarheter 
beträffande tolkningen av reglerna. I följande avsnitt diskuteras även de svårigheter 
som finns med att tolka den rättspraxis som finns på området.360  
 
Angående genombrotten i sekretesskyddet är flera aspekter av reglerna om 
rapporteringsskyldighet oklara. Det är till och med oklart om dessa bestämmelser 
verkligen bryter sekretessen mellan myndigheterna, även om det har argumenterats 
för detta i undersökningen.361 För att undanröja dessa oklarheter skulle förtydligan-
den från lagstiftarens sida behövs. Sådana uttalanden har gjorts på andra närliggande 
områden. Alternativt skulle förtydliganden i rättspraxis kunna klargöra rättsläget. I 
undersökningen har även ett antal oklarheter beträffande regleringen av sekretess 
mellan myndigheter identifierats. Flera av dessa oklarheter rör frågor huruvida 
sekretessgränser uppstår inom den kommunala organisationen.362 I nästföljande 
avsnitt presenteras alternativa sätt att reglera sekretess inom den kommunala organi-
sationen.363 
 
De oklarheter som finns i sekretesslagstiftningen kan antas påverka myndigheternas 
möjligheter att samverka negativt. I syfte att tydliggöra innebörden av de olika 
sekretessbestämmelser som har undersökts i avhandlingen, finns det anledning för 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer, att i större utsträckning avslå ett 
utlämnande – i syfte att få ett mer kvalificerat organ, ytterst HFD, att klargöra 
innebörden av de olika sekretessbestämmelserna och de genombrott som finns i 
sekretesskyddet. 

8.2.2 Koherens 

Vad gäller regelverkens koherens har inga logiska oförenligheter identifierats mellan 
de olika samverkansregleringarna. I 3 § FL finns även en subsidiaritetsregel som 
tydliggör att de särskilda kraven på samverkan inom området samhällsskydd och 
beredskap, ska tillämpas före myndigheternas mer generella samverkansskyldighet 
som följer av 6 § FL. En sådan utgångspunkt kan sägas främja myndighetssamver-
kan. Beträffande sekretesslagstiftningen har inte heller några logiska oförenligheter 
identifierats. Däremot kan konkurrens uppstå mellan olika sekretessbestämmelser. I 
sådana situationer innebär stadgandet i 7 kap. 3 § OSL att den bestämmelse som ger 
starkast sekretesskydd ska tillämpas. En sådan utgångspunkt främjar de intressen 
som sekretesslagstiftningen avser att skydda, medan offentlighetsintresset, och även 
intresset för myndighetssamverkan får stå tillbaka. I undersökningen har framgått att 
                                                             
360 Se avsnitt 8.3.2.1 nedan. 
361 Se avsnitt 6.4.1.1 ovan. 
362 Se avsnitt 5.3.2.2 ovan. 
363 Se avsnitt 8.4.2.1 nedan. 
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i de fall försvarssekretessen kommer i konkurrens med en annan sekretessbestäm-
melse ges försvarssekretessen i regel företräde.364 En sådan utgångspunkt är även 
enligt min mening rimlig, eftersom det generellt sett kan antas vara mer befogat att 
inskränka offentlighetsintresset för att skydda rikets säkerhet, än att skydda myndig-
heters säkerhetsåtgärder i allmänhet.  
 
Vad gäller regelverkens koherens sinsemellan med andra ord de regelverk som 
ålägger samhällets krishanteringsaktörer att samverka och utbyta information å ena 
sidan och iaktta sekretess å andra sidan förefaller frågan om reglernas logiska 
förenlighet med varandra vara förhållandevis oproblematisk. I 10 kap. 28 § första 
stycket OSL finns en subsidiaritetsregel som innebär att om det finns en bestäm-
melse om uppgiftsskyldighet ska denna bestämmelse tillämpas före OSL, annars är 
det sekretesslagstiftningen som ska ges företräde. Den tidigare nämnda oklarheten 
att frågan huruvida bestämmelserna om rapporteringsskyldighet bryter sekretessen 
mellan myndigheterna eller inte, gör det dock oklart vilket av dessa regelverk som 
ges företräde.   

 
Utöver kravet på logisk förenlighet har begreppet koherens utvidgats till att även 
undersöka om det föreligger några omotiverade skillnader eller likheter av något 
slag mellan de olika regelverken. Som löpande har analyserats i undersökningen 
uppvisar sekretesslagstiftningen på vissa områden omotiverade skillnader i 
sekretesskyddet. En närmare analys av dessa omotiverade skillnader presenteras i 
följande avsnitt.365 

8.2.3 Avvägningar 

Vad gäller avvägningar kan samtliga analyserade regelverk sägas ge uttryck för 
avvägningar som lagstiftaren har gjort. Flera avvägningar i lagstiftningen talar för 
att lagstiftaren tillsynes har prioriterat de intressen som finns för att kommunerna 
och övriga krishanteringsaktörer ska samverka med varandra. Ett exempel på en 
sådan avvägning är att informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL är av obligatorisk 
natur, d.v.s. myndigheterna är skyldiga att på begäran lämna ut en uppgift om förut-
sättningarna i bestämmelsen är uppfyllda. Informationsskyldigheten omfattar varje 
uppgift som en myndighet förfogar över och inte bara allmänna handlingar. Undan-
tag från informationsskyldigheten görs emellertid för arbetets behöriga gång samt 
för uppgifter som omfattas av sekretess. Det finns dock ett flertal sekretessbrytande 
regler som möjliggör utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheterna. I 
de fall en uppgift begärs ut enligt informationsskyldigheten är den utlämnande 
myndigheten skyldig att pröva om uppgiften får lämnas ut med stöd av någon sådan 
sekretessbrytande bestämmelse. Vid utformningen av informationsskyldighet har 

                                                             
364 Se avsnitt 6.5.2 ovan. 
365 Se delavsnitt 8.4.1 nedan. 



 

 
 
 

337 

lagstiftaren gjort ett flertal avvägningar som kan sägas främja myndighetssamver-
kan. Informationsskyldighet i 6 kap. 5 § OSL har stor betydelse för samhällets 
krishanteringsaktörers möjlighet att få ut uppgifter från andra myndigheter, eftersom 
det inte sällan enbart är detta regelverk som möjliggör för uppgiftsutbyte mellan 
myndigheterna.  
 
Med anledning av att sekretess som regel gäller mellan myndigheterna har 
lagstiftaren gjort avvägningar för motstående intressen som finns för att samhällets 
krishanteringsaktörer utbyter sekretessbelagda uppgifter med varandra. En sådan 
avvägning har framför allt gjorts för att skydda den enskildes personliga integritet.366 
Däremot finns det avvägningar i OSL som kan sägas främja myndighetssamverkan. 
En sådan avvägning är att de flesta sekretessbestämmelser är utformade med ett rakt 
skaderekvisit som ger presumtion för offentlighet, vilket talar för att myndigheterna 
som utgångspunkt får utbyta sådana uppgifter med varandra. En sådan utgångspunkt 
ligger inte i linje med artikel 8 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis 
som innebär att inskränkningar i den enskildes rättigheter ska tillämpas restriktivt 
och till förmån för den enskilde.367  
 
Andra avvägningar som lagstiftaren gjort och som främjar myndighetssamverkan är 
införandet av bestämmelserna om rapporteringsskyldighet. I de fall förutsättningarna 
för rapporteringsskyldighet är uppfyllda, har lagstiftaren bedömt att övervägande 
skäl talar för att en viss uppgift ska lämnas ut, även om den omfattas av sekretess. 
Att ålägga rapporteringsskyldighet är ett sätt för lagstiftaren att säkerställda att 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer får de uppgifter de behöver för att 
kunna fullgöra deras åtaganden inom samhällets krishanteringssystem. Införandet av 
allt fler bestämmelser om rapporteringsskyldighet har inneburit att sekretesskyddet 
under senare år allt mer har luckrats upp, vilket främjar myndighetssamverkan, 
medan de intressen som sekretesslagstiftning avser att skydda får stå tillbaka. 
Bestämmelserna om rapporteringsskyldighet inom samhällets krishanteringssystem 
innebär enbart att myndigheterna ska lämna ut uppgifter som rör myndigheternas 
säkerhetsåtgärder, varför den enskildes sekretesskydd inte har försvagats genom 
införandet av dessa bestämmelser.368 
 
Beträffande avvägningar kan sägas att de sekretessbestämmelser som tar sikte på 
kommunernas krishanteringsverksamhet framför allt avser att ge sekretesskydd för 
uppgifter om myndigheternas säkerhetsåtgärder, medan sekretessbestämmelserna 
inom området räddningstjänst och skydd mot olyckor, i huvudsak avser att skydda 
uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. En sådan skillnad 
i sekretesskyddet är enligt min mening rimlig av den anledningen att 

                                                             
366 Se avsnitt 5.3.1 ovan.  
367 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
368 Se delavsnitt 6.4.1 och 7.4.1 ovan. 
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räddningstjänstens huvudsakliga uppgift är att hjälpa och rädda enskilda som 
drabbas av olyckor och extraordinära händelser och inte att vidta förebyggande och 
förberedande säkerhetsåtgärder som avser att stärka samhällets förmåga att hantera 
olyckor och extraordinära händelser. 

 
I undersökningen har inte bara avvägningar på lagstiftningsplanet analyserats, utan 
även avvägningar som har förlagts på rättstillämparplanet. I varje enskild sekretess-
bestämmelse har lagstiftaren preciserat förutsättningarna för sekretess, med andra 
ord vilka intressen som ska vägas mot varandra i en utlämnandesituation. Innan en 
uppgift lämnas ut ska rättstillämparen i varje enskilt fall pröva om dessa förutsätt-
ningar är uppfyllda eller inte. Även om en sekretessprövning alltid innebär ett visst 
mått av skönsmässig bedömning är rättstillämparen begränsad till de faktorer som 
anges i respektive sekretessbestämmelserna. Rättstillämparen får med andra ord inte 
väga in några andra förutsättningar, t.ex. att de anser att det rent allmänt är olämpligt 
att en uppgift lämnas ut. Faktorer som objektivt sett anses påverka sekretess-
prövningen är uppgiftens art, mottagaren, syftet med utlämnandet, förekomsten av 
ett tillfredställande sekretesskydd hos den mottagande myndigheten och andra 
integritetsskyddande åtgärder.369 Faktorer som också Europadomstolen har tillmätt 
betydelse i fråga om utbyte av integritetskänsliga uppgifter mellan myndigheterna.370 

8.3 Problemanalys  

8.3.1 Besvarande av hypoteser 

I avhandlingens inledande kapitel uppställdes fyra hypoteser för undersökningen. 
Hypoteserna har fungerat som utgångspunkter för hur de olika regelverken ska vara 
konstruerade för att leva upp till de krav på god lagstiftning som utvecklades i 
avhandlingens inledande kapitel.371 I det följande diskuteras huruvida dessa hypote-
ser föll ut.  

8.3.1.1 Regleringen av samverkan 

Då det gäller den tidigare formulerade hypotesen att det tydligt framgår vilka krav 
som ställs på myndigheterna att samverka har denna hypotes inte visat sig stämma. 
 
Som framgått i undersökningen har lagstiftaren långtgående samverkansambitioner 
inom området samhällsskydd och beredskap. För att få till stånd den samverkan som 
behövs har lagstiftaren infört ett antal samverkansbestämmelser i den lagstiftning 
som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem. För att förväntningarna på 
samverkan och de rättsliga förutsättningarna för sådan samverkan ska vara i 

                                                             
369 von Essen, 2003, s. 204 f., Rynning, 2003, s. 100 och Ekroth, 2008, s. 450 f. 
370 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
371 Se avsnitt 2.5 ovan. 
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överensstämmelse har en utgångspunkt i undersökningen varit att lagstiftaren tydligt 
måste precisera vilka krav som ställs på myndigheterna att samverka samt vilka 
eventuella befogenheter som är kopplat till detta. En sådan reglering av samverkan 
ligger i linje med legalitetsprincipen som innebär att myndigheternas ansvar och 
skyldigheter, tydligt ska framgå av lagstiftningen och att dessa krav ska vara 
förutsebara.372 Som framgått av den kritiska granskningen är de samverkans-
bestämmelser som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem i flera 
avseenden oklara.373  
 
En förklaring till dessa oklarheter är att de olika samverkansbestämmelserna är 
utformade som ramlagsbestämmelser, d.v.s. de är vagt formulerade. Problemet med 
ramlagstiftning är att preciseringen i rättsregeln ofta är ofullständig ur ett normativt 
perspektiv. Ramlagar präglas av målrationalitet vid tillämpningen. I det målration-
ella beslutsfattandet anges inte lösningen direkt i normen, till skillnad från mer 
traditionella normrationella bestämmelser. Rätten kan i dessa fall ses som ett medel 
för att uppnå olika målsättningar som det offentliga vill realisera, såsom att minska 
sårbarheten i samhället och utveckla god förmåga att hantera olyckor och extraordi-
nära händelser, men några anvisningar för hur myndigheterna ska nå dit anges 
inte.374 Rättstillämparna får i stället utifrån målsättningen i normen söka vägar för att 
uppnå målet. I dessa fall blir medlet mindre relevant än målet som ska uppnås.375 
Det innebär att större utrymme ges för individuella bedömningar och att bestämmel-
serna måste tolkas utifrån dess syfte, vilket kräver goda kunskaper om de intentioner 
som ligger bakom lagen.376  
 
Att samverkansregleringen inom samhällets krishanteringssystem är utformade som 
ramlagstiftning är inget problem i sig. En stor del av den förvaltningsrättsliga 
lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt.377 För att finna hur ramlagsbestämmel-
ser är tänkta att tillämpas är som antytts ovan förarbeten och rättspraxis av stor 
betydelse. Flera av de särskilda kraven på samverkan inom samhällets krishante-
ringssystem kommer till uttryck i förordningar och myndighetsinstruktioner, varför 
det ofta saknas förarbeten att söka vägledning i. De förarbeten som finns talar mer 
om vikten av att myndigheterna ska samverka med varandra, än vilka krav som 
härvid ställs på dem eller vad som över huvud taget avses med samverkan. Inte 
sällan uttrycks enbart effektivitet som skäl för samverkan, d.v.s. genom samverkan 
vill lagstiftaren att myndigheterna ska uppnå en effektiv krishantering. Det innebär 
att samverkan som inte resulterar i ökad effektivitet kan ifrågasättas.378 

                                                             
372 Se avsnitt 2.3.1.2 ovan. 
373 Se avsnitt 8.2.1 ovan.  
374 Se t.ex. 1 kap. 1 § LEH.  
375 Jfr Peczenik, 1995, s. 53 f. Se diskussionen i SOU 2007:75 s. 57 ff. 
376 Vahlne Westerhäll, 2002, s. 51 ff.  
377 Esping, 1994, s. 369. Se även SOU 1983:39 s. 73. 
378 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 61 f., 76 f. och 159.   
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Trots att kommunernas och övriga krishanteringsaktörers verksamhet ska genom-
syras av effektivitet kritiseras ofta denna verksamhet för att vara ineffektiv.379 En 
möjlig förklaring till detta kan vara att lagstiftaren sällan preciserar vad som avses 
med effektivitet, med andra ord vad som är målet med samverkan för de olika 
myndigheterna. Inte sällan uttrycks enbart att syftet med samverkan är att uppnå ett 
effektivt resursutnyttjande.380 Problemet med så generella formuleringar är att det 
inte finns något gemensamt bästa eller gemensamma mål som myndigheterna ska 
sträva mot. Det innebär att lagstiftarens krav på effektivitet, likt begreppet 
samverkan, är oklart. Det är även svårt eller i vissa fall omöjligt att följa upp och 
utvärdera, huruvida samverkan leder till önskvärt resultat, d.v.s. om samverkan är 
effektiv. I Riksrevisionens granskning av samhällets krisberedskap påtalas även att 
regeringen ofta ställer otydliga krav på myndigheterna som är svåra att tolka och 
följa upp.381 En svag och otydlig styrning från regeringens sida leder enligt 
Statskontoret till bristande effektivitet i förvaltningen.382 Det finnas här som 
utvecklas i det följande avsnitt anledning för lagstiftaren att tydligare precisera vilka 
krav som ställs på myndigheterna att samverka.383 
 
Det är inte bara förarbetena som ger föga vägledning för hur de särskilda kraven på 
samverkan inom samhällets krishanteringssystem ska tolkas och tillämpas. På det 
sätt de olika samverkansbestämmelserna är utformade kan de i princip inte bli 
föremål för domstolsprövning, varför det inte heller finns någon rättspraxis som 
tydliggör de oklarheter som finns i lagstiftningen. Däremot kan myndigheter som 
inte väljer att samverka alltid kritiseras av JO, men dessa uttalanden väger inte lika 
tungt som ett uttalande från HFD.384 Några sådana uttalanden från JO har inte heller 
gjorts beträffande de samverkansbestämmelser som ligger till grund för samhällets 
krishanteringssystem. Avsaknaden av rättskällor innebär att det är svårt att ge de 
olika samverkansbestämmelserna en rättslig normativ innebörd, d.v.s. utröna vilka 
krav som ställs på myndigheterna att samverka. 
 
Att det stadgas att myndigheterna ”ska” samverka måste dock tolkas så att någon 
form av aktivitet måste utföras. Däremot har lagstiftaren vare sig uttryckt hur detta 
ska gå till eller ställt några särskilda befogenheter till förfogande. Det innebär att 
samverkan mellan myndigheterna måste ske inom de ramar som övriga författnings-
bestämmelser medger. Det innebär att den samverkan som ska ske, likt 6 § FL, 
måste bedrivas inom respektive myndighets verksamhetsområde och det finns inga 
möjligheter att skapa ärenden som är gemensamma för flera myndigheter. Likaså 
måste myndigheterna prioritera sina egna huvuduppgifter och är inte tvingande att 

                                                             
379 Se t.ex. MSB, 2010, s. 83. 
380 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 76 f. och prop. 2013/14:144 s. 35 ff. 
381 Riksrevisionen, 2008a, s. 36. 
382 Statskontoret, 2011, s. 56 ff. 
383 Se avsnitt 8.4.1.1 nedan. 
384 Se avsnitt 1.5 ovan. 
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släppa vad den har för händerna så snart en annan myndighet begär bistånd. Det är 
även alltid den bistående myndigheten som själv avgör, om den kan avsätta resurser 
för att bistå en annan myndighet, även om det allmänna i stort hade tjänat på en 
annan prioritering.385 Den vaga och oklara regleringen av samverkan innebär i en 
samverkanssituation att samverkansintresset som regel får ge vika för andra rättsliga 
krav. Regleringen av samverkan inom samhällets krishanteringssystem kan därför 
sägas utgå från samordning och koordinering och inte på tvingande bestämmelser.386 
Hjert menar också att på det sättet samverkan är reglerad kan det ses som en 
sekundär uppgift som myndigheterna ska vidta i mån av tid och resurser.387  
 
När kommunernas och övriga krishanteringsaktörers skyldigheter att samverka 
diskuteras i förarbeten är det ofta ansvarsprincipen som lyfts fram och inte de 
särskilda kraven på samverkan, som anges i den lagstiftning som ligger till grund för 
samhällets krishanteringssystem.388 Något som enligt min mening är underligt 
eftersom denna princip inte är normativ i betydelsen att den är rättsligt bindande. 
Det går med andra ord inte att ställa några rättsliga krav på samverkan utifrån 
ansvarsprincipen, förutom vad som följer av det rättsliga ramverket som sådant. 
Ansvarsprincipen kan enligt min mening snarare ses som en konkretisering av den 
allmänna samverkansskyldigheten i 6 § FL tillämpad i en krishanteringskontext, 
snarare än som ett rättsligt krav. Något mer långtgående krav på samverkan än vad 
som följer av den allmänna samverkansskyldigheten går med andra ord inte att 
utläsa ur ansvarsprincipen.389 En rimlig förklaring till att det är ansvarsprincipen som 
ofta framhålls när myndigheternas skyldigheter att samverka diskuteras, kan vara att 
det utifrån de särskilda kraven på samverkan är svårt att specificera vilka 
skyldigheter som ställs på myndigheterna, varför det är enklare att hänvisa till 
ansvarsprincipen som mer generellt uppmanar myndigheterna att samverka med 
varandra. Med anledning av att ansvarsprincipen inte ger myndigheterna något 
normativt grundat samverkansuppdrag som kan vägas mot andra motstridiga krav, 
kan det diskuteras hur lämpligt det är att bygga upp ett krishanteringssystem – som 
förutsätter att myndigheterna ska samverka med varandra – utifrån denna princip.390 

 
Då kraven som ställs på myndigheterna att samverka är oklara, innebär det att 
innebörden av de olika samverkansbestämmelserna i stor utsträckning styrs av hur 
de myndigheterna uppfattar och tolkar begreppet samverkan. Det innebär att 
innebörden av de olika samverkansbestämmelserna i huvudsak bestäms utifrån 
andra än rent rättsliga avvägningar, såsom vilka erfarenheter myndigheterna har av 
                                                             
385 Se avsnitt 4.3.3 ovan 
386 Jfr Ödlund, 2007, s. 20 som menar att ”governance” styrning stämmer väl överens med hur samverkan sker inom 
samhällets krishanteringssystem. Med ”governance” avses – nätverksstyrning, samordning och koordinering – medan 
”government” är den formella och hieratiska styrningen. 
387 Hjert, 2011, s. 41 och 44. 
388 Se t.ex. prop. 2005/06:133 s. 51 f. och prop. 2013/14:144 s. 35. 
389 Se avsnitt 3.3.1 ovan. 
390 Se även diskussionen i avsnitt 8.4.1.1 nedan. 
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samverkan och hur de väljer att prioritera samverkan. En sådan tillämpning av de 
olika samverkansbestämmelserna innebär en risk för att de tolkas och tillämpas olika 
bland myndigheterna och att samverkan kan minska i tider av ansträngd ekonomi, 
vilket i sig talar för behovet av ökad samverkan. De olika samverkansbestämmel-
serna är därför ur ett rättsligt perspektiv problematiska, då de till viss del saknar 
rättslig förutsebarhet och därmed också rättssäkerhet i formell mening. Bestämmel-
serna riskerar även att uppfattas som godtyckliga. En sådan godtycklighet kan i viss 
utsträckning godtas mot bakgrund av att de olika samverkansbestämmelserna 
reglerar många skilda och komplexa behov, förutsättningar och situationer samt att 
de olika samverkansbestämmelserna i sig inte inbegriper myndighetsutövning mot 
enskild, utan syftar till att öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen.391 

 
För att främja samverkan har lagstiftaren på vissa områden överlåtit till MSB att 
utveckla formerna för samverkan samt givit dem en övergripande skyldighet att 
stödja samordningen mellan myndigheterna.392 Som framgått i undersökningen 
driver MSB en samverkanslinje som innebär att myndigheterna i stor utsträckning 
ska underordna sina intressen till något gemensamt bästa. Med tanke på myndighet-
ernas självständighet och det kommunala självstyret är det oklart i vilken utsträck-
ning myndigheterna är skyldiga att följa MSB:s långtgående samordnings-
ambitioner.393 I de fall lagstiftaren vill att MSB ska behålla denna samordningsroll, i 
synnerhet gentemot kommunerna, behöver de rättsliga förutsättningarna för detta 
förtydligas.394 
 
På det sätt de särskilda samverkansbestämmelserna är utformade ställer de i princip 
inte några mer långtgående krav på samverkan än vad som följer av 6 § FL. Det kan 
därför diskuteras om de särskilda samverkansbestämmelserna verkligen behövs. 
Som exempel kan nämnas att i forskning om samverkan på kommunal nivå framgår, 
att den aktuella kommunen ansåg att ett hinder för samverkan förelåg, då det inte 
fanns något direkt lagkrav på att kommunen skulle samverka kring sociala risker.395 
Även om kommunen i det aktuella fallet, enligt min mening, skulle kunna söka 
samverkan med andra myndigheter med stöd av 6 § FL, skulle en särskild samver-
kansbestämmelse på området kunna få effekten att myndigheterna börjar ta initiativ 
till samverkan inom just det angivna området. Alternativt tvingar myndigheterna att 
samverka med varandra. Det kan därför sägas vara motiverat för lagstiftaren att 
införa särskilda samverkansbestämmelser på områden där de anser att 
myndighetssamverkan är viktigt. En risk med att lagstiftaren särskilt ålägger 
myndigheterna att samverka inom vissa särskilt angivna områden, är att 

                                                             
391 När exempelvis räddningstjänsten enligt 6 kap. 2 § LSO gör ingrepp i annans rätt utgör dock detta i stor utsträckning 
myndighetsutövning mot enskild. 
392 Se avsnitt 6.2.2.1 ovan.  
393 Se avsnitt 6.2.2.3 ovan.  
394 Se även Bergling m.fl., 2015, avsnitt 7.3.1. 
395 Bartley & Ericsson, 2011, s. 62. 
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myndigheterna enbart väljer att samverka inom dessa områden och inte på andra 
områden där samverkan görs sig gällande. Även om de särskilda kraven på 
samverkan inom samhällets krishanteringssystem i princip inte ställer några mer 
djupgående krav på samverkan än vad som följer av 6 § FL, kan de vara av värde 
angående den inriktning som lagstiftaren anser önskvärd, varför de särskilda 
samverkansbestämmelserna kan sägas ha en funktion att fylla.396 

8.3.1.2 Skyddet för den personliga integriteten 

Beträffande den tidigare formulerade hypotesen att sekretesslagstiftningen skyddar 
den enskildes rätt till personlig integritet i myndigheternas hantering av olyckor och 
extraordinära händelser har denna hypotes till viss del inte visat sig stämma. 
 
Även vid olyckor och extraordinära händelser har den enskilde en grundläggande 
rätt till integritet. En utgångspunkt i undersökningen har därför varit att det ska 
finnas ett fullgott sekretesskydd hos kommunerna och övriga krishanteringsaktörer 
för uppgifter om enskilda. En sådan utgångspunkt ligger i linje med artikel 8 i 
Europakonventionen, som innebär att myndigheterna inte bara ska avhålla sig från 
att göra ingrepp i den enskildes personliga integritet, utan de har även en skyldighet 
att vidta positiva åtgärder för att skydda denna rättighet, t.ex. genom att införa de 
sekretessbestämmelser som behövs för att skydda den enskildes personliga 
integritet.397 Som framgått i undersökningen finns det vissa brister i den enskildes 
sekretesskydd. Några av dessa brister ska framhållas i det följande. 
 
För kommunernas del är det framför allt räddningstjänsten som vid hanteringen av 
olyckor och extraordinära händelser kan få del av känsliga uppgifter om enskilda. I 
undersökningen har ifrågasatts om räddningstjänstsekretessen verkligen ger ett 
fullgott sekretesskydd för uppgifter om enskilda. De aktuella bristerna i 
sekretesskyddet beror framför allt på räddningstjänstsekretessens koppling till 
räddningstjänstbegreppet, som innebär att räddningstjänsten endast är underställd 
räddningstjänstsekretess när förutsättningarna för räddningstjänst i LSO är 
uppfyllda.398 För att kriterierna för räddningstjänst ska vara uppfyllda måste ett antal 
tämligen snäva rekvisit vara för handen. Som har belysts genom ett flertal exempel 
innebär det att räddningstjänsten i vissa situationer inte är underställd räddnings-
tjänstsekretess, även om de får del av känsliga uppgifter om enskilda. Ett sådant 
exempel är om räddningstjänsten stannar kvar på en olycksplats och samtalar med 
enskilda som drabbats av en händelse efter att räddningsinsatsen formellt sett är 
avslutad.399 Ett annat exempel är när räddningstjänsten deltar i det psykiska och 

                                                             
396 Om de särskilda samverkansbestämmelserna inom samhällets krishanteringssystem verkligen har lett till ökad 
samverkan råder det en bristfällig och icke entydig kunskap om. 
397 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
398 Räddningstjänstsekretessen ger även sekretesskydd i sådan verksamhet som enligt LSO är att anse som utförande av 
olycksutredningar och tillsyn. 
399 Se avsnitt 7.3.1.2.1 ovan. 
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sociala omhändertagandet. Vid sådan verksamhet kan räddningstjänsten många 
gånger få del av känsligare uppgifter om enskilda än under en räddningsinsats, 
varför det är anmärkningsvärt att räddningstjänstsekretessen inte omfattar sådan 
verksamhet. Bristen på sekretesskydd gör enligt min mening att det är olämpligt att 
räddningstjänsten deltar i sådant omhändertagande.400  
 
Även vid IVPA-verksamhet finns brister i sekretesskyddet. I undersökningen har 
detta belysts genom tre exempel. När räddningstjänsten bedriver de delar av IVPA-
verksamheten som är att anse som hälso- och sjukvård, såsom behandling med 
syrgas och defibrillering, är räddningstjänsten underställd hälso- och sjukvårds-
sekretess. I de fall räddningstjänsten blir utlarmad till ett misstänkt självmord där 
personen genom förgiftning försökt ta sitt liv är räddningstjänsten varken under-
ställd hälso- och sjukvårdssekretess eller räddningstjänstsekretess. Anledningen till 
detta är att den verksamhet som bedrivs varken kan ses som hälso- och sjukvård 
eller räddningstjänst. Om däremot räddningstjänsten blir utlarmad på en räddnings-
insats och där ger den skadade en viss initial och enklare medicinsk behandling, kan 
sådant handlande falla inom räddningstjänstbegreppet och därmed är räddnings-
tjänsten vid sådana insatser underställd räddningstjänstsekretess.401  
 
Det är enligt min mening inte rimligt att ha så olika sekretessordningar för 
verksamhet som är så pass likartad. Den enskilde som räddningstjänstsekretessen 
avser att skydda kan knappast veta om räddningstjänsten gör en insats där förutsätt-
ningarna för räddningstjänst är uppfyllda, med andra ord om räddningstjänsten är 
underställd sekretess. Sekretesskyddet kan därför ses som oviss för den enskilde. Att 
det finns ett fullgott sekretesskydd för uppgifter om enskilda hos räddningstjänsten 
är en grundläggande förutsättning för att de enskilda ska kunna känna förtroende för 
räddningstjänsten. Om de enskilda inte har förtroende för räddningstjänsten kan de 
undvika att kontakta dem eller på annat sätt lämna ut uppgifter till dem, av rädsla för 
att uppgifter lämnas vidare till andra myndigheter. För att få ett fullgott 
sekretesskydd på området har det i undersökningen argumenterats för att 
räddningstjänstsekretessen bör ändras så att den omfattar all verksamhet som 
räddningstjänsten bedriver på en olycksplats, oavsett om förutsättningarna för 
räddningstjänst är uppfyllda eller inte. Det skulle inte bara stärka sekretesskyddet för 
den enskilde, utan också tydliggöra rättsläget och ta bort den osäkerhet som i dag 
finns vid tolkningen av räddningstjänstbegreppet.402 

 
En annan brist i sekretesskyddet är att det inte finns någon sekretessbestämmelse 
som tar sikte på att skydda uppgifter om enskilda, som en kommission eller särskild 
utredare inhämtar i utvärderingen av en krissituation. Däremot finns det en 

                                                             
400 Se avsnitt 7.4.3.1 ovan. 
401 Se avsnitt 7.3.3.2 ovan. 
402 Se avsnitt 7.5.2 ovan. 
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sekretessbestämmelse som avser att skydda uppgifter i frågor som rör näringslivet. 
Avsaknaden av relevanta sekretessbestämmelser innebar att lagstiftaren efter flod-
vågskatastrofen i Sydostasien införde en särskild sekretessbestämmelse som tog 
sikte på Katastrofkommissionens verksamhet och som avser att skydda uppgifter om 
enskilda som kommissionen tog del av i sitt arbete. Att särskilt gå in och reglera 
sekretessen för en enskild händelse och kommitté är enligt min mening inte tillfred-
ställande ur ett förutsebarhetsperspektiv. För att känsliga uppgifter om enskilda ska 
få ett relevant sekretesskydd har i undersökningen argumenterats för att en ny 
sekretessbestämmelse bör införas, som tar sikte på sådana utredande organ som får i 
uppgift av regeringen att utvärdera myndigheternas agerande i samband med en 
krissituation, och som avser att skydda uppgifter om enskilda. Avsaknaden av en 
sådan sekretessbestämmelse innebär inte bara brister i den enskildes sekretesskydd, 
utan det kan också innebära att en kommitté eller särskild utredare har svårt att 
inhämta uppgifter om enskilda från andra myndigheter, vilket kan försvåra deras 
utredande verksamhet.  

8.3.1.3 Inskränkningar i integritetsskyddet 

Angående den tidigare formulerade hypotesen att inskränkningarna i den enskildes 
sekretesskydd har ett tydligt lagstöd samt att sådana inskränkningar i rimlig 
utsträckning kan förutses har denna hypotes till viss del inte visat sig stämma.403 

 
Inom samhällets krishanteringssystem finns inte några direkta bestämmelser om 
rapporteringsskyldighet som bryter sekretesskyddet för den enskilde,404 vilket ligger 
i linje med Europakonventionen som innebär att inskränkningar i den enskildes 
grundläggande rättigheter bör ha en fakultativ utformning, d.v.s. rättstillämparen bör 
ha möjlighet att avstå från ett intrång fastän förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.405 
 
Som framgått av undersökningen finns det däremot ett flertal sekretessbrytande 
bestämmelser av fakultativ karaktär, som innebär att kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer under vissa förutsättningar får lämna ut sekretessbelagda 
uppgifter om enskilda. För att inskränkningar i den enskildes rättigheter ska godtas 
enligt Europakonventionen och RF krävs att den har stöd i lag, i rimlig utsträckning 
kan förutses och att inskränkningen är nödvändig med hänsyn till vissa särskilt 
skyddsvärda syften, såsom rikets säkerhet eller till förebyggande av oordning eller 
brott.406 Det är exempelvis inte ovanligt att räddningstjänsten i sin verksamhet kan få 

                                                             
403 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
404 Se delavsnitt 7.4.1 ovan. På räddningstjänstområdet finns det en del bestämmelser om rapporteringsskyldighet som 
innebär att räddningstjänsten i vissa fall kan bli skyldiga att rapportera uppgifter om enskilda. 
405 Se Hjertstedt, 2011, s. 134. Däremot är informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL av obligatorisk natur, vilket 
innebär att en myndighet på begäran av en annan myndighet, är skyldig att pröva om en sekretessbelagd uppgift kan 
lämnas ut med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelse, varför detta regelkomplex inte kan sägas harmonisera med 
artikel 8 i Europakonventionen. 
406 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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kännedom om brott eller i alla fall misstänker att någon har begått ett brott. Brotts-
misstankar får ses som särskilt integritetskänsliga uppgifter. I undersökningen har 
framgått att räddningstjänstens möjligheter att polisanmäla brott med stöd av den 
sekretessbrytandebestämmelsen i 10 kap. 24 § OSL ligger i linje med Europa-
konventionen och Europadomstolens praxis. Anledningen till detta är förutsätt-
ningarna i bestämmelsen att den endast får tillämpas för att bekämpa mer allvarliga 
brott. Att räddningstjänsten restriktivt med stöd av bestämmelsen om nödvändigt 
utlämnande i 10 kap. 2 § OSL får rapportera brottsmisstankar till polisen, ligger 
också i linje med Europakonventionen och Europadomstolens praxis.407 
 
Angående räddningstjänstens möjligheter att med stöd av generalklausulen i 10 kap. 
27 § OSL polisanmäla brott uppställs inte några krav på att brott som anmäls måste 
vara av viss svårighetsgrad eller att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Det kan 
därför ifrågasättas om det ligger i linje med Europakonventionen att räddnings-
tjänsten med stöd av generalklausulen får göra inskränkningar i den enskildes 
sekretesskydd. I synnerhet när det gäller mindre allvarliga brott. Det kan även 
diskuteras om de genombrott som får göras i den enskildes sekretesskydd med stöd 
av generalklausulen är utformad med tillräcklig precision, d.v.s. om inskränk-
ningarna i rimlig utsträckning kan förutses. Som har behandlats i undersökningen 
innebär den osäkerhet som finns vid tillämpningen av generalklausulen att det kan 
diskuteras huruvida förutsättningen i bestämmelsen är tillräckligt klara. 
 
För att komma tillrätta med de oklarheter eller brister som finns vid tillämpningen 
av generalklausulen ska i det följande diskuteras om det är lämpligt att: avskaffa 
generalklausulen, precisera i bestämmelsen när det är uppenbart att en uppgift får 
lämnas ut, begränsa generalklausulen till att den endast kan bryta sekretessen i 
förhållande till allmänna intressen, eller införa flera undantag från generalklausulens 
tillämpningsområde. Att avskaffa generalklausulen skulle stärka sekretesskyddet för 
den enskilde, men det skulle få långtgående effekter på samarbetet mellan 
myndigheter, även på områden som är svåra att förutse, varför detta alternativ inte är 
rimligt. Syftet med införandet av generalklausulen var även att de övriga sekretess-
brytande bestämmelserna inte täcker alla situationer där det finns ett legitimt behov 
av att myndigheter utbyter sekretessbelagda uppgifter med varandra.408 Att i 
bestämmelsen precisera när det är ”uppenbart” när sekretesskyddet får ge vika 
skulle leda till en lång och tämligen komplicerad bestämmelse. Ett av syftena med 
att införandet av OSL var att öka lagens användarvänlighet genom att bland annat 
införa kortare paragrafer, varför en sådan reglering inte ligger i linje med detta.409 
Att i bestämmelsen precisera när ett utlämnande är uppenbart kan även innebär att 
myndigheterna ser alla sådana situationer som anges i bestämmelsen, som exempel 

                                                             
407 Se avsnitt 6.4.2.2 ovan. 
408 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan.  
409 Prop. 2008/09:150 s. 290. 
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när sekretessen som regel ger vika och att bestämmelsen tillämpas alltför restriktivt 
på andra områden. Inte heller en sådan tillämpning av generalklausulen är önskvärd. 
 
Ännu ett alternativ är att begränsa generalklausulen så att den endast får användas 
för att bryta sådan sekretess som skyddar det allmännas verksamhet, med andra ord 
bestämmelserna i 15–20 kap. OSL. En sådan begränsning skulle dock likt det första 
förslaget kunna medföra att nödvändig samverkan mellan vissa myndigheter 
försvåras. Med en sådan utgångspunkt skulle dock lagstiftaren kunna införa 
särskilda sekretessbrytande bestämmelser inom de områden där myndigheterna 
skulle behöva utbyta sekretessbelagda uppgifter om enskilda. Genom en sådan 
reglering skulle sekretesskyddet för den enskilde stärkas på alla de områden där det 
inte är absolut nödvändigt att myndigheterna samverkar och där det inte finns en 
särskilt sekretessbrytande bestämmelse. En sådan reglering skulle troligtvis innebära 
att de inskränkningar som finns i sekretesskyddet i större utsträckning kan förutses. 
En variant härpå som jag också tror är den bästa lösningen är att ytterligare begränsa 
generalklausulen genom att införa flera undantag från generalklausulens tillämp-
ningsområde på särskilt integritetskänsliga områden. Ett sådant område kan vara för 
att anmäla misstankar om brott. Kommunerna och övriga krishanteringsaktörer har 
ändock med stöd av de övriga sekretessbrytande bestämmelser såsom 10 kap. 24 § 
OSL och nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL goda möjligheter att anmäla 
misstankar om brott till polisen.410 

8.3.1.4 Skyddet för det allmännas säkerhetsintressen 

Angående den tidigare formulerade hypotesen att sekretesslagstiftningen skyddar de 
allmännas säkerhetsintressen i myndigheternas hantering av olyckor och extra-
ordinära händelser har denna hypotes till stor del visat sig stämma. 

 
I undersökningen har framgått att det finns ett flertal sekretessbestämmelser som 
avser att skydda myndigheternas säkerhetsintressen. Sedan införandet av bestäm-
melsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. finns det ett tämligen 
heltäckande sekretesskydd på området. De olika sekretessbestämmelserna 
kompletterar även på olika sätt varandra, vilket är särskilt tydligt på informations-
säkerhetsområdet. De sekretessbestämmelser som avser att skydda myndigheternas 
säkerhetsintressen är också utformade som primära sekretessbestämmelser som 
gäller inom hela den offentliga sfären. Det innebär att sekretesskyddet inte försvagas 
när myndigheterna utbyter sådana uppgifter med varandra, vilket också talar för att 
myndigheterna får utbyta sådana uppgifter med varandra. Att de olika 
sekretessbestämmelserna är utformade som primära sekretessbestämmelser som 
gäller inom hela den offentliga sfären kan sägas främja myndighetssamverkan 
medan offentlighetsintresset får stå tillbaka. 

                                                             
410 Se avsnitt 7.4.2.3 ovan.  
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I undersökningen har framgått att samhällets krishanteringsaktörer relativt goda 
möjligheter att utbyta uppgifter med varandra, om myndigheternas fredstida 
krishanteringsåtgärder. Anledningen till detta är att skaderekvisiten i bestämmelsen 
om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. sällan anses hindra ett sådant 
utlämnande.411 I de fall sekretess skulle hindra ett utlämnande, kan dock den 
utlämnande myndigheten pröva om uppgiften får lämnas ut med stöd av någon 
sekretessbrytande bestämmelse.412 Då det finns fler sekretessbrytande bestämmelser 
till förmån för myndigheter än för enskilda talar det för, att myndigheterna generellt 
sett har bättre möjligheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om 
myndigheternas säkerhetsåtgärder till andra myndigheter än till enskilda. Sekretess-
lagstiftningen kan därför i viss utsträckning sägas vara konstruerad för att främja 
myndighetssamverkan. Däremot kan den tidigare nämnda oklarheten, att flera 
rekvisit i de aktuella sekretessbestämmelserna brister i klarhet, innebära att de olika 
sekretessbestämmelserna inte tillämpas i situationer som lagstiftaren avsett och 
därigenom riskerar bestämmelserna att inte ge ett fullgott sekretesskydd. Likaså kan 
sekretess åberopas på områden som faller utanför de olika sekretessbestämmelserna 
tillämpningsområde, vilket kan försvåra myndighetssamverkan. För att åtgärda 
dessa oklarheter skulle som fortlöpande har anmärkts i undersökningen förtyd-
liganden i rättspraxis behöva göras på en rad olika områden. 

8.3.2 Några reflektioner kring sekretesslagstiftningen 

8.3.2.1 Tolkning av rättspraxis 

Vid utformningen av sekretesslagstiftningen har lagstiftaren valt att enbart ange 
ramarna för de olika sekretessbestämmelserna och i stället överlåtit till rättstillämp-
ningen och i huvudsak till HFD att efter förutsättningarna i det enskilda fallet, 
närmare fastställa innebörden av de olika sekretessbestämmelserna. I den praxis-
genomgång som gjorts i undersökningen framgår att det generellt sett är svårt att 
tolka de avgöranden som finns. I det följande används försvarssekretessen som 
exempel för att diskutera de problem som finns vid tolkningen av de aktuella avgö-
randena. Liknande tolkningsproblem gäller även för övriga sekretessbestämmelser 
som analyserats i undersökningen. 
 
Av den rättspraxis som finns på försvarssekretessens område är det som antytts ovan 
svårt att närmare urskilja innebörden av den skadebedömning som gjorts. En 
anledning till detta är att domstolen sällan gör någon tydlig skillnad mellan 
sekretessens föremål (uppgift som i övrigt rör totalförsvaret) och sekretessens styrka 
(om ett utlämnande kan antas vålla fara för landets försvar eller på annat sätt för 

                                                             
411 Se avsnitt 6.3.4.4 ovan. 
412 I de fall en uppgift begärs ut med stöd av 6 kap. 5 § OSL har den utlämnande myndigheten en skyldighet att pröva 
om uppgiften får lämnas ut med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelse. 
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rikets säkerhet). Ofta omnämns enbart dessa rekvisit, utan att det ena eller andra 
rekvisitet utvecklas. Domstolen konstaterar i regel att den begärda uppgiften rör 
totalförsvaret och att ett röjande av uppgiften därigenom kan antas vålla fara för 
rikets säkerhet. I andra fall konstateras omvänt, om uppgiften röjs kan det antas vålla 
fara för rikets säkerhet, varför uppgiften rör totalförsvaret.413  
 
I de avgöranden som finns har domstolen sällan gjort någon skillnad om ett röjande 
skadar ”landets försvar” eller ”rikets säkerhet”, utan i de flesta fall åberopas båda 
dessa sekretessgrunder, även om det är tämligen uppenbart att det enbart är den ena 
av dessa sekretessgrunder som ligger till grund för hemlighållandet. I domskälen 
anges inte sällan enbart en upprepning av vad som anges i lagtexten. Domskälen är 
med andra ord väldigt fåordiga och ofta består de enbart av standardiserade 
formuleringar som endast undantagsvis anger vilka omständigheter i målet som 
påverkat utgången. Inte sällan godtar en överinstans det överklagade beslutet, genom 
att enbart fastställa beslutet eller förklara att den inte gör ändring i det överklagade 
beslutet. Ett typexempel på en sådan formulering återfinns i RÅ 1991 not. 92 där det 
under domstolens bedömning uttalades att:414 
 

”Regeringsrätten finner i likhet med polismyndigheten i Stockholm och kammar-
rätten att sekretess gäller för de begärda uppgifterna enligt 2 kap 2 § sekretess-
lagen [15 kap. 2 § OSL].”415 

 
Att en överinstans har godtar det överklagande beslutet innebär enligt Heuman att de 
också har godtagit skälen i det beslutet.416 Alltför kortfattade domskäl som enbart 
består av en upprepning av de förutsättningar som anges i lagtexten, utan någon 
motivering av hur de olika intressena har vägts mot varandra samt hur detta 
påverkade utgången i målet, bör enligt min mening tolkas med viss försiktighet, 
eftersom det går att diskutera vilka generella slutsatser som går att dra av dessa 
avgöranden. En förklaring till dessa kortfattade motiveringar kan vara det raka 
skaderekvisitet i försvarssekretessen, som innebär att skadebedömningen som regel 
ska göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Det innebär att om uppgiften är 
sådan att den genomsnittligt sett måste betraktas som harmlös, ska den normalt sett 
lämnas ut. Om uppgiften däremot typiskt sett är ägnad att medföra skada för de 
intressen som bestämmelsen avser att skydda ska den som utgångspunkt inte lämnas 
ut. En närmare undersökning ska enbart göras om det finns särskild anledning till 

                                                             
413 Se avsnitt 6.3.1.4 ovan och där anförda avgöranden. 
414 Liknande motiveringar ges även i RÅ 1988 not. 183, RÅ 1989 not. 341, RÅ 1990 not. 141, RÅ 1990 not. 418, RÅ 
1991 not. 64, RÅ 1991 not. 92, RÅ 1991 not. 254, RÅ 1991 not. 614, RÅ 1992 not. 448 och RÅ 1994 not. 7. Se även 
t.ex. Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3735-10, dom meddelad 2010-07-14, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 6987-
12, dom meddelad 2012-12-11, Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7523-13 dom meddelad 2014-01-14, Kammarrätten i 
Stockholm, mål nr: 3596-14 dom meddelad 2014-09-02 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 3999-15, dom meddelad 
2015-06-08. 
415 I kammarrättens dom framgår enbart att de fastställde myndighetens beslut. I myndighetens avslagsbeslut gjordes i 
princip enbart en hänvisning till försvarssekretessen. 
416 Heuman, 2005, s. 133. Jfr Lavin, 1999, s. 64 f.  
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detta. Det innebär att om den utlämnande myndigheten och sedermera domstolen 
anser att uppgiften typiskt är harmlös eller typiskt sett medför skada för de intressen 
som bestämmelsen avser att skydda, behöver de inte göra någon närmare sekretess-
prövning.417  
 
En annan fråga som ska diskuteras i sammanhanget är vilka slutsatser som går att 
dra av de rättsfall som har analyserats i undersökningen. De flesta avgöranden som 
behandlats i undersökningen tar sikte på utlämnande till enskild och inte till annan 
myndighet.418 Frågan är med andra ord om utgången i sekretessprövningen hade 
blivit densamma om det var en myndighet som hade begärt ut de aktuella 
uppgifterna. Vid ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten, som nämnts ovan, att 
sekretessprövningen som regel ska utgå från om uppgiften typiskt sett omfattas av 
sekretess eller inte. Det innebär att utlämnandefrågan i dessa fall som regel kan antas 
bli densamma, oavsett om det är en enskild eller en myndighet som begär ut en 
uppgift. Om däremot en särskild anledning uppkommer till att göra en närmare 
sekretessprövning är det inte lika klart att utgången hade blivit densamma. En sådan 
anledning kan t.ex. uppkomma om den begärda myndigheten identifierar sig och 
informerar om sitt syfte med begäran.419 

 
Något som talar för att utgången kan bli en annan när en myndighet begär ut en 
uppgift om en annan myndighets säkerhetsåtgärder är att uppgiften kan omfattas av 
sekretess hos den mottagande myndigheten, vilket talar för ett utlämnande. 
Beträffande uppgifter som rör enskilda är en faktor som talar för ett utlämnande om 
den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att hjälpa den enskilde, såsom 
att ge den enskilde nödvändig vård. Å andra sidan kan ett sådant utlämnade ibland 
innebära negativa följer för den enskilde, vilket talar emot ett utlämnande samtidigt 
som ett sådant utlämnande kan ske till en enskild. Med beaktande av ovanstående får 
dock de rättsfall som tar sikte på enskilda fungera som utgångspunkt, även om man 
skulle kunna tänka sig att utgången i sekretessprövningen hade blivit en annan om 
uppgiften hade lämnats ut till en myndighet.420  

 

                                                             
417 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan.  
418 Det kan finnas flera förklaringar till att det finns få rättsfall som tar sikte på utlämnande till annan myndighet. 1) 
OSL utgör inte problem för myndigheternas möjligheter att samverka; myndigheterna kan i de flesta utbyta sekretess-
belagda uppgifter med stöd av de sekretessbrytande bestämmelserna. 2) Det ligger i sund myndighetspraxis att inte 
överklaga varandras beslut. 3) Myndigheterna är inte medvetna om möjligheterna att överklaga. 4) Det finns sällan 
någon anledning att överklaga, då myndigheterna är beroende av att få ut information omgående. I de fall den begärda 
myndigheten inte får uppgiften tämligen omgående är det ingen mening att överklaga, eftersom myndigheten inte längre 
är behov av uppgifter nu eller i framtiden. Inte sällan kan det vara en kombination av dessa förklaringar som ligger till 
grund för att det finns få rättsfall på området. 
419 Se avsnitt 5.2.4.4 ovan. 
420 Jfr SOU 1975:22 s. 115. 
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8.3.2.2 Motivering av sekretessbeslut  

I ovanstående avsnitt har framgått att avslagsbesluten beträffande försvarssekretes-
sen ofta är tämligen kortfattade. Av dessa motiveringar är det svårt att utröna vilka 
överväganden som legat till grund för den skadebedömning som gjorts och hur de 
olika intressena har vägts mot varandra.421 Det ska här diskuteras hur dessa kort-
fattade avslagsbeslut förhåller sig till myndigheternas och sedermera domstolarnas 
motiveringsskyldighet. I det följande används även försvarssekretessen som 
exempel för att påvisa de brister som finns i motiveringsskyldigheten. Motsvarande 
brister gäller i princip samtliga analyserade sekretessbestämmelser. 
 
Myndigheternas motiveringsskyldighet kommer till uttryck i 20 § FL och innebär att 
myndigheterna har en skyldighet att ange de skäl som bestämt utgången i ett beslut i 
syfte att garantera att ärenden prövas omsorgsfullt, sakligt och enhetligt.422 
Skyldigheten att motivera ett beslut gäller enbart myndighetsutövning mot enskilda. 
Det är dock tämligen självklart att myndigheterna även ska motivera avslagsbeslut 
gentemot andra myndigheter, vilket även är en förutsättning för att myndigheten ska 
kunna överklaga ett beslut.423 Motiveringsskyldigheten i 20 § FL uppställer inte 
några krav på detaljerade redogörelser för sakförhållandena i ärendet och vidlyftiga 
resonemang om hur dessa bedömts rättsligt av myndigheterna, utan det är de för 
utgången avgörande omständigheterna som ska redovisas, med andra ord de spring-
ande punkterna. En beslutsmotivering kan därför ofta göras förhållandevis kort. I ett 
avslagsbeslut ska myndigheten givetvis ange den eller de författningsregler varpå de 
grundar sitt beslut.424 JO har i ett flertal fall uttalat att myndigheter inte har fullgjort 
sin motiveringsskyldighet, om de i beslutet enbart eller i huvudsak återgivit 
tillämplig författningstext, utan det måste av beslutet gå att utläsa vad som i det 
enskilda fallet varit avgörande för utgången.425 Det är därför inte tillräckligt att som 
avslagsbeslut enbart ange att en uppgift inte kan lämnas ut och hänvisa till de 
intressen som en sekretessbestämmelse avser att skydda, såsom rikets säkerhet. Av 
beslutet ska också gå att utläsa vad som i det enskilda fallet varit avgörande för 
utgången.426  

 
I de fall ett beslut i huvudsak grundas på skönsmässiga eller diskretionära över-
väganden, såsom hänsyn till rikets säkerhet, måste det även i dessa fall finnas 
objektivt konstaterbara skäl som bestämt utgången. Rör det sig om flera sköns-

                                                             
421 Se t.ex. JO 2013/14 s. 490 och JO dnr: 6945-2013, beslut meddelat 2015-05-05. En bra motivering gör det lättare att 
bedöma om det lönar sig att överklaga och på det sättet kan meningslösa och onödiga klagomål undvikas, i andra fall 
hjälper motiveringen den klagande parten att bygga upp sitt resonemang.  
422 Hellners & Malmqvist, 2010, s. 231. 
423 Se avsnitt 4.4.4 ovan. 
424 Prop. 1971:30 s. 493.  
425 Se t.ex. JO 1990/91 s. 101, JO 2000/01 s. 388, JO 2013/14 s. 490 och JO dnr: 6945-2013, beslut meddelat 2015-05-
05. 
426 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 151 f.  
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mässiga präglade rättsliga bedömningar kan myndigheten begränsa sig till de 
viktigaste argument som ligger till grund för beslutet.427 Att enbart hänvisa till en 
samlad bedömning har enligt JO inte ansetts tillräckligt.428 Det finns emellertid inget 
som hindrar myndigheterna från att motivera utgången i ett ärende med hjälp av mer 
eller mindre standardiserade formuleringar, men myndigheten måste uttrycka sin 
uppfattning i det enskilda fallet och får inte använda en så allmänt hållen formule-
ring att motiveringen blir innehållslös. Det som varit utslagsgivande i det enskilda 
fallet måste anges och får exempelvis inte endast bestå i en redogörelse för vad som 
rent allmänt kan leda till en viss utgång i ett ärende.429  
 
Skyldigheten att motivera beslut går inte längre än vad som framstår som behövligt. 
I 20 § första stycket första punkten FL framgår att motivering får utelämnas helt 
eller delvis om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan 
anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen.430 Myndigheterna får även 
enligt tredje punkten göra undantag från motiveringsskyldigheten och därigenom 
utelämna de skäl som legat till grund för hemlighållandet, om det är nödvändigt med 
hänsyn till bland annat rikets säkerhet. Om ett beslut grundas på sekretesskyddade 
uppgifter får motiveringen endast begränsas för att skyddet ska kunna förverkli-
gas.431 I lagkommentaren framgår att när skälen utgörs av sekretesskyddade 
uppgifter är det ibland ändå möjligt för myndigheten att i mera allmänna ordalag 
motivera avgörandet. Myndigheten bör då lämna en sådan motivering hellre än 
ingen motivering alls.432 En slentrianmässig hänvisning till undantaget från 
myndigheternas motiveringsskyldighet eller omotiverat kortfattade beslutsmo-
tiveringar, torde enligt min mening även på försvarssekretessens område kunna 
kritiseras. Enligt JO kan man emellertid inte begära att en motivering av en 
myndighet ska hålla lika hög nivå som domstolarnas domar.433 

 
Domstolarnas motiveringsskyldighet kommer till uttryck i 30 § andra stycket 
förvaltningsprocesslagen som i stor utsträckning motsvarar 20 § FL. Bestämmelsen 
lämnar tämligen fritt till domstolarna att skriva en motivering som de anser är 
ändamålsenlig i det enskilda fallet. Motiveringen ska dock på ett konkret sätt 
beskriva vilka överväganden, värderingar och slutledningar som domstolen gjort i 
det enskilda fallet. I lagkommentaren uttalas att det inte med någon precision går att 
ange hur lågt kravet på motivering ska sträcka sig i det enskilda fallet och vad det 
mer i detalj bör innehålla. I beslutet bör det dock finnas en direkt korrespondens 

                                                             
427 Heuman, 2005, s. 126, 138 f., 141 ff., Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 151 ff. och Hellners & Malmqvist, 2010, 
s. 238 f. 
428 JO dnr: 4248-2014, beslut meddelat 2014-12-03. Se även Heuman, 2005, s. 141 och där anmärkta JO-beslut. 
429 Ragnemalm, 2014, s. 120.  
430 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 154 och Hellners & Malmqvist, 2010, s. 243 ff. 
431 Prop. 1971:30 s. 494. 
432 Hellners & Malmqvist, 2010, s. 247. Se även Heuman, 2005, s. 123 ff.  
433 JO dnr: 4248-2014, beslut meddelat 2014-12-03.  
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mellan lagens rekvisit, de faktiska omständigheterna i målet och domstolens 
bedömning av dessa faktiska omständigheter. Dessutom måste det vara fråga om en 
riktig motivering och inte en så kallad skenmotivering. En motivering som endast är 
en omformulering av en lagbestämmelse är sålunda, likt kravet i 20 § FL, inte 
godtagbar. Motiveringen måste i stället på ett konkret plan beskriva vilka värde-
ringar, överväganden och slutledningar som rätten gjort av de faktiska omständig-
heterna för att nå en viss utgång.434 
 
Till skillnad från FL innehåller förvaltningsprocesslagen inte några undantag från 
motiveringsskyldigheten, t.ex. med hänsyn till rikets säkerhet. Att domar och beslut 
som utgångspunkt ska vara offentliga framgår även av 43 kap. 8 § första stycket 
OSL, där det stadgas att en sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i mål 
eller ärende upphör som regel att vara tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften 
tas in i domstolens dom eller annat beslut i målet eller ärendet. Om domstolen vill 
att en sekretessbestämmelse ska fortsätta vara tillämplig trots att uppgiften tagits in i 
ett beslut eller dom, måste de enligt andra stycket meddela ett förordnande om det. 
En möjlighet som ska användas restriktivt. Det är därför vanligt att ett sekretess-
förordnande begränsas till att enbart omfatta det bakomliggande materialet. En 
sådan ordning är ofta naturlig, eftersom uppgifterna i utredningsmaterialet ofta är 
utförligare och därav känsligare.435 Möjligheten för domstolen att besluta att en 
sekretessbestämmelse ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter i själva domslutet 
eller motsvarande del av annat beslut är mycket begränsad. Enligt tredje stycket får 
det endast göras om rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt 
oundgängligen påkallar det. Exempel på en sådan undantagssituation är under vissa 
förhållanden i mål om ansvar för spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet, 
d.v.s. för att skydda viktiga intressen som rör rikets säkerhet.436  
 
Av ovanstående följer att domstolarna har vissa möjligheter att utelämna sina 
domskäl med hänsyn till rikets säkerhet. Min uppfattning är dock att domstolarna 
generellt sett mer utförligt bör motivera på vilket sätt ett utlämnande kan anses 
skada rikets säkerhet. Även om en väl motiverad skadebedömning i vissa fall i sig 
kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet anser jag att domstolarnas kortfattade domskäl 
på försvarssekretessens område i flera fall inte kan anses vara motiverat. Att enbart 
konstatera att ett utlämnande kan antas skada rikets säkerhet, utan att närmare 
motivera beslutet, kan mot bakgrund av vad som anförs ovan ifrågasättas och i vissa 
fall inte antas leva upp till kravet på motiveringsskyldighet. JO har även i ett flertal 
uttalanden kritiserat domstolarna för bristfälliga motiveringar. Exempelvis har en 

                                                             
434 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen (1 september 2015, Zeteo), kommentaren till 30 §, under 
rubriken ”Vad en motivering ska innehålla”. 
435 Prop. 1979/80:2, del A, s. 309. 
436 Prop. 1979/80:2, del A, s. 103. Se vidare Geijer, Liljeqvist & Lundahl, 2011 s. 47 ff. och Heuman, Tansjö & 
Lönqvist, 2013, 106 ff.  
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domstol fått kritik för att ha formulerat sina domskäl så knapphändiga att det inte 
gick att bedöma och domslutet var riktigt.437 
 
I de fall den utlämnande myndigheten har lyckats formulera ett utlämnande som ett 
hot mot rikets säkerhet har domstolarna som nämnts ovan i regel utan någon 
närmare motivering godtagit det.438 En möjlig förklaring till detta är att när en fråga 
formuleras som ett hot mot rikets säkerhet görs den om till ett allmänintresse av 
särskild vikt,439 vilket innebär att när myndigheterna åberopar sekretessgrunden 
rikets säkerhet får frågan i sig själv en ökad vikt i en utlämnandesituation. Att 
domstolarna enbart godtar myndigheternas avslagsbeslut innebär att tillämpningen 
av försvarssekretessen i stor utsträckning påverkas av den ambitionsnivå och 
inriktning varje myndighet har uppställt för rikets säkerhet. En sådan tillämpning av 
försvarssekretessen innebär en risk för att vissa myndigheter slentrianmässigt kan 
formulera ett utlämnande som ett hot mot rikets säkerhet, eftersom ett avslagsbeslut 
i dessa fall inte behöver utvecklas. Det öppnar upp för godtycklighet vid 
tillämpningen av försvarssekretessen och att sekretessgrunden rikets säkerhet lätt 
kan missbrukas.440  
 
En sådan användning av försvarssekretessen riskerar att undergräva förtroendet för 
myndigheterna. I längden kan en sådan tillämpning av försvarssekretessen i sig 
utgöra ett hot mot rikets säkerhet, då öppenhet och offentlighet utgör grunden i vårt 
demokratiska rättssamhälle. För att undvika detta krävs som har argumenteras för i 
undersökningen att myndigheterna, men framför allt domstolarna, i större 
utsträckning än vad som görs i dag motiverar, varför ett visst utlämnande utgör ett 
hot mot rikets säkerhet. Att enbart ange de rekvisit som anges i bestämmelsen är inte 
tillfredsställande, inte heller att domstolen enbart instämmer i myndighetens 
bedömning i sekretessfrågan. Domstolens domskäl bör som utgångspunkt utformas 
fristående från myndighetens bedömning. Att enbart godta myndighetens 
bedömning i sekretessfrågan är i de flesta fall inte heller tillfredsställande.441  
 
En slentrianmässig tillämpning av försvarssekretessen kan inte bara undergräva 
förtroendet för myndigheterna, utan även urholka det säkerhetsskydd som ska finnas 
för sådana uppgifter.442 För att belysa detta ska en dom från Kammarrätten i 
Jönköping användas som exempel. I den aktuella domen beslutades att försvars-
sekretess gällde för en sammanställning av e-postadresser till samtlig polispersonal 
inom Jönköpings län. Under rubriken ”Kammarrättens bedömning” uttalades att: 

                                                             
437 JO dnr: 380-2015, beslut meddelat 2015-09-15 och JO dnr: 381-2015, beslut meddelat 2015-09-15. Se även JO 
1991/92 s. 144, JO 1999/00 s. 55, JO 2013/14 s. 72, JO 2013/14 s. 84 och JO 2014/15 s. 318. Se Lavin, 1999, s. 64 f.  
438  Se not. 412 ovan och där gjorda hänvisningar. Jfr dock HFD 2012 ref. 33.  
439 Se Naarttijärvi, 2013, s. 106. 
440 Jfr Bull, 1997, s. 464. 
441 Jfr SOU 2013:37 s. 214. 
442 Se Hakkarainen, blogg, 2014-04-30, som även har belyst denna problematik.  
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”Totalförsvaret omfattar även polisens verksamhet. En sammanställning av e-
postadresser innehåller namn och personliga kontaktuppgifter till polis-
myndighetens personal. Kammarrätten finner att uppgifterna berör landets 
totalförsvar på sådant sätt att det kan antas skada landets försvar eller på annat 
sätt vålla fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs. Uppgifterna omfattas 
därmed av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL.”443  

 
Att domstolen ansåg att uppgifter om e-postadresserna omfattades av försvars-
sekretess innebär, att polisen enligt säkerhetsskyddslagen måste ha ett säkerhets-
skydd för dessa uppgifter, med andra ord för själva e-postadresserna. Det innebär 
bland annat att innan polisen får skicka ett mejl i ett datanät utanför deras kontroll, i 
ett så kallat publikt nätverk (Internet), har de en skyldighet att förvissa sig om att det 
finns en fullgod informationssäkerhet för uppgifterna. Det ställer krav på att sådana 
uppgifter krypteras innan de skickas. Uppgifter som rör rikets säkerhet får som 
nämnts endast krypteras med ett kryptosystem som har godkänts av Försvarsmakten. 
Eftersom försvarssekretessen är en primär sekretessregel som gäller inom hela den 
offentliga sfären innebär det, att i de fall den mottagande myndigheten får del av en 
e-postadress måste även den mottagande myndigheten ha ett säkerhetsskydd för att 
skydda själva e-postadressen, även om resten av meddelandet är offentligt. Att 
polisen i Jönköpings län skickar samtliga mejl med krypteringssystem godkända av 
Försvarsmakten är inte troligt. Inte heller att den mottagande myndigheten eller 
annan aktör som tar emot mejl från polisen har tillgång till ett sådant krypterings-
system. Av domen framgår att de aktuella uppgifterna också omfattades av sekretess 
enligt 18 kap. 1 § OSL. Om ett utlämnande enbart hade nekats med stöd av denna 
bestämmelse hade polisen eller de mottagande myndigheterna inte behövt något 
säkerhetsskydd för att ta del av de aktuella uppgifterna. För att förstå hur myndig-
heterna och domstolarna resonerar i dessa frågor krävs, som har argumenterats för 
ovan, att de utförligare motiverar sina avslagsbeslut.  

 
Även om det finns personal inom polisen vars identitet inte får röjas är det, enligt 
min menig, inte rimligt att en sammanställning av e-postadresser för samtlig 
personal vid polisen i ett län har sådan betydelse för totalförsvaret att de kan 
omfattas av försvarssekretess.444 En förklaring till att domstolen ändock ansåg att 
försvarssekretess gällde för en sammanställning av samtliga e-postadresser och inte 
enbart för de anställda som hade vissa känsliga arbetsuppgifter, kan vara att ett 
utlämnande av sådana uppgifter skulle kunna användas för att kartlägga polisens 
verksamhet och därigenom få ut känsliga uppgifter, vilket skulle kunna påverka 
landets försvarsförmåga. Det kan diskuteras om en sådan generell sekretess-
bedömning är förenlig med 2 kap. TF, då den skulle kunna användas för att 
sekretessbelägga en större mängd uppgifter som inte i dag men som eventuellt i 
framtiden kan utgöra skada mot rikets säkerhet. 

                                                             
443 Kammarrätten i Jönköping, mål nr: 3149-13, dom meddelad 2014-03-03. 
444 Se avsnitt 6.3.1.4 ovan. 
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8.4 Alternativa regleringar 

I undersökningen har löpande presenterats förslag på hur de brister som har identifi-
erats i lagstiftningen kan åtgärdas. I det följande diskuteras några alternativa sätt på 
hur några av de tidigare identifierade problemen kan lösas. För att diskutera hur 
bristerna i lagstiftningen kan åtgärdas används de problemlösningsstrategier som 
utvecklades i avhandlingens inledande kapitel.445 De förslag som läggs fram ska inte 
ses som färdiga lösningsförslag, utan snarare som alternativa idéer som kan ligga till 
grund för vidare diskussioner och utredningar.  

8.4.1 Alternativa sätt att reglera samverkan 

En slutsats som har dragits i undersökningen är att samverkansregleringen består av 
ett antal oklarheter, vilka framför allt beror på att samverkansbestämmelserna är 
tämligen vagt formulerade.446 Innan alternativa sätt att reglera samverkan presente-
ras ska inledningsvis redogöras för de argument som finns från lagstiftarens sida att 
inte närmare reglera samverkan. Ett sådant argument är det tämligen självklara att 
det kräver att lagstiftaren närmare föreskriver innehållet i de samverkansåtgärder 
som ska vidtas. Då samverkan måste kunna ske i ett flertal olika situationer och 
under olika förutsättningar och även för situationer som i förväg inte är möjliga att 
förutse har i förarbeten uttalat att sådan reglering av samverkan inte kan fånga in 
mer än en tänkt minsta gemensam nämnare för samverkan. En närmare reglering av 
samverkan anses kunna begränsa samverkan på alla områden där myndigheternas 
samverkanssträvan sträcker sig längre än vad som anges i ett sådant stadgande.447 
Förutom att det rent lagtekniskt kan vara svårt att utforma detaljerade bestämmelser 
som tar sikte på alla typer av samverkanssituationer som kan uppstå, kan en 
tvingande samverkansreglering komma i konflikt med andra intressen. Den 
Kommunala kompetensutredningen framhöll exempelvis att genom tvång främja 
samverkan mellan statlig och kommunal räddningstjänst utgör ett ingrepp i det 
kommunala självstyret.448 Med beaktande av ovanstående utvecklas i det följande 
alternativa sätt som lagstiftaren kan använda sig av för att reglera samverkan mellan 
myndigheterna. 

8.4.1.1 Alternativa strategier 

Trots ovanstående argument mot att närmare reglera samverkan är min uppfattning 
att lagstiftaren i första hand genom riktade lagstiftningsåtgärder i författningstext 

                                                             
445 Se avsnitt 2.4 ovan. 
446 Se avsnitt 8.2.1 och 8.3.1.1 ovan. 
447 SOU 1981:82 s. 250 f. och prop. 1985/86:170 s. 31. Se Svedin, 2007, s. 59. I forskning framgår att flera faktorer som 
gynnar ledning hindrar samverkan och tvärtom. En effektiv ledning underlättas av tydlighet i mandat och centralisering 
av beslutsfattandet. Medan samverkan däremot ofta gynnas av utan tydlig hierarki och utrymme för kompromisser och 
diskussioner. 
448 SOU 2007:72 s. 356 f. 
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bör reglera vilka särskilda krav som ställs på myndigheterna att samverka vid 
olyckor och extraordinära händelser. I de fall lagstiftaren förväntar sig att myndig-
heterna, i vissa situationer eller under vissa förutsättningar, ska samverka med 
varandra bör detta tydligt komma till uttryck i en författning. Sådana krav på 
samverkan bör även kopplas till de uppgifter som myndigheterna har och där kravet 
på samverkan svarar mot myndighetens befogenheter att vidta sådana åtgärder som 
avses. En sådan reglering av samverkan ligger i linje med legalitetsprincipen som 
innebär att ansvar och mandat tydligt ska kommer till uttryck i lagstiftningen och att 
den ska vara förutsebar. En vag och oklar samverkansreglering riskerar att innebära 
att myndigheter avstår från att samverka eller att myndigheterna samverkar i strid 
mot lagen. Särskilda krav på samverkan bör enligt min mening endast införas på 
områden där det finns ett konkret behov av att myndigheterna ska samverka. Att 
myndigheterna mer generellt ska samverka vid olyckor och extraordinära händelser 
behöver inte särskilt regleras i den lagstiftning som ligger till grund för samhällets 
krishanteringssystem, utan det följer redan av den allmänna samverkansskyldigheten 
i 6 § FL.449 Att tydligare krav på samverkan skulle begränsa samverkan på områden 
där det kan sträcka sig längre än vad som anges i sådana bestämmelser ska enligt 
min mening inte överdrivas.450  
 
Genom att tydligare reglera förutsättningarna för samverkan torde klarheten beträf-
fande bestämmelserna öka, samtidigt som myndigheterna får ett tydligare normativt 
grundat samverkansuppdrag, som i en samverkanssituation kan vägas mot andra 
motstridiga intressen, vilket kan antas stärka samverkansintresset. För att framhäva 
samverkansintresset och för att undvika normkonflikter bör de särskilda kraven på 
samverkan regleras i lag och inte i förordningar och myndighetsinstruktioner som i 
dag är vanligt.451 
 
Om samverkan närmare regleras i lag måste lagstiftaren se över hela den aktuella 
samverkanssituationen och härtill vid behov vidga de rättsliga förutsättningarna som 
möjliggör för sådan samverka, t.ex. genom kompetensutvidgande föreskrifter eller 
genom ändringar i sekretesslagstiftningen. En tydligare reglering av samverkan 
skulle tvinga lagstiftaren att tydliggöra förhållandet, och fatta viktiga beslut mellan 
motstridiga krav som myndigheterna har att förhålla sig till i en samverkans-
situation, i stället för att myndigheterna ad hoc tvingas göra denna prioritering. Det 
jag menar är att principiellt betydelsefulla avvägningar mellan olika intressen ska 
göras i lagstiftningen, såsom hur myndigheterna ska förhålla sig till varandra. 
Sådana avvägningar bör inte överlämnas till förvaltning att avgöra. Som exempel 
härpå kan nämnas att MSB i sina gemensamma grunder för ledning och samverkan 
har tolkat lydnadsplikten gentemot regeringen att myndigheter har att respektera och 

                                                             
449 Se delavsnitt 4.3 ovan. 
450 Jfr SOU 1981:82 s. 250 f. 
451 Jfr SOU 1999:53 s. 251 och Bergling m.fl., 2015, avsnitt 7.3.1. 
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medverka till samverkansuppdraget. ”Det vill säga att myndigheter har att låta sig 
samordnas av en annan myndighet som har fått till uppgift att arbeta med 
samordning även om denna samordnande myndighet inte har mandat att besluta över 
de myndigheterna.”452 Mot bakgrund av myndigheternas självständighet och det 
kommunala självstyret saknas det emellertid rättsliga förutsättningar att kräva en 
alltför långtgående samordning mellan myndigheterna.453 Om lagstiftaren vill att 
MSB ska ha ett sådant samordningsuppdrag bör förutsättningarna för detta 
förtydligas i lag. Genom att avvägningar mellan viktiga intressen görs i 
lagstiftningen innebär det även att dessa frågor blir föremål för demokratiska 
övervägningar i god ordning, vilket ökar legitimiteten i regelverket, och dessutom 
ökar förutsägbarheten och ger ökad ledning och tydlighet för de tjänstemän som i 
akuta krissituationer har att tillämpa regelverken. En tydligare reglering av 
samverkan torde även innebära att förväntningarna på samverkan och de rättsliga 
förutsättningarna för sådan samverkan i större utsträckning harmoniserar med 
varandra.454  
 
Om samverkan i större utsträckning regleras i lag och genomgår ordinarie 
lagstiftningsprocess hade möjligen flera av de oklarheter som i dag gäller 
beträffande samverkansregleringen kunnat undvikas.455 Det skulle även innebära att 
det skulle finnas flera förarbeten att söka vägledning i. För att förarbetena ska få 
någon praktisk betydelse bör även lagstiftaren i större utsträckning än vad som görs i 
dag, mer konkret tydliggöra hur de olika samverkansbestämmelserna är tänkt att 
tolkas och tillämpa samt redogöra för vilka möjligheter och begränsningar som finns 
för sådan samverkan som avses. I de fall de rättsliga förutsättningarna för samverkan 
i större utsträckning utreds i förarbetena bör det leda till en ökad klarhet beträffande 
tillämpningen av bestämmelserna. Lagstiftaren bör också i större grad än vad som 
görs i dag tydliggör varför myndigheterna ska samverka och vilka intressen som ska 
uppnås genom samverkan. I de fall lagstiftaren klargör sina förväntningar på 
myndigheterna bör det leda till ökad konsensus kring hur, i vilken form och i vilken 
utsträckning samverkan ska ske samt vilka effekter samverkan ska leda till. Sådana 
klargöranden kan ge myndigheterna en ökad förståelse för den samverkan som ska 
ske, vilket kan underlätta för myndigheterna att prioritera i en samverkanssituation. 
En sådan styrning kan få effekten att myndigheter som i dag inte samverkar i större 
utsträckning får anledning att prioritera samverkan. 
 
Ytterligare ett argument för att närmare reglera samverkan, som förvisso är av mer 
utomrättslig karaktär, är att det kan antas innebära att nivån på samverkan bli mer 
enhetlig mellan myndigheterna och inte beroende på enskilda tjänstemäns intresse 

                                                             
452 MSB, 2014a, s. 28. 
453 Se avsnitt 6.2.2.3 ovan. 
454 Se avsnitt 8.3.1.1 ovan. 
455 Se Bergling m.fl., 2015, avsnitt 7.3.1. 
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och samarbetsvilja. Det är enligt min mening lite väl optimistiskt att överlåta till 
myndigheterna att helt och hållet på eget initiativ upprätta nödvändig samverkan för 
att hantera olyckor och extraordinära händelser. Det behövs här ett tydligare 
regelverk som myndigheterna kan förhålla sig till. 
 
Ett annat sätt för lagstiftaren att styra samverkan mellan myndigheterna är att 
tillämpa en differentierad strategi, som innebär att samverkan främjas genom sub-
ventioner och bidrag, men även genom att man utfärdar rekommendationer. Lag-
stiftaren kan enligt denna strategi styra de samverkansåtgärder som behöver vidtas 
genom t.ex. riktade ekonomiska stimulansåtgärder. En sådan styrning av samverkan 
ligger mer i linje med synen på samspelet mellan de kommunala och statliga 
myndigheterna, än genom att införa tvingande regler.456 En differentierad strategi 
bör enligt min mening inte ses som helt fristående, utan snarare som ett komplement 
till de riktade lagstiftningsåtgärderna. Exempelvis kan kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer få ekonomiskt bistånd för att bygga upp olika samverkans-
strukturer eller få ersättning för vissa samverkansåtgärder som vidtas vid en kris-
situation.457 
 
Ytterligare sätt att utveckla samhällets krishantering och förmågan att hantera 
olyckor och extraordinära händelser är genom ökad rådgivning, uppföljning och 
utvärdering. För att främja en sådan utveckling kan länsstyrelserna som i dag har ett 
övergripande ansvar för att stödja och främja samverkan på regionalnivå, få ett 
tydligare ansvar att följa upp kommunernas verksamhet i länet, ge råd, information 
och byta erfarenheter mellan kommunerna. En sådan styrning av kommunerna ligger 
i linje med den senaste försvarspolitiska inriktningen, där det framhålls att arbete 
med samhällets säkerhet kräver en omfattande regional samverkan och att 
länsstyrelsen ska vara den aktör som på regional nivå ska främja samverkan över 
myndighetsgränserna.458 Det bör även övervägas om inte länsstyrelserna eller någon 
annan myndighet som regeringen utser, bör få någon form av mandat att ålägga 
kommunerna att åtgärda allvarliga brister i de krishanteringsåtgärder som uppdagas 
under den uppföljande och utvärderande verksamheten.  

8.4.1.2 Rättsliga förutsättningar för tvärsektoriell samverkan 

Samhällets krishanteringssystem utgår från att myndigheterna genom ansvars-
principen ska ta ett gemensamt ansvar för hanteringen av olyckor och extraordinära 
händelser. Erfarenheter från tidigare händelser visar att denna modell för krishante-
ring fungerar bra vid mer vardagliga händelser som enbart berör enstaka myndig-

                                                             
456 Se prop. 2013/14:144 s. 16. 
457 I dag kan redan de statliga myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen hos MSB söka så kallat 2:4-
medel för att utveckla samhällets krisberedskap. Genom att inrikta dessa bidrag på olika samverkansåtgärder kan sam-
verkan mellan myndigheterna främjas. Kommunerna har enligt 5 kap. 1 § LEH rätt till sådana anslag för kostnader för de 
uppgifter som vidtas enligt 2 och 3 kap. LEH. Se MSB, 2014d för inriktningen på 2:4-anslag 2015. 
458 Bet. 2014/15:FöU11 s. 18. 
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heter. Medan mer komplexa situationer som berör flera olika myndigheter ofta vållar 
bekymmer vad gäller samverkan och informationsutbyte.459 En förklaring till detta är 
att det inte finns något gemensamt bästa som myndigheterna ska uppnå genom 
samverkan, utan varje myndighet får enbart samverka inom sitt verksamhetsområde 
i mån av tillgängliga resurser och utan att göra avkall på sina egna åtaganden, även 
om det allmänna i stort hade vunnit på en annan prioritering. I de fall det i lag eller 
av regeringen har delegerats ett ansvar till en viss myndighet åligger det denna 
myndighet att självständigt svara för uppgiften, även vid krissituationer. Inte ens vid 
allvarliga krissituationer har regeringen eller någon annan myndighet någon direkt 
rätt att leda samordningen mellan kommunerna och övriga krishanteringsaktörer och 
däribland fastställa en gemensam inriktning för de insatser som måste genomföras 
för att hantera den inträffade situationen.460 
 
Den långtgående delegeringen med självständiga myndigheter och kommunalt själv-
styre kan, som Riksrevisionen framhöll i sin granskning av samhällets krisbered-
skap, försvåra hanteringen av mer allvarliga olyckor och extraordinära händelser.461 
Att regeringen kan besluta om krisledning i extrema situationer kan, däremot som 
Riksrevisionen påpekade i sin granskning, vara avgörande för att snabbt kunna 
hantera mycket allvarliga och omfattande krissituationer.462 Det är enligt min 
mening inte lämpligt att ha ett krishanteringssystem där regeringen som utgångs-
punkt går in och beslutar om krisledning, däremot kan det uppstå exceptionella 
situationer där det är nödvändigt att regeringen snabbt ingriper för att lösa problem 
med hantering av en kris, i synnerhet när myndigheterna själva inte lyckas samordna 
sina åtgärder eller när tillgängliga resurser inte räcker till och en nationell 
prioritering måste göras. Utifrån legalitetsprincipens krav på normbundenhet måste 
regeringens som myndigheternas agerande vid allvarliga krissituationer ha stöd i lag. 
Erfarenheter från tidigare händelser visar att befintligt regelverk ibland inte räcker 
till för att hantera allvarliga och sektorsövergripande krissituationer, varför 
regeringen vid ett antal tillfällen har brutit mot lagen för att hantera den inträffade 
situationen.463 Det är inte tillfredställande att ha ett krishanteringssystem som inte är 
rättsligt förberett för att kunna hantera allvarliga krissituationer av nationell 
karaktär, varför jag anser att sådana förutsättningar bör införas i lagstiftningen. 
 
Frågan om en krisledande myndighet har diskuterats i ett flertal olika offentliga 
utredningar.464 Våren 2006 delade den dåvarande regeringen försvarsberedningens 
uppfattning att en krisledande myndighet bör införas. De avsåg att skyndsamt ta 
                                                             
459 Se t.ex. prop. 2001/02:10 s. 75, SOU 2007:31 s. 19 och Sjökvist, 2015, s. 150 f. 
460 Se avsnitt 3.2 ovan. Om regeringens möjligheter att styra myndigheterna. I fråga om omfattande räddningsinsatser 
får dock regeringen enligt 4 kap. 10 § LSO föreskriva eller i ett särskilt fall besluta att en länsstyrelse eller annan statlig 
myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.  
461 Riksrevisionen, 2008a, s. 12 och 75. 
462 Riksrevisionen, 2008a, s. 73, 81 och 83. 
463 Se t.ex. Asp m.fl., 2015, s. 12 och Bergling m.fl., 2015, avsnitt 3.3. 
464 SOU 2008:61 s. 69 ff. för en sammanställning av dessa utredningar. 
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fram ett förslag till en närmare utformning av ett system med en krisledande 
myndighet, som skulle vara i drift senast under 2008.465 I riksdagsbehandlingen 
ansåg försvarsutskottet att det av regeringen aviserade utredningsarbetet borde 
avvaktas och förutsatte att regeringen återkom till riksdagen i frågan om så behöv-
des.466 Den därefter tillträdda regeringen gjorde bedömningen att det var olämpligt 
att ha en central funktion som tog över ledningen av den operativa verksamheten. De 
framhöll i stället att samordningen på central nivå ska ordnas så att den i minsta 
möjliga mån inskränker tidigare fastslagna principer för krishantering. Likaså ansågs 
att ett system där en central funktion tar över ledningen av den operativa 
verksamheten kan leda till att aktörer på olika nivåer i systemet skulle avstå från att 
agera och därmed kanske förvärra krisen. Härtill framfördes även att problem kunde 
uppstå p.g.a. osäkerhet om hur en ansvarsövergång sker och vilka uppgifter som 
omfattas. För att stärka samordningen mellan myndigheterna inrättades i stället 
MSB som fick ett övergripande samordnande ansvar på nationell nivå.467 
 
Inget av ovanstående argument väger enligt min mening särskilt tungt mot att ge 
regeringen rättsliga möjligheter att kunna besluta om krisledning i exceptionella 
situationer. För det första är de principer som ligger till grund för samhällets 
krishanteringssystem inte normativa i den bemärkelsen att de är rättsligt bildande. 
För det andra hindrade dessa principer inte lagstiftaren från att införa obligatoriska 
krisledningsnämnder i kommunerna, vilket kan ses som en krisledande myndighet 
på kommunal nivå. För att tydliggöra ansvarsfördelningen kan även, som Katastrof-
kommissionen föreslog, en försiktighetsprincip införas som innebär att åtgärder bör 
sättas in redan i en fas då det inte finns full information om krisen. Det innebär att 
ingen myndighet ska vänta på att agera vid olyckor och extraordinära händelser.468 
Under senare år har även behovet av en krisledande myndighet framförts mot 
bakgrund av att ansvarsprincipen inte har ansetts fungera vid mer omfattande 
krissituationer. Ansvarsprincipen har till och med ansetts försämra krishanteringen, 
eftersom ansvariga myndigheter ibland kan sakna kompetens att hantera en viss 
krissituation.469 Vid exempelvis skogsbranden i Västmanland 2014 fick MSB kritik 
för att vara ”osynlig”, vilket förklarandes med att gränsdragningen mellan att vara 
stödjande och ta över ansvaret kan leda till viss försiktighet i myndighetens 
agerande.470 
 
Nuvarande generaldirektör på MSB är kritisk till att införa en krisledande myndighet 
och framhåller i stället ansvarsprincipen. Hon har även kortfattat uttalat att 

                                                             
465 Prop. 2005/06:133 s. 58. Se även Ds 2006:1 s. 25 ff. 
466 Bet 2005/06:FöU9 s. 21. 
467 Prop. 2007/08:92 s. 16. 
468 SOU 2005:104 s. 300 f. 
469 Se t.ex. SOU 2005:104 s. 295, Asp m.fl., 2015, s. 116 och Sjökvist, 2015, s. 150 f. Se även Eriksson & Färm, Dagens 
Samhälle 2014-07-07, Eriksson, Björn, Dagens Industri 2014-09-27. 
470 Sjökvist, 2015, s. 146 f. 
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införandet av en krisledande myndighet skulle kräva en förändrad förvaltnings-
modell i Sverige och omfattande grundlagsändringar.471 Bull, som några år innan 
utredde frågan, såg inga större konstitutionella hinder för en sådan ordning. Den 
modell som då bör gälla är att regeringen genom lagstiftning ges befogenhet att 
förklara att ett nationellt krisläge är för handen och att den särskilda myndigheten 
därigenom ges befogenheter för att klara av situationen. För att inte komma i 
konflikt med reglerna i RF om myndigheternas självständighet kan detta lösas 
genom att vissa myndigheter, eller delar därav, tillfälligt (under krisen) 
omorganiseras och blir en del av den krisledande myndigheten. Även om detta 
praktiskt kan medföra svårigheter sågs inga större rättsliga svårigheter med ett 
sådant förfarande, särskilt om det anges i lag att så ska ske. Ett större problem var 
däremot, mot bakgrund av det kommunala självstyret, den operativa styrningen av 
kommunerna. Här föreslogs att det juridiskt lättaste sättet att lösa detta är att under 
en krissituation organisatoriskt ”lyfta ut” de delar av den kommunala förvaltningen 
som berörs ur den kommunala organisationen och ange att denna under en viss tid 
ingår i den statliga förvaltningen. En sådan ordning innebär dock en rad praktiska 
problem, bland annat eftersom alla kommuner är organiserade på olika sätt, men den 
är inte rättsligt omöjlig att införa.472  

 
Den närmare utformningen av en krisledande myndighet måste utredas vidare. Mot 
bakgrund av att en krisledande myndighet skulle få långtgående befogenheter är det 
viktigt att förutsättningarna för t.ex. övertagande tydligt regleras. Likaså hur ansvar 
ska övergå till ordinarie verksamhet samt vilka befogenheter den krisledande 
myndigheten ska ha och vilka myndigheter eller delar därav som den får överta 
ansvaret från. Det bör även undersökas om det finns något mindre ingripande sätt att 
inrätta en krisledande myndighet, än att myndigheter ska underordna sig den kris-
ledanade myndigheten. Vad jag åsyftar är någon form av kompetensutvidgande 
biståndsregel som ger en central funktion på t.ex. regeringskansliet möjlighet att 
ålägga myndigheter att bistå med resurser för att hantera en krissituation, samt så 
långt det är förenligt med myndigheternas huvudsakliga ansvarsområden och 
skyldigheter, låta sig samordnas av den krisledande myndigheten. Syftet med en 
sådan styrning är att den krisledande myndigheten ska kunna inrikta och besluta om 
prioritering och fördelning av samhällets tillgängliga resurser. Genom ett sådant 
förfarande ges inte den krisledande myndigheten någon direkt ledning över andra 
myndigheter, utan kan enbart påverka myndigheternas inriktning och prioritering. 
 
För att den krisledande myndigheten ska kunna inhämta de uppgifter den behöver 
för att hantera en situation skulle en bestämmelse om uppgiftsskyldighet mellan den 
krisledande myndigheten och övriga myndigheter behöva införas. Lämpligheten av 
att införa en sådan bestämmelse kan diskuteras med tanke på att den krisledande 

                                                             
471 Lindberg, Dagens industri 2014-01-15. 
472 Bull, 2008, s. 105 f. 
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myndighet kan behöva inhämta uppgifter på en rad olika områden och även från 
områden som i förväg kan vara svåra att förutse. Ett helt fritt utbyte av uppgifter 
mellan den krisledande myndigheten och övriga myndigheter, kan inte ens vid en 
allvarlig krissituation antas ligga i linje med artikel 8 i Europakonventionen och 
Europadomstolens praxis, som innebär att uppgifter om den enskilde ska utbytas 
restriktivt mellan myndigheterna.473 Det skulle även vara svårt för den enskilde att 
förutse vilka slags uppgifter som utbyts mellan myndigheterna. En sådan bestäm-
melse skulle därför, likt generalklausulen, behöva begränsas på särskilt integritets-
känsliga områden såsom inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, eller 
begränsas till att enbart omfatta uppgifter av visst slag, t.ex. uppgifter om bered-
skapsåtgärder, lägesrapporter om händelseutvecklingen och vidtagna och planerade 
åtgärder. 

8.4.2 Alternativa sätt att reglera sekretess mellan myndigheter 

När regleringen om sekretess mellan myndigheter lagfästes i 1980 års SekrL ansågs 
detta som en provisorisk lösning som skulle bli föremål för ytterligare övervägan-
den. Även om det genom åren har gjorts en del ändringar i sekretesslagstiftningen 
som varit av betydelse för vissa myndigheters möjligheter att utbyta information 
med varandra, har det inte varit fråga om några övergripande förändringar.474 Ett 
problem med dagens sekretesslagstiftning är myndighetssamverkan. Samverkan 
syftar i stor utsträckning till att myndigheterna ska arbeta utanför traditionella för-
valtningsstrukturer, medan sekretesslagstiftningen utgår från mer fasta myndighets-
strukturer med viss varsamhet, vissa ärendetyper etc. Det innebär att inom ramen för 
samverkan kan myndigheterna bedriva verksamhet i strukturer som lagstiftaren inte 
har förutsett vid upprättandet av sekretesslagstiftningen, vilket inte sällan försvårar 
informationsutbyte mellan myndigheterna. För att lösa de problem som sekretess-
lagstiftningen innebär för myndighetssamverkan har lagstiftaren allteftersom behov 
har uppstått, infört nya sekretessbrytande bestämmelser och ibland bestämmelser om 
överföring av sekretess som tar sikte på den aktuella situationen. Likaså införs 
regelmässigt nya sekretessbestämmelser som tar sikte på de samverkande myndig-
heterna. Problemet med ett sådant förfarande är att regelverket riskerar att bli ett 
lapptäcke med väldigt anpassade och specifika undantag och så fort myndighets-
strukturen ändras behövs nya regler. Mot bakgrund av detta finns det anledning att 
på ett mer övergripande plan diskutera frågan om sekretess mellan myndigheter och 
de överväganden och principer som detta regelkomplex utgår från.475 
 
Det är emellertid svårt att upprätta ett nytt system för sekretess mellan myndighet-
erna, som inte riskerar att undergräva sekretesskyddet eller som inskränker offent-

                                                             
473 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
474 Se avsnitt 5.3.1 ovan. 
475 Se även Höök, 2015, s. 127.  
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lighetsintresset i alltför stor utsträckning. Härtill måste även beaktas att regleringen 
av sekretess mellan myndigheter inte får leda till en alltför ökad byråkratisering och 
ineffektivitet. En anledning till att sekretesslagstiftningen är så pass detaljerad och 
därigenom kan uppfattas som svårtillämpad, beror på att utgångspunkten är att så 
mycket som möjligt ska vara offentligt, vilket har medfört en huvudregel med 
många undantag. Det hade lagtekniskt sett varit betydligt enklare om allt skulle vara 
hemligt – då hade det räckt med en enda sekretessbestämmelse samt ett antal 
sekretessbrytande bestämmelser som t.ex. möjliggör för myndighetssamverkan. Så 
länge vi vill värna offentligheten, vilket jag anser är en grundläggande utgångspunkt 
i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle, är det svårt att komma från en detaljerad 
sekretesslagstiftning. Med beaktande av detta diskuteras i det följande några över-
gripande och strukturella problem med regleringen av sekretess mellan myndigheter 
och hur dessa eventuellt kan lösas. 

8.4.2.1 Alternativa strategier  

Något som framför allt begränsar samverkan mellan kommunerna och övriga 
krishanteringsaktörer är de sekretessgränser som gäller mellan myndigheterna. Att ta 
bort sekretessgränserna i OSL skulle främja en effektiv krishantering. Ett fritt 
uppgiftsutbyte mellan samhällets krishanteringsaktörer skulle dock innebära en 
försvagning av sekretesskyddet, varför en sekretessgräns mellan myndigheterna kan 
anses befogad. Ibland kan dock sekretessgränserna anses egendomliga. I motiven till 
att lagstadga om sekretess mellan myndigheter framgår exempelvis inte varför 
sekretess till skydd för allmänna intressen, såsom försvarssekretess, där det inte 
finns någon integritetskränkning för någon enskild, även ska gälla mellan myndig-
heter. 

 
Ett alternativt sätt att reglera sekretess mellan myndigheter är att ange att nuvarande 
sekretessgränser enbart gäller uppgifter om enskilda intressen (21–40 kap. OSL) och 
att sekretess till skydd för allmänna intressen (15–20 kap. OSL) enbart gäller i 
förhållande till enskilda. Det skulle innebära att samhällets krishanteringsaktörer 
tämligen fritt skulle få utbyta uppgifter om myndigheternas säkerhetsåtgärder mellan 
varandra utan hinder av sekretess. En förklaring till att en sådan ordning inte gäller 
hänger troligtvis ihop med att en dylik reglering skulle leda till stora praktiska 
svårigheter, bland annat eftersom vissa uppgifter både kan röra enskilda och 
allmänna intressen. En annan förklaring är den tämligen självklara utgångspunkten 
att en sekretessbelagd uppgift inte ska spridas till fler än de som faktiskt behöver 
uppgiften för sitt arbete. En tjänsteman på kommunen saknar i regel anledning att få 
del av känsliga uppgifter om försvaret. Att ta bort sekretessgränserna mellan 
myndigheterna skulle innebära en risk att uppgifter om allmänna intressen, såsom 
uppgifter om myndigheternas säkerhetsåtgärder skulle kunna spridas i alltför stor 
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utsträckning och utanför det sammanhang de ursprungligen förekommer, varför jag 
anser att en sådan reglering inte är lämplig.476 

 
Som framgått i undersökningen är frågan om sekretessgränser inom den kommunala 
organisationen särskilt problematiska. Att sekretess gäller mellan olika kommunala 
nämnder är tämligen klart. I förarbeten har även olika sekretesskyddade 
verksamhetsområden, som inordnas under en och samma nämnd, regelmässigt 
ansetts så självständiga i förhållande till varandra att en sekretessgräns gäller mellan 
de olika verksamhetsområdena.477 En sådan tillämpning av självständighetsrekvisitet 
i OSL stämmer emellertid inte överens med hur rekvisitet i övrigt tillämpas inom 
den offentliga sfären.478 JO har även uttalat att det kan ifrågasättas om det i OSL:s 
mening verkligen finns självständiga verksamhetsgrenar inom en gemensam 
nämnd.479 I stället för att genom komplicerade beskrivningar försöka precisera 
sekretessgränser inom den kommunala organisationen anser jag att de flesta av dessa 
problem går att åtgärda genom att reglera den inre sekretessen.480 En sådan reglering 
kan utformas så att om det kan antas att en sekretessreglerad uppgift inte får lämnas 
ut från ett sekretessområde får uppgiften inte heller röjas inom sekretessområdet, om 
det inte är uppenbart obehövligt för verksamheten.481 En reglering av den inre 
sekretessen skulle inte bara tydliggöra rättsläget, utan även stärka sekretesskyddet 
för den enskilde. Genom att reglera den inre sekretessen upphör inte heller 
sekretessgränser att gälla när kommunala nämnder slås samman och de formella 
sekretessgränserna försvinner.482 Farhågorna om att en reglering av den inre 
sekretessen ska leda till osäkerhet om vilka uppgifter som får lämnas ut mellan olika 
befattningshavare och därmed hindra arbetets gång på myndigheten, bör enligt min 
mening inte överdrivas. Redan i dag iakttas den inre sekretessen inom t.ex. hälso- 
och sjukvården, utan att det ger upphov till några större problem. 
 
Ett helt annat sätt att reglera informationsutbytet mellan myndigheterna är att ändra 
regleringen så att den i stället tar sin utgångspunkt i vilka uppgifter som utbyts och 
inte i ett formellt myndighetsbegrepp. Höök menar att personuppgiftslagen 
(1998:204) på ett bättre sätt reglerar informationsutbytet mellan myndigheterna. En 
lagstiftning som innebär att om en uppgift har samlats in för ett syfte får den inte 
användas för något annat syfte, om uppgiften däremot finns hos en eller flera 
myndigheter spelar det inte någon roll.483 En sådan reglering kan antas innebära att 

                                                             
476 Härtill skulle informationsskyldigheten i 6 kap. 5 § OSL, som är av obligatorisk karaktär, innebära att myndigheterna 
på begäran alltid skulle vara tvungen att lämna ut uppgifter om allmänna intressen. 
477 Se avsnitt 5.3.2 ovan. 
478 Se avsnitt 5.3.2.1 ovan. 
479 JO 1995/96 s. 431. 
480 Se avsnitt 5.3.2.2 ovan. 
481 Se avsnitt 5.4.1 ovan. 
482 Jfr prop. 2013/14:110, bilaga 17, s. 1379 f. 
483 Höök, 2013, s. 257 f. och Höök, 2015, s. 125 ff. Jfr SOU 1992:140 s. 41 där det även kortfattat uttalades att det finns 
anledning till att överväga en översyn av myndighetsbegreppet i sekretesslagstiftningen. 
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kommunerna och övriga krishanteringsaktörer tämligen fritt skulle få utbyta sekre-
tessbelagda uppgifter med varandra som myndigheterna har insamlat i sin krishan-
teringsverksamhet, om syftet med utbytet är att ge det allmänna bättre förut-
sättningar att hantera olyckor och extraordinära händelser.  
 
Att ta bort myndighetsbegreppet i OSL och släppa de formella sekretessgränserna 
skulle kunna leda till omfattande konsekvenser, framför allt för skyddet av den 
personliga integriteten, varför ytterligare utredningar behövs innan en sådan 
förändring över huvud taget kan tänkas. Det går även diskutera om en sådan 
reglering i praktiken verkligen skulle främja myndighetssamverkan. I de fall 
förslaget skulle realiseras skulle det troligtvis innebära att den utlämnande 
myndigheten alltid måste veta i vilket syfte uppgiften har samlats in och utifrån detta 
bedöma om uppgiften får lämnas ut. Ett sådant förfarande skulle enligt min mening 
knappast underlätta utlämnandefrågan. I dag består de flesta sekretessbestämmelser 
av ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att den utlämnande myndigheten inte 
behöver göra någon närmare sekretessprövning, om uppgiften typiskt sett är 
harmlös, där mottagarens syfte med begäran måste inhämtas innan ett utlämnande. 
Härtill skulle förslaget innebära att olika förfaranden skulle gälla om det är en 
enskild eller en myndighet som begär ut en uppgift. En grundläggande utgångspunkt 
bör vara att regleringen av sekretess mellan myndigheter i så stor utsträckning som 
möjligt bör vara densamma som gäller gentemot enskilda. 
 
I syfte att underlätta den sekretessprövning som ska föregå ett utlämnande diskute-
rade Offentlighets- och sekretesskommittén om det gick att förenkla tillämpningen 
av sekretessregleringen genom att helt avskaffa skaderekvisiten, ersätta de raka och 
omvända skaderekvisiten med ett neutralt skaderekvisit, eller upprätta skaderekvisit 
som innehöll krav på intresseavvägningar. Att avskaffa skaderekvisiten skulle inne-
bära att sekretessbestämmelserna enbart skulle innehålla en beskrivning av före-
målet för sekretess och en eventuell begräsning av bestämmelsens räckvidd. Ett 
neutralt skaderekvisit skulle innebära att sekretessbestämmelserna inte skulle ha 
någon styrande funktion, d.v.s. ange om presumtionen var offentlighet eller 
sekretess. Ett skaderekvisit som innehåller krav på intresseavvägningar skulle vara 
så konstruerat, att sekretess gäller för vissa angivna uppgifter om ett röjande av 
uppgifterna medför viss angiven skada, under förutsättning att intresset av att 
förhindra detta är större än intresset av att uppgifterna lämnas ut. Kommittén ansåg 
emellertid att inget av dessa förslag borde införas, eftersom det fanns anledning att 
befara att förslagen bland annat skulle leda till mer sekretess och en urholkning av 
offentlighetsprincipen.484 Enligt min mening talar också övervägande skäl för att 
även i fortsättningen behålla nuvarande ordning med raka respektive omvända 
skaderekvisit. Förutom offentlighetsaspekten, som kommittén belyste, är även nuva-
rande ordning väl förankrad hos myndigheterna och presumtionerna är i de raka och 

                                                             
484 SOU 2003:99 s. 141 f.  
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omvända skaderekvisiten avsedda att ge vägledning åt dem som ska bedöma 
sekretessfrågorna. Att ändra denna ordning skulle troligtvis inte förenkla utan sna-
rare försvåra tillämpningen av sekretesslagstiftningen. 
 
Som framgått i ovanstående kapitel saknas i stor utsträckning rättspraxis för flera av 
de sekretessbestämmelser som har analyserats i undersökningen. En myndighets-
intern åtgärd som kan vidtas för att öka klarheten beträffande de olika sekretess-
bestämmelserna är att myndigheterna i större utsträckning upprättar riktlinjer eller 
allmänna råd för sekretessbedömning.485 Sådana riktlinjer eller allmänna råd är inte 
rättsligt bindande, men de kan ändock öka förutsebarheten vid tillämpningen av de 
olika sekretessbestämmelserna. Likaså stärks andra viktiga rättsprinciper, såsom 
likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Enligt min mening får myndigheterna 
inte vara rädda att upprätta riktlinjer eller allmänna råd även områden där det inte 
finns någon rättspraxis att söka vägledning i. Att ha väl genomtänkta riktlinjer för 
sekretessbedömning är mer rättssäkert än att myndigheterna i varje enskilt fall ad 
hoc ska avgöra frågan t.ex. vid en akut krissituation. 
 
I de fall några av ovanstående förslag skulle införas skulle det innebära relativt stora 
strukturella förändringar i regleringen av sekretess mellan myndigheter generellt 
sett. Det skulle även kunna få konsekvenser på områden som är svåra att överblicka. 
För att främja samverkan mellan räddningstjänsten och övriga blåljusmyndigheter 
diskuteras i det följande två mer specifika men alternativa sätt att reglera sekretess 
mellan dessa myndigheter.  

8.4.2.2 En ny sekretessgräns mellan myndigheterna m.m. 

Samverkan är särskilt påtaglig på en olycksplats där räddningstjänsten ofta måste 
samverkar med övriga blåljusmyndigheter dels för att säkra olycksplatsen, dels för 
att ge eventuellt skadade personer relevant vård etc. Även utbyte av sekretess-
reglerade uppgifter är ett viktigt led i denna samverkan. En utgångspunkt i OSL är 
att sekretessreglerade uppgifter endast får lämnas över en myndighetsgräns efter en 
sekretessprövning i det enskilda fallet. Att räddningstjänsten och övriga blåljus-
myndigheter på olycksplatsen måste göra en sekretessprövning innan de lämnar ut 
en uppgift, kan ibland upplevas som problematiskt och egendomligt, eftersom det 
ofta finns ett behov av ett snabbt uppgiftsutbyte mellan myndigheterna för att bland 
annat kunna ge den enskilde erforderlig hjälp. Att en sekretessprövning måste göras 
innebär att de olika blåljusmyndigheterna på olycksplatsen ställs inför komplicerade 
avvägningar mellan motstridiga intressen, samtidigt som bristen på tid och 
information kännetecknar sådana situationer. Det är därför svårt för den utlämnande 

                                                             
485 Se t.ex. Försvarsmakten, 2012a, Riktlinjer för sekretessbedömning och placering av uppgifter i informationssäker-
hetsklasser avseende specialförband, Försvarsmakten, 2012b, Riktlinjer för sekretessbedömning och placering av 
uppgifter i informationssäkerhetsklasser avseende militär säkerhetstjänst och Försvarsmakten 2012c, Riktlinjer för 
sekretessbedömning och placering av uppgifter i informationssäkerhetsklasser avseende exportrelaterad verksamhet. 
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myndigheten att göra en relevant sekretessbedömning. Mot den bakgrunden ska i det 
följande ett alternativt sätt att reglera informationsutbytet mellan blåljusmyndig-
heterna på olycksplatsen diskuteras. 

 
Ett sätt att öka effektiviteten i samverkan mellan blåljusmyndigheterna på olycks-
platsen är att skapa en ny sekretessgräns mellan dessa myndigheter. Detta kan göras 
genom att skapa en ”ring” eller ”bubbla” kring de samverkande myndigheterna på 
olycksplatsen. Inom ”ringen” eller ”bubblan” tas sekretessgränserna bort mellan 
myndigheterna, vilket ger möjlighet till ett helt fritt informationsutbyte mellan 
myndigheterna inom ”ringen” eller ”bubblan”. Myndigheterna skulle i så fall kunna 
utbyta sekretessreglerade uppgifter, utan att behöva göra en sekretessprövning i det 
enskilda fallet, och i de fall sekretess gäller för en uppgift pröva om den får lämnas 
ut med stöd av de sekretessbrytande bestämmelserna. Varje myndighet inom 
”ringen” eller ”bubblan” skulle ha en möjlighet, men inte en skyldighet, att lämna ut 
en uppgift till en annan myndighet inom ”ringen” eller ”bubblan”. För att inte 
begränsa allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet skulle utåt sett, mot 
andra myndigheter och enskilda, den sekretess gälla som gäller i myndigheternas 
ordinarie verksamhet. Ett fritt utbyte av uppgifter inom ”ringen” eller ”bubblan” 
skulle leda till stora effektivitetsvinster för blåljusmyndigheterna.486 

 

 
Det finns dock vissa problem med detta förslag eftersom effektivitet inte är det enda 
intresse som den offentliga förvaltningen ska tillgodose, utan även skyddet av den 
personliga integriteten är något som ska värnas. Att ta bort sekretessgränserna 
mellan blåljusmyndigheterna skulle leda till en tydlig försvagning av sekretesskyd-
det för den enskilde. Den enskilde skulle även ha svårt att veta vilka slags uppgifter 
som skulle utbytas mellan myndigheterna, när det skulle kunna ske och i vilket 
syfte. En sådan reglering av informationsutbytet mellan blåljusmyndigheterna skulle 
bland annat riskera att minska förtroendet för myndigheterna. En intressekonflikt 

                                                             
486 Jfr SOU 2011:80 s. 219 ff. Modellen är inspirerad av ett förslag från Utredningen om informationsutbyte vid 
brottsbekämpning om att öka effektiviteten mellan de brottsbekämpande myndigheterna.  
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kan framför allt uppstå mellan ambulanssjukvården och polisen. Förslaget skulle 
dock kunna avgränsas till att enbart omfatta polisens stödjande och hjälpande 
verksamhet och inte polisens brottsutredande verksamhet. I praktiken skulle dock en 
sådan reglering leda till en del praktiska problem, då polisen både kan bedriva 
brottsutredande verksamhet samt ge bistånd och hjälp till enskilda på en och samma 
olycksplats. Problem skulle även uppstå kring hur polisen internt ska hantera sådana 
uppgifter som de får del av i sådan verksamhet.487 För att stärka sekretesskyddet för 
den enskilde skulle dock ovanstående förslag kunna kompletteras med en reglering 
av den inre sekretessen. Det skulle innebära att myndigheterna inom ”ringen” eller 
”bubblan” får utbyta uppgifter mellan varandra, men myndigheterna får sedan inte 
fritt sprida dessa uppgifter inom den egna myndigheten, utan stöd av någon 
sekretessbrytande bestämmelse. 
 
Min bedömning är dock att nuvarande ordning med sekretessgränser mellan 
blåljusmyndigheterna i de flesta fall fungerar utan några större problem samt att 
denna ordning är väl inrotad i den offentliga sfären. Att ändra sekretessgränserna 
kan därför inte anses motiverat, framför allt med hänsyn till den inskränkning i den 
enskildes sekretesskydd som förslaget skulle innebära. Ett fritt utbyte av uppgifter 
mellan blåljusmyndigheterna ligger inte heller i linje med artikel 8 i Europa-
konventionen och Europadomstolens praxis, som innebär att inskränkningar i 
integritetsskyddet ska ske restriktivt och att sådana inskränkningar i rimlig utsträck-
ning ska kunna förutses.488 Ett annat problem med det aktuella förslaget är att det 
skulle bli en väldigt specifik lösning som enbart omfattar vissa myndigheter i en 
specifik situation, nämligen på olycksplatsen. Motsvarande ändringar i sekretess-
gränser skulle även kunna behöva göras på andra områden där myndighets-
samverkan gör sig särskilt gällande. Att införa flera specifika sekretessgränser 
mellan myndigheter skulle troligtvis inte underlätta tillämpningen av OSL samt leda 
till en rad till en rad praktiska problem för myndigheterna. Även om effektiviteten i 
samverkan mellan blåljusmyndigheterna skulle öka vid införandet av nya sekretess-
gränser på olycksplatsen, får det vägas mot andra intressen som enligt min mening 
väger tyngre. 
 
I de fall där sekretessgränser uppfattas som ett problem för det uppgiftsutbyte som 
måste komma till stånd, bör detta i första hand lösas genom sekretessbrytande 
bestämmelser. Då det inte finns några särskilda sekretessbrytande bestämmelser som 
tar sikte på blåljussamverkan, får utbytet av sekretessbelagda uppgifter ske med stöd 
av de generella sekretessbrytande bestämmelserna som i huvudsak återfinns i 
10 kap. OSL. Som redan nämnts visar tidigare undersökningar att de sekretess-
brytande bestämmelserna och i synnerhet generalklausulen anses svårtillämpad, 

                                                             
487 En polisman som får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal har enligt 9 § polislagen en skyldighet att 
anmäla detta. 
488 Se avsnitt 2.3.2.1 ovan. 
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vilket i vissa fall kan begränsa samverkan mellan myndigheterna.489 I syfte att 
tydligare ange under vilka förutsättningar blåljusmyndigheterna får utbyta 
sekretessbelagda uppgifter på olycksplatsen, kan det diskuteras om det inte borde 
införas en särskild sekretessbrytande bestämmelse, som tar sikte på myndighets-
samverkan på olycksplatsen. 
 
En sådan sekretessbrytande bestämmelse skulle kunna utformas med generalklau-
sulen som förebild och stadga att blåljusmyndigheterna på olycksplatsen får utbyta 
sekretessbelagda uppgifter efter en intresseavvägning. Alternativt kan det göras en 
ändring i generalklausulen, där det tydliggörs att bestämmelsen gäller för blåljus-
myndigheterna på olycksplatsen. Ett sådant förtydligande skulle kunna göras genom 
att det i bestämmelsen stadgas, att det vid uppgiftsutbyte vid samverkan på 
olycksplatsen typiskt sett är uppenbart, att intresset av att uppgiften lämnas har 
företräde framför det intresse som sekretessen avser att skydda. En sådan ändring 
skulle innebära en ökad tydlighet i fråga om vad lagstiftaren tänker sig i en viss 
situation, nämligen på olycksplatsen. Nackdelen med att i generalklausulen ange att 
bestämmelsen är tillämplig på samverkan av just det aktuella slaget är att det skulle 
kunna få effekter som inte kan förutses och inte heller eftersträvas. Generalklausulen 
tillämpas i dag på en rad olika områden och i många olika situationer där myndig-
heterna utbyter uppgifter med varandra. Att i generalklausulen precisera bara en av 
alla dessa situationer, där bestämmelsen tillämpas, riskerar att leda till en förändrad 
tillämpning och en otydlighet i andra situationer. Det kan t.ex. påverka samverkan 
på helt andra områden där generalklausulen tillämpas av samhällets krishanterings-
aktörer och även i fortsättningen bör tillämpas. Ett annat starkt argument mot en 
sådan reglering är, att det starka sekretesskydd som gäller inom hälso- och 
sjukvården skulle försvagas, eftersom hälso- och sjukvårdssekretessen i dag utgör 
undantag från generalklausulen. Att införa en sådan sekretessbrytande regel är, 
enligt min mening, inte rimligt med tanke på den försvagning av hälso- och 
sjukvårdssekretessen som detta skulle innebära.  

8.4.2.3 En ny gemensam sekretessbestämmelse m.m. 

Att en sekretessbelagd uppgift får ett motsvarande sekretesskydd hos den motta-
gande myndigheten, är en faktor som talar för att räddningstjänsten får lämna ut en 
uppgift med stöd av generalklausulen.490 För att göra en relevant sekretessprövning 
på olycksplatsen krävs sålunda både goda kunskaper om de sekretessbestämmelser 
som gäller för den egna myndigheten, men även kunskaper om vilken sekretess som 
gäller hos den mottagande myndigheten. Att blåljusmyndigheterna omfattas av olika 
sekretessbestämmelser med varierande styrka och räckvidd, kan antas försvåra 
samverkan mellan myndigheterna, eftersom det inte sällan är svårt för den 
utlämnande myndigheten att på olycksplatsen avgöra vilket sekretesskydd uppgiften 
                                                             
489 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan.  
490 Se avsnitt 6.4.2.3 ovan.  
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får hos den mottagande myndigheten.491 Med anledning av detta diskuteras i det 
följande om en gemensam sekretessbestämmelse för blåljusmyndigheterna på 
olycksplatsen skulle kunna främja samverkan mellan myndigheterna. 
 
En gemensam sekretessbestämmelse för de olika blåljusmyndigheterna skulle tro-
ligtvis underlätta tillämpningen av sekretesslagstiftningen, eftersom den utlämnande 
myndigheten i dessa fall vet vilket sekretesskydd uppgiften får hos den mottagande 
myndigheten. För att inte försämra sekretesskyddet för den enskilde bör en sådan 
sekretessbestämmelse utformas med hälso- och sjukvårdssekretessen som förebild 
och bestå av ett omvänt skaderekvisit.492 Även om det finns flera fördelar med en 
gemensam sekretessbestämmelse för de olika blåljusmyndigheterna skulle en sådan 
reglering, enligt min mening, inte främja samverkan mellan myndigheterna. I stället 
skulle det innebära en inskränkning i myndigheternas möjligheter till samverkan på 
olycksplatsen, i synnerhet för räddningstjänsten, men även för polisen som i dag 
omfattas av ett rakt skaderekvisit. Ett utlämnande skulle i dessa fall endast få ske, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. Ett omvänt skaderekvisit för de olika blåljus-
myndigheterna skulle även i stor utsträckning inskränka allmänhetens insyn i 
myndigheternas verksamhet.  
 
Att de olika myndigheterna har svårt att göra relevanta sekretessbedömningar på 
olycksplatsen beror i sig inte på bristfällig lagstiftning, varför lagstiftningen i första 
hand inte heller bör ändras. Däremot talar det för de anställda hos räddningstjänsten 
och övriga blåljusmyndigheter bör öka sina kunskaper om sekretesslagstiftningen. 
Det innebär att myndighetsinterna åtgärder i form av utbildningsinsatser till viss del 
kan undanröja de oklarheter som finns och härmed kan främja samverkan mellan 
myndigheterna. Likaså kan upprättandet av riktlinjer och allmänna råd för sekretess-
bedömning underlätta prövningen av sekretessfrågan på olycksplatsen. 
 
Vid fredstida krissituationer kan förutom blåljusmyndigheterna även andra 
myndigheter involveras, likaså myndigheter som i vanliga fall inte har till uppgift att 
hantera sådana situationer. Likaså kan myndigheter få arbetsuppgifter som ligger vid 
sidan om dess ordinarie verksamhet. Som exempel kan nämnas att vid flodvågs-
katastrofen i Sydostasien fick dåvarande Rikspolisstyrelsen i uppgift att organisera 
transporten av avlidna tillbaka till Sverige samt att samla in uppgifter från anhöriga 
och upprätthålla kontakten med dem. Eftersom detta inte var någon ordinär uppgift 
för myndigheten saknades sekretessbestämmelser för att skydda känsliga uppgifter 
om enskilda som myndigheten fick del av i denna verksamhet.493 För att uppgifter 
om enskilda som myndigheterna kan komma i kontakt med vid hanteringen av 

                                                             
491 Se motion 1990/91:K402. Jfr SOU 1999:53 s. 92. 
492 Jfr förslaget i prop. 2002/03:119 s. 92. 
493 Se Statens räddningsverk, 2008, s. 38. 
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fredstida krissituationer, ska få ett relevant sekretesskydd, bör det enligt min mening 
införas en ny primär sekretessbestämmelse, som tar sikte på sådana situationer och 
som gäller inom hela den offentliga sfären. För att inte i större utsträckning än nöd-
vändigt begränsa insynen i myndigheternas verksamhet bör en sådan bestämmelse 
utformas med ett rakt skaderekvisit. Vid en krissituation situationer är den enskilde 
ofta i en särskilt utsatt situation, varför ett grundläggande sekretesskydd på området 
kan anses befogat. Det gäller även att ha en sekretesslagstiftning som är förberedd 
för att kunna hantera fredstida krissituationer och där myndigheterna arbetar utanför 
ordinarie förvaltningsstrukturer för att hantera sådana situationer. 

8.5 Avslutande reflektioner 

Som framgått i undersökningen har lagstiftaren en ambivalent syn på samverkan. Å 
ena sidan vill lagstiftaren inte närmare reglera samverkan, eftersom det skulle kräva 
att innehållet i de olika samverkansbestämmelserna närmare måste preciseras, vilket 
lagstiftaren anser kunna begränsa samverkan, där sådana ambitioner sträcker sig 
längre än vad som anges i sådana bestämmelser. Å andra sidan har lagstiftaren infört 
ett krishanteringssystem som utgår från att myndigheterna ska samverka med 
varandra. Även om dagens krishanteringssystem i stor utsträckning lämnar till 
kommunerna och övriga krishanteringsaktörer att samverka efter bästa förmåga, 
behöver denna flexibilitet inte leda till en effektiv krishantering. Det kan lika gärna 
leda till att förväntningarna på samverkan och de rättsliga förutsättningarna för 
sådan samverkan inte möts. Något som även talar för att så är fallet är, att 
myndigheterna ofta kritiseras för bristande samverkan vid hanteringen av olyckor 
och extraordinära händelser. I undersökningen har det därför argumenterats för att 
det finns anledning för lagstiftaren att närmare reglera förutsättningarna för 
samverkan. Risken för att en tydligare reglering av samverkan skulle begränsa 
samverkan på andra områden ska enligt min mening inte överdrivas. Enligt den 
allmänna samverkansskyldigheten i 6 § FL har myndigheterna redan en generell 
skyldighet att samverka med varandra samt möjlighet ta initiativ till nödvändig 
samverkan. 
 
Ett grundläggande problem med dagens samverkansideal är att frågan om sekretess 
ofta behandlas i andra hand och inte sällan efter att något har inträffat. Som 
von Essen har uttalat bör det regelmässigt övervägas vilket sekretesskydd som finns 
och om detta bör förändras när nya uppgifter åläggs en myndighet.494 Så synes långt 
ifrån alltid vara fallet inom samhällets krishanteringssystem. Det kan till och med 
diskuteras om lagstiftaren över huvud taget har beaktat regleringen om sekretess 
mellan myndigheter, när samverkanstrukturerna inom samhällets krishanterings-
system utformades. Något som talar för att sekretesslagstiftningen inte i någon större 
utsträckning har beaktats är att det i förarbetena till samhällets krishanteringssystem 

                                                             
494 von Essen, 2010, s. 72.  
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inte direkt har behandlats frågor som rör sekretess mellan myndigheter och hur 
sekretesslagstiftningen påverkar myndigheternas möjligheter att samverka.495 Å 
andra sidan kan lagstiftaren ha ansett att frågor om sekretess mellan myndigheter var 
så pass självklar att någon närmare behandling av dessa frågor inte ansågs 
nödvändig, utan att det i första hand är en uppgift för rättstillämpningen att utröna 
hur sekretesslagstiftningen ska tolkas och tillämpas. Något som däremot talar för att 
lagstiftaren har tagit hänsyn till bestämmelserna om sekretess mellan myndigheter 
är, att det infördes ett flertal bestämmelser om rapporteringsskyldighet i den lagstift-
ning som ligger till grund för samhällets krishanteringssystem. Bestämmelserna om 
rapporteringsskyldighet infördes dock utan någon närmare diskussion kring 
huruvida sekretess utgjorde ett hinder för samverkan eller inte. Det är även oklart 
huruvida dessa bestämmelser bryter sekretess eller inte.496 
 
Att sekretesslagstiftningen i någon större utsträckning inte har beaktats vid 
införandet av samhällets krishanteringssystem, kan vara en av förklaringarna till att 
myndigheterna ofta anser att frågan om samverkan är särskilt problematiskt utifrån 
ett sekretessperspektiv och inte sällan något som begränsar nödvändig samverkan. 
Frågan är om inte lagstiftaren borde ta en annan utgångspunkt. Alltså att de börjar 
utreda hindren, med andra ord undersöka vilka rättsliga krav beträffande sekretess 
som gäller för de samverkande myndigheterna, vad dessa rättsregler grundar sig i 
och vad de får för konsekvenser i förhållande till myndigheternas möjligheter att 
samverka med varandra. Med en sådan utgångspunkt hade möjligtvis lagstiftarens 
krav om samverkan blivit en annan genom att rättsreglerna hade kunnat sättas i 
fokus, eftersom dessa hade varit utgångspunkten i samverkan mellan myndighet-
erna. Tanken är inte att lagstiftaren i motiven till OSL ska ange en fullständig analys 
av hur de olika sekretessbestämmelserna ska tillämpas. Däremot bör lagstiftaren i 
motiven till de särskilda samverkansbestämmelserna som införs utreda hur gällande 
sekretessbestämmelser möjliggör för informationsutbyte inom ramen för dessa 
samverkansbestämmelser. En klar och tydlig samverkansreglering torde underlätta 
detta utredningsarbete. 
 
En följd av att lagstiftaren inte närmare har preciserat vilka krav som ställs på 
myndigheterna att samverka eller givit myndigheterna några särskilda befogenheter 
att samverka, innebär att det inte går att ställa alltför långtgående krav på samverkan 
mellan myndigheterna.497 Den vaga regleringen av samverkan innebär att myndig-
heterna kan avstå från att samverka eller att samverkan sker i strid mot lagen, vilket 
bland annat kan innebära att sekretessbelagda uppgifter röjs. Utifrån ovanstående 
kan man fråga sig om inte lagstiftaren utgår från ett funktionellt och möjligen ett 

                                                             
495 Införandet av bestämmelsen om sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser m.m. har dock införts som ett resultat av 
de uppgifter som ålagts myndigheterna efter införandet av samhällets krishanteringssystem. 
496 Se avsnitt 6.4.1 ovan.  
497 Se avsnitt 7.2.1.1 ovan. Det finns dock vissa kompetensutvidgande bestämmelser som möjliggör för kommunerna att 
samverka över kommunerngränserna vid olyckor och extraordinära händelser. 
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oreflekterat perspektiv på samverkan – som överlåter till myndigheterna att ad hoc 
göra prioriteringen mellan samverkan och andra motstridiga intressen – snarare än, 
som jag förespråkar, utgå ett normativt undersökande perspektiv, som syftar till att i 
förväg utreda de rättsliga problem som samverkan kan resultera i och vid behov ger 
myndigheterna rättsligt stöd att bedriva avsedd samverkan. Ett sådant förfarande 
innebär att både legitimitet och förutsebarhet i regleringen av samverkan ökar. Med 
tanke på samverkans stora betydelse inom samhällets krishanteringssystem är det 
förvånande att lagstiftaren har lagt så lite tid på att utveckla de rättsliga förutsätt-
ningarna för samverkan. 
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Summary 
 
 
 
The subject of this thesis is cooperation between authorities when dealing with 
accidents and extraordinary events, with a focus on issues relating to information 
exchange and secrecy. For accidents and extraordinary events to be managed 
effectively, there must be wide-ranging cooperation between the authorities 
concerned. An important aspect of such cooperation is the exchange of information. 
One difficulty with cooperation is the exchange of information, which is hampered 
when authorities are obliged to observe secrecy rules even if this limits their ability 
to handle accidents and extraordinary events. It may be said, therefore, that the 
legislation governing the exchange of information by authorities, chiefly the Public 
Access to Information and Secrecy Act (2009:400), is essentially at variance with 
the rules that require cooperation. It is the conflict of interest between, on the one 
hand, the rules on secrecy between authorities and, on the other hand, the duty of the 
authorities to cooperate and exchange information with each other in order to 
establish an effective public crisis management system that forms the basis of this 
thesis. 
 
Chapter 1 sets out the objective of the thesis, definitions, central concepts, method-
ology and previous research in this area. The overall objective of the thesis is to 
analyse the legal requirements on authorities to cooperate and exchange information 
when dealing with accidents and extraordinary events and how these requirements 
relate to secrecy rules. On the basis of this objective, the thesis can be divided into 
the following four subsidiary aims. The first subsidiary aim deals with the require-
ment on authorities to cooperate, examining and analysing the duties placed on 
authorities to cooperate and exchange information within the Swedish crisis 
management system, i.e. when dealing with accidents and extraordinary events. The 
second subsidiary aim concerns the issue of secrecy between authorities. This aim is 
divided into two parts: one part aims to analyse current secrecy rules, the other aims 
to look at the permitted overrides of secrecy which mean that authorities may, and in 
certain cases must, hand over confidential information. The third subsidiary aim is 
to critically analyse the current legislation against the criteria of clear, coherent and 
well-balanced. The fourth subsidiary aim is to use the results of the critical analysis 
to suggest how any deficiencies identified in the legislation might be remedied. The 
thesis uses traditional jurisprudential methods. This means that an important part of 
the study is establishing what the current law is, which is achieved by structuring 
and analysing the existing rules and regulations. The materials used in the study are 
the primarily traditional legal sources such as different kinds of regulations, prepar-
atory documents, case law and doctrines. 
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Chapter 2 sets out certain theoretical points of departure for the thesis, in particular 
the assumptions for the critical analysis. The chapter begins by setting out the 
meaning of the three criteria for good legislation. It also looks at the interests that 
the rules on cooperation and secrecy are intended to protect, and the basis of the 
various interests in law. The interest in having the authorities cooperate when deal-
ing with accidents and extraordinary events relates to establishing good crisis 
management in the community, with the ultimate aim of protecting people’s lives 
and wellbeing. The duty of the authorities to establish an effective crisis 
management can thus be linked to Article 2 of the European Convention on Human 
Rights (ECHR). It is clear from European Court of Human Rights case law that the 
authorities have certain positive obligations to protect people’s rights to life and 
wellbeing, both through preventive measures and through developing an ability to 
manage such situations effectively. The secrecy legislation that limits cooperate is 
designed partly to protect authorities’ security interests, such as national security, 
and partly to protect the individual’s right to privacy, which is protected inter alia by 
Article 8 of the ECHR and the Swedish constitution. This introductory chapter also 
puts forward four hypotheses for the study, which are that: 1) the legislator has 
clearly specified the requirements on the authorities to cooperate, 2) the legislator 
has introduced the secrecy rules necessary to protect the individual’s right to 
privacy, 3) the derogations in the provisions protecting privacy are clearly supported 
in law and such derogations can be predicted to a reasonable extent, and 4) the 
legislator has introduced the secrecy rules necessary to protect the security interests 
of the authorities.  
 
Chapter 3 provides a comprehensive review of the Swedish crisis management 
system. It firstly discusses the government’s ability to control the authorities’ 
management of accidents and extraordinary events, dealing therefore with the 
principle of legality, the independence of authorities and municipal autonomy. This 
is followed by an account of the principles and structure of the Swedish crisis 
management system and its basis in law. The chapter concludes with a review of 
municipal obligations in respect of the crisis management system, which leads to an 
analysis in later chapters of how secrecy is regulated in this context.  
 
Chapter 4 includes an analysis of the authorities’ general duty to cooperate, which 
arises from sections 6 of the Administrative Procedure Act (1986:223), and the 
general duty of the authorities to exchange information with each other, which is 
regulated by Chapter 6 sections 5 of the Public Access to Information and Secrecy 
Act (2009:400). The duty of authorities to provide each other with information 
means that, when requested by another authority, an authority must disclose 
information that it has at its disposal unless the information is confidential or 
disclosure would impede the authority’s normal functioning. This duty is of a 
mandatory nature, which means that, when requested, an authority must disclose the 
information in question providing the conditions in the provision are met. These 
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rules and regulations are essential in allowing authorities to obtain information from 
other authorities when dealing with accidents and extraordinary events.  
 
Chapter 5 examines the secrecy legislations grounds. It initially looks at what is 
meant by secrecy and who is bound by it. It then discusses issues of secrecy between 
authorities. It ascertains firstly the reasons for legislating for secrecy between 
authorities and then examines how secrecy boundaries arise between authorities. 
The chapter subsequently looks at how authorities are required to handle 
confidential information. The Security Protection Act (1996:627) sets out specific 
requirements for how authorities should store and distribute information relating to 
national security. There is also a requirement that access to such information be 
limited to an authorised person, i.e. someone who has knowledge of secrecy rules. It 
is suggested in this chapter that a similar authorisation requirement be introduced 
into secrecy legislation. This would place additional requirements on authorities to 
train their employees in secrecy legislation. 
 
Chapter 6 looks at the specific requirements on authorities to cooperate in the event 
of civil emergencies. The chapter explains that there is a requirement on authorities 
to cooperate both before and during such events. Following this there is an 
examination of the secrecy rules that restrict the ability of authorities to cooperate. 
Most secrecy rules in this context are intended to protect authorities’ security 
interests, such as national security. The chapter also looks at the provisions that 
override secrecy rules enabling authorities to exchange confidential information. 
These provisions mean that authorities must or may exchange confidential 
information. Provisions that enable authorities to disclose information can 
specifically be said to promote cooperation between authorities.  
 
Chapter 7 looks above all at the specific requirements on civil protection services to 
cooperate. It examines both the requirements for the various fire and rescue brigades 
to cooperate with each other and the requirements for the various emergency 
services (fire and rescue brigades, police and ambulance services) to cooperate with 
each other. It then investigates secrecy rules in the area of civil protection and the 
permitted overriding of secrecy rules.  
 
Chapter 8 is the final chapter of the thesis, and begins with a summary review of 
the critical analysis. In terms of the clarity criteria for good legislation, the thesis 
can be said to demonstrate that this varies from regulation to regulation; the 
variation is frequently due to access to legal sources. When reviewing the coherence 
of the legislation, no logical inconsistencies have been identified. In addition to 
requiring logical consistency, the concept of coherence has been broadened to 
include analysis of whether there are any unjustified differences or similarities in the 
legislation. It can be concluded that secrecy legislation does contain unjustified 
differences in secrecy, particularly in the area of civil protection. As far as balances 
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are concerned, there are several in the legislation that can be said to promote 
cooperation between the authorities. One such balance is the introduction of the 
provisions that override secrecy, and another is the fact that that most secrecy rules 
consist of a ‘straight requirement of damage’, giving a presumption of openness. 
 
Outcomes for the hypotheses set out earlier are as follows: The legislator has clearly 
specified the requirements on the authorities to cooperate – this hypothesis has 
proved not to be valid. The authorities’ obligations to cooperate are weakly 
regulated, i.e. it is difficult to ascertain from these rules what requirements are 
placed on the authorities to cooperate. There is also a considerable lack of legal 
sources that clarify the meaning of these rules. The weak regulation of cooperation 
means that there is an inconsistency between the legislators’ far-reaching aims for 
cooperation within the Swedish crisis management system and the legal basis for 
cooperation. The legislator has introduced the secrecy rules necessary to protect the 
individual’s right to privacy – this hypothesis has proved to be not valid in part. The 
thesis shows that there are certain deficiencies in secrecy, particularly in the area of 
civil protection. The derogations in the provisions protecting privacy are clearly 
supported in law and such derogations can be predicted to a reasonable extent – 
this hypothesis has proved to be not valid in part. The thesis particularly calls into 
question the ability of the authorities to override secrecy with the help of the general 
clause. The legislator has introduced the secrecy rules necessary to protect the 
security interests of the authorities	  – this hypothesis has largely proved to be valid. 
Several secrecy rules are in place to protect the authorities’ security dealings. There 
has been a fairly comprehensive requirement for secrecy in this area for a number of 
years.   
 
Finally, the chapter reviews alternative strategies for regulating cooperation between 
the authorities, as well as alternative ways of regulating secrecy between the 
authorities. It presents both more comprehensive, structural suggestions for change 
and also discusses more specific suggestions for regulating secrecy between 
emergency services on the scene of emergencies.  
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Källförteckning 
 
 

Offentligt tryck 

Utskottsbetänkanden  
Bet. 1975/76:KU48. Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propo-

sition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna hand-
lingars offentlighet jämte motioner. 

Bet. 1979/80:KU37. Konstitutionsutskottets betänkande med anledning av propo-
sition 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. jämte motioner.  

Bet. 1985/86:KU21. Konstitutionsutskottets betänkande om en ny förvaltningslag, 
m.m. (prop. 1985/86:80). 

Bet. 1986/87:FöU2. Försvarsutskottets betänkande om räddningstjänstlag, m.m. 
(prop. 1985/86:170). 

Bet. 1986/87:KU29. Konstitutionsutskottets betänkande om ledningen av den stat-
liga förvaltningen (prop. 1986/87:99 och 100 [delvis] jämte motioner). 

Bet. 1990/91:FöU8. Försvarsutskottets betänkande. Verksamhet och anslag inom 
totalförsvaret 1991/92.  

Bet. 1990/91:KU38. Konstitutionsutskottets betänkande. Ny kommunallag. 
Bet. 1996/97:FöU1. Försvarsutskottets betänkande. Sveriges försvarspolitik mot 

sekelskiftet. 
Bet. 2001/02:FöU10. Försvarsutskottets betänkande. Samhällets säkerhet och bered-

skap. 
Bet. 2003/04:FöU2. Försvarsutskottets betänkande. Ny räddningstjänstlagstiftning, 

m.m. 
Bet. 2004/05:FöU3. Försvarsutskottets betänkande. Sekretess för risk- och sår-

barhetsanalyser.  
Bet. 2005/06:KU8. Konstitutionsutskottets betänkande. Regeringens krisberedskap 

och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004. 
Bet. 2005/06:FöU9. Försvarsutskottets betänkande. Samverkan vid kris – för ett 

säkrare samhälle. 
Bet. 2008/09:FöU9. Försvarsutskottets betänkande. Några frågor om sekretess och 

tillgång till register. 
Bet. 2014/15:FöU11. Försvarsutskottets betänkande. Försvarspolitisk inriktning – 

Sveriges försvar 2016–2020. 
 
Propositioner  
Prop. 1914:123. Kungl. Maj:ts Proposition med förslag till lag om förekommande 

och släckning av skogseld. 
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Prop. 1944:265. Kungl. Maj:ts Proposition till Riksdagen med förslag till brandlag 
och brandstadga m.m. 

Prop. 1948:230. Kungl. Maj:ts Proposition till Riksdagen med förslag till tryckfri-
hetsförordning m.m. 

Prop. 1962:10. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till brottsbalk; 
given Stockholms slott den 15 december 1961. 

Prop. 1971:30. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om all-
männa förvaltningsdomstolar, m.m.; given Stockholms slott den 12 mars 1971. 

Prop. 1973:90. Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny 
riksdagsordning m.m.; given Stockholms slott den 16 mars 1973. 

Prop. 1973:185. Kungl. Maj:ts proposition med förslag till brandlag m.m. 
Prop. 1975/76:160. Regeringens proposition om nya grundlagsbestämmelser angå-

ende allmänna handlingars offentlighet. 
Prop. 1975/76:209. Regeringens proposition om ändring i regeringsformen. 
Prop. 1977/78:38. Regeringens proposition om ändring i lagen (1937:249) om 

inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, m.m. 
Prop. 1979/80:2. Regeringens proposition med förslag till sekretesslag m.m. 
Prop. 1979/80:176. Regeringens proposition om ändring i brottsbalken (spioneri 

m.m.). 
Prop. 1980/81:78. Regeringens proposition om informationsutbytet mellan myndig-

heter som bekämpar organiserad och ekonomisk brottslighet. 
Prop. 1981/82:186. Regeringens proposition om ändring i sekretesslagen 

(1980:100), m.m. 
Prop. 1983/84:111. Regeringens proposition med förslag till polislag m.m. 
Prop. 1983/84:142. Regeringens proposition om ändring i sekretesslagen (1980:100) 

m.m. 
Prop. 1985/86:170. Regeringens proposition om räddningstjänstlag, m.m. 
Prop. 1985/86:80. Regeringens proposition om ny förvaltningslag. 
Prop. 1988/89:67. Regeringens proposition om sekretessfrågor inom undervisnings-

väsendet m.m. 
Prop. 1990/91:14. Regeringens proposition om ansvaret för service och vård till 

äldre och handikappade m.m. 
Prop. 1990/91:102. Regeringens proposition om verksamhet och anslag inom total-

försvaret under budgetåret 1991/92. 
Prop. 1990/91:111. Regeringens proposition om sekretess inom och mellan myndig-

heter på vårdområdet m.m. 
Prop. 1990/91:117. Regeringens proposition om en ny kommunallag. 
Prop. 1991/92:41. Regeringens proposition om samhällets åtgärder mot allvarliga 

olyckor. 
Prop. 1991/92:70. Regeringens proposition om vissa ändringar i räddningstjänst-

lagen. 
Prop. 1992/93:120. Regeringens proposition om ändring i sekretesslagen (1980:100) 

med anledning av EES-avtalet. 
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Prop. 1993/94:165. Några frågor om sekretess. 
Prop. 1994/95:196. Sekretess i verksamhet avseende beredskapsförberedelser m.m. 
Prop. 1994/95:7. Lag om civilt försvar. 
Prop. 1995/96:12. Totalförsvar i förnyelse. 
Prop. 1995/96:129. Skyddslag. 
Prop. 1996/97:4. Totalförsvar i förnyelse – etapp 2. 
Prop. 1996/97:11. Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. 
Prop. 1997/98:97. Polisens register. 
Prop. 1999/00:117. Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. 
Prop. 2000/01:80. Ny socialtjänstlag m.m. 
Prop. 2001/02:10. Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. 
Prop. 2001/02:70. Offentlighetsprincipen och informationstekniken. 
Prop. 2001/02:158. Samhällets säkerhet och beredskap. 
Prop. 2001/02:184. Extraordinära händelser i kommuner och landsting. 
Prop. 2001/02:191. Sekretessfrågor – ekonomisk brottslighet m.m. 
Prop. 2002/03:20. Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och 

omsorgsområdet. 
Prop. 2002/03:119. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. 
Prop. 2003/04:58. Sekretess inom den civila sjöfarten. 
Prop. 2003/04:93. Några frågor om sekretess, m.m. 
Prop. 2003/04:152. Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för 

socialförsäkringens administration. 
Prop. 2004/05:17. Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter. 
Prop. 2004/05:176. Kriminalvården – en myndighet. 
Prop. 2004/05:5. Vårt framtida försvar. 
Prop. 2004/05:83. Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med 

anledning av naturkatastrofen i Asien. 
Prop. 2005/06:51. Transport av farligt gods. 
Prop. 2005/06:76. Kärnsäkerhet och strålskydd. 
Prop. 2005/06:133. Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle. 
Prop. 2005/06:151. Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning. 
Prop. 2005/06:161. Sekretessfrågor – skyddade adresser, m.m. 
Prop. 2005/06:212. Hamnskydd. 
Prop. 2007/08:92. Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull. 
Prop. 2007/08:126. Patientdatalag m.m. 
Prop. 2008/09:21. Kommunala kompetensfrågor m.m. 
Prop. 2008/09:150. Offentlighets- och sekretesslag. 
Prop. 2008/09:152. Några frågor om sekretess och tillgång till register. 
Prop. 2009/10:58. Säkerhetskopiors rättsliga status.  
Prop. 2009/10:80. En reformerad grundlag. 
Prop. 2009/10:98. Lag om konsulära katastrofinsatser. 
Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 
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Prop. 2009/10:175. Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.  
Prop. 2010/11:116. Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2. 
Prop. 2011/12:157. Sekretess för uppgifter i utländska databaser. 
Prop. 2013/14:1. Budgetproposition för 2014 Utgiftsområde 6 – försvar och 

samhällets krisberedskap.  
Prop. 2013/14:51. Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet. 
Prop. 2013/14:110. En ny organisation för polisen. 
Prop. 2013/14:144. Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisbered-

skapens utveckling. 
Prop. 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020.  
 
Statens offentliga utredningar  
SOU 1966:60. Offentlighet och sekretess. Betänkande av Offentlighetskommittén – 

lagförslag med motiv. 
SOU 1970:47. Skydd mot avlyssning. Betänkande av Integritetsskyddskommittén. 
SOU 1971:50. Räddningstjänst. Betänkande av Räddningstjänstutredningen. 
SOU 1972:15. Ny regeringsform, ny riksdagsordning. Betänkande av Grundlag-

beredningen. 
SOU 1972:47. Data och integritet. Betänkande av Offentlighets- och sekretesslag-

stiftningskommittén.  
SOU 1975:22. Lag om allmänna handlingar. Betänkande av Offentlighets- och 

sekretesslagstiftningskommittén. 
SOU 1975:75. Medborgerliga fri- och rättigheter – regeringsformen. Betänkande av 

1973 års fri- och rättighetsutredning. 
SOU 1979:6. Polisen. Betänkande av 1975 års polisutredning.  
SOU 1979:75. Polisen i totalförsvaret. Betänkande av 1975 års polisutredning. 
SOU 1980:8. Privatlivets fred. Slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén. 
SOU 1981:82. Samhällets räddningstjänst. Principbetänkande av Räddningstjänst-

kommittén. 
SOU 1983:7. Ersättning för miljöskador. Betänkande av Miljöskadeutredningen. 
SOU 1983:39. Politisk styrning – administrativ självständighet. Betänkande av 

Förvaltningsutredningen. 
SOU 1983:73. Ny förvaltningslag. Betänkande av Förvaltningsrättsutredningen. 
SOU 1983:77. Effektiv räddningstjänst. Slutbetänkande av Räddningstjänst-

kommittén. 
SOU 1984:54. Tvångsmedel – anonymitet – integritet. Betänkande av tvångsmedels-

kommittén.  
SOU 1985:40. Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning. Betänkande 

av Verksledningskommittén. 
SOU 1992:140. Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation. Delbetän-

kande av Lokaldemokratikommittén. 
SOU 1993:10. En ny datalag. Slutbetänkande av Datalagsutredningen. 
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SOU 1993:77. Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd. Delbetänkande 
av Lokaldemokratikommittén. 

SOU 1994:149. Säkerhetsskydd. Betänkande av Säkerhetsskyddsutredningen. 
SOU 1995:19. Ett säkrare samhälle. Huvudbetänkande av Hot- och riskutredningen. 
SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten. 

Slutbetänkande av Förvaltningspolitiska kommissionen. 
SOU 1999:53. Ekonomisk brottslighet och sekretess. Betänkande av Ekosekretess-

utredningen. 
SOU 1999:68. Brandkatastrofen i Göteborg – drabbade, medier, myndigheter. 

Betänkande av Informationsutredningen om brandkatastrofen i Göteborg. 
SOU 1999:88. Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme. Gransk-

ningskommissionens betänkande. 
SOU 2000:21. Totalförsvarsplikten. Betänkande av 1998 års pliktutredning. 
SOU 2000:113. Branden i Göteborg den 29–30 oktober 1998 – en sammanfattning. 

Betänkande av Utredningen om erfarenheter av branden i Göteborg. 
SOU 2000:114. Samverkan – om gemensamma nämnder på vård- och omsorgs-

området, m.m. Betänkande av Samverkansutredningen. 
SOU 2001:3. Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. Delbetänkande av 

Offentlighets- och sekretesskommittén. 
SOU 2001:41. Säkerhet i en ny tid. Betänkande av Sårbarhets- och säkerhetsutred-

ningen. 
SOU 2001:86. Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd bered-

skap. Betänkande av Sårbarhets- och säkerhetsutredningen. 
SOU 2001:98. Stöd från Försvarsmakten. Betänkande av Utredningen om 

Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m. 
SOU 2001:105. Extraordinära händelser i kommuner och landsting. Slutbetänkande 

av Utredningen om kommuners och landstings beslutsfattande vid extraordinära 
fredstida händelser i samhället. 

SOU 2002:10. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Slutbetänkande av Utred-
ningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. 

SOU 2002:14. Statlig tillsyn – granskning på medborgarnas uppdrag. Delbetän-
kande av Tillsynsutredningen. 

SOU 2002:18. Personlig integritet i arbetslivet. Betänkande av Integritets-
utredningen. 

SOU 2002:87. Rikets säkerhet och den personliga integriteten – de svenska säker-
hetstjänsternas författningsskyddande verksamhet sedan år 1945. Betänkande av 
Säkerhetstjänstkommissionen. 

SOU 2003:11. System för samordnad krisinformation. Betänkande av Utredningen 
om samordning av informationsförsörjning vid kris. 

SOU 2003:27. InfoSäkutredningen – delrapport 1 om signalskydd. Delbetänkande 
av Utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället. 

SOU 2003:99. Ny sekretesslag. Huvudbetänkande av Offentlighets- och sekretess-
kommittén. 
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SOU 2003:103. Sekretess i elevernas intresse – dokumentation, samverkan och 
integritet i skolan. Betänkande av Utredningen om offentlighet och sekretess i 
skolan. 

SOU 2004:23. Från verksförordning till myndighetsförordning. Betänkande av 
Utredningen om en översyn av verksförordningen. 

SOU 2004:100. Tillsyn – förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn. 
Slutbetänkande av Tillsynsutredningen. 

SOU 2004:112. Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna. Slutbetän-
kande av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare. 

SOU 2004:134. Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting. 
Betänkande av Utredningen om lagen om civilt försvar. 

SOU 2005:104. Sverige och tsunamin – granskning och förslag. Huvudrapport från 
2005 års katastrofkommission. 

SOU 2006:18. Kustbevakningens personuppgiftsbehandling – integritet – Effektivi-
tet. Betänkande av Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehand-
ling. 

SOU 2007:22. Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys. 
Delbetänkande av Integritetsskyddskommittén. 

SOU 2007:31. Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser. Betänkande av 
Utredningen om en myndighet för säkerhet och beredskap. 

SOU 2007:44. Tsunamibanden. Betänkande av 2005 års katastrofkommission. 
SOU 2007:45. Utökat elektroniskt informationsutbyte. Betänkande av 2005 års 

informationsutbytesutredning. 
SOU 2007:72. Kommunal kompetens i utveckling. Betänkande av Kommunala 

kompetensutredningen. 
SOU 2007:75. Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning. Betänkande 

av Styrutredningen. 
SOU 2008:3. Skyddet för den personliga integriteten – bedömningar och förslag. 

Slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén. 
SOU 2008:61. Krisberedskapen i grundlagen – översyn och internationell utblick. 

Expertgruppsrapport. 
SOU 2008:87. Åklagarväsendets brottsbekämpning – integritet – Effektivitet. Betän-

kande av Åklagardatautredningen. 
SOU 2009:32. Socialtjänsten – integritet – Effektivitet. Betänkande av Socialtjänst-

datautredningen. 
SOU 2009:72. Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor. Delbetän-

kande av Insynsutredningen. 
SOU 2010:4. Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet. 

Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén. 
SOU 2010:29. En ny förvaltningslag. Betänkande av Förvaltningslagsutredningen. 
SOU 2011:20. Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Del-

betänkande av Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m. 
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SOU 2011:80. Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet. 
Slutbetänkande av Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning. 

SOU 2012:95. Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – ett förstärkt 
skydd för Sveriges säkerhet. Betänkande av Utredningen om förstärkt skydd mot 
främmande makts underrättelseverksamhet. 

SOU 2013:37. Begripliga beslut på migrationsområdet. Betänkande av Migrations-
språkutredningen. 

SOU 2013:33. En myndighet för alarmering. Betänkande av Alarmeringstjänst-
utredningen. 

SOU 2013:51. Skydd för geografisk information. Betänkande av Utredningen om 
skydd för geografisk information. 
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