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Vilka personuppgifter hos Försäkringskassan är skyddade av sekretess och vilka får lämnas ut? 
  

  
 

Sammanfattning 
 
 

I Sverige har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter 

om handlingarna inte är sekretessbelagda. Att en allmän handling kan skyddas genom 

sekretess uttrycks i tryckfrihetsordningen där det anges undantag till handlingsoffentligheten 

som innebär att sekretesslagens regler blir tillämpliga. 

 

I detta arbete har studerats vilka personuppgifter hos Försäkringskassan som är skyddade av 

sekretess och vilka som får lämnas ut. Av uppsatsen framgår att det är Försäkringskassans 

handläggare som oftast skall avgöra om en uppgift kan lämnas ut eller inte. I vissa fall kan 

handläggare dock överlämna sekretessprövningen till myndigheten. Vidare framgår hur 

bedömningen bör gå till för att kunna avgöra om sekretess skall föreligga. Dessutom finns det 

några undantag för att information som är sekretessbelagd ändå kan lämnas ut. 

 

När sekretessprövning utförs av Försäkringskassan utifrån de få riktlinjer som finns blir 

bedömningarna många gånger skönsmässiga. Anledningen är att riktlinjerna är oklara. Med 

andra ord innebär det att sekretessbedömningar kanske inte alltid blir korrekt utförda när det 

saknas klara riktlinjer. 
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1 Inledning 
 

I detta uppsatsarbete kommer det att utredas vilka personuppgifter hos Försäkringskassan som 

får lämnas ut till den som frågar efter dem. Det utifrån hur sekretesslagen (1980:100, SekrL) 

förhåller sig till vår grundlag tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF). Det framgår i TF 2:1 

att varje svensk medborgare skall ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I TF 2:2 uttrycks 

dock olika situationer där den rätten kan inskränkas. Denna uppsats inriktas på de uppgifter 

hos Försäkringskassan som skall ingå under inskränkningar enligt TF 2:2 1 st. 6 p. vilken 

berör personliga och ekonomiskall förhållanden. Försäkringskassans reglering beträffande 

sekretess finns i SekrL 7:7 och den lyder:  

 

”Sekretess gäller hos Försäkringskassan … i ärende enligt lagstiftningen om 

allmän försäkring, allmän pension, arbetsskadeförsäkring eller 

handikappsersättning och vårdbidrag eller om annan jämförbar ekonomisk förmån 

för enskild, eller om läkarvårdsersättning, ersättning för sjukgymnastik eller 

särskild sjukförsäkringsavgift, för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon 

honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. ---” 

 

För att bedöma om en uppgift kan lämnas ut skall en sekretessprövning genomföras. Syftet 

med prövningen är att avgöra om den som uppgiften berör lider men av att uppgiften röjs. 

Därför kommer det även att utredas hur sekretessprövningen hos Försäkringskassan bör gå till 

på ett riktigt sätt. 

 

Sekretessområdet verkar inte vara så klarlagt som det borde med tanke på de svårigheter som 

sekretessprövningen innebär. Dessutom kan Försäkringskassan i många fall vara osäker på 

hur de skall hantera prövningen av sekretess. Det är grunden för att studera vilka riktlinjer 

som finns för Försäkringskassans sekretessprövning. 

 

 

1.1  Syfte  
 

För att Försäkringskassan skall kunna bedöma om en uppgift kan utlämnas eller inte krävs det 

att en sekretessprövning sker. Med anledning därav är syftet med uppsatsen att utreda och 
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besvara vilka riktlinjer Försäkringskassan har för att sekretessprövning skall utföras på ett 

korrekt sätt.  

 

 

1.2  Problemformulering 
 

Det är oklart vilka parametrar som Försäkringskassan har att ta hänsyn till vid 

sekretessprövning och hur prövningen bör gå till för att kunna avgöra om en uppgift kan 

lämnas ut. Troligtvis kan rättstillämpning skifta hos Försäkringskassan då det finns många 

kontor och handläggare. Frågeformuleringen är följande: Vilka personuppgifter hos 

Försäkringskassan är skyddade av sekretess och vilka får lämnas ut? 

 

 

1.3  Avgränsning 
 

Lagrummet som berör Försäkringskassan, SekrL 7:7 1 st., kommer att utredas. Även andra 

paragrafer ur SekrL nämns men dessa kommer inte att utredas närmare i denna uppsats. 

Uppsatsen behandlar rätten att få ta del av handlingar samt sekretessbrytande regler. 

Uppsatsen kommer endast att fokusera på den delen av handlingsoffentligheten enligt 

undantaget i TF 2:2 1 st. 6 p. som rör skyddet för enskilda och ekonomiska förhållanden. 

Vidare kommer uppsatsen endast inriktas på sekretess inom Försäkringskassans 

kärnverksamhet och inte sekretess som rör personaluppgifter, offentlig upphandling eller 

liknande. 

 

 

1.4  Metod och material 
 

Det lagrum som är aktuellt på området, SekrL 7:7, är uppsatsens kärna. För att förstå 

lagrummets innebörd har även förarbeten och kommentaren till SekrL använts. Vidare har 

Regeringsrättens domslut, Justitieombudsmannen och Justitiekanslerns utlåtanden studerats. 

Utöver det har Riksförsäkringsverkets vägledande information till Försäkringskassorna 

använts. Även information från doktrinen har inhämtats för att kunna redogöra det som gäller 

allmänt inom sekretessområdet. 
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2 Tryckfrihetsförordningen  
 

För att få en inblick i sekretessområdet beskrivs några allmänna begrepp som nyttjas. Det för 

att få förståelse för lagtext där begreppen används. 

 

I Sverige finns en allmän rättighet till insyn i offentlig verksamhet. Den allmänna rättigheten 

består av flera olika grundläggande fri- och rättigheter. Samlingsbeteckningen för dessa fri- 

och rättigheter är offentlighetsprincipen.1  I denna uppsats studeras den del av 

offentlighetsprincipen som omfattar rätten att ta del av allmänna handlingar, den s.k. 

handlingsoffentligheten. Den är kanske den viktigaste formen av offentlighet.2 ”Den enskildes 

rätt att ta del av myndigheternas handlingar har länge varit grundlagsfäst i vårt land”.3   

 

 

2.1 Handling 
 

I TF 2:3 1 mening framgår det att:  

”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.”  

 

Innehållet i en handling är det väsentliga och en handling kan vara av två olika slag. Dels 

handling som kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel som t.ex. skriftliga blanketter, kartor, 

ritningar och fotografier. Dels kan handling kräva ett tekniskt hjälpmedel för att kunna 

uppfattas, d.v.s. upptagningar med information genom t.ex. ADB, mikrofilm, ljudband och 

CD-skivor.  Som en sammanfattning av vad en handling är kan det benämnas som ”en form 

för att lagra och bevara upplysningar”.4 Handling kan också beskrivas som att det innehåll den 

består av är sparade upplysningar som kan uppfattas med ett mänskligt sinne, flera gånger.5  

                                                 
1 SOU 2001:3 s. 49. 
2 Bohlin, s.17. 
3 Prop. 1979/80:2 Del A s. 46. 
4 Bohlin, s. 36–39.  
5 Riksförsäkringsverket, s. 14. 
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2.2 Allmän handling 

 

I TF 2:3 2 mening uttrycks det att:  

”Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att 

anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.”  

 

Det föreligger två krav för att en handling skall bli allmän. Det första kravet är att den finns 

förvarad hos myndigheten och det andra kravet är att handlingen antingen inkommit dit eller 

att myndigheten har upprättat handlingen. Dessutom finns en skyldighet att en allmän 

handling skall registreras hos myndigheten. Men för Försäkringskassan kan dock 

registreringsskyldigheten undantas när det avser handlingar som förekommer i stor mängd. 

Exempel på sådana handlingar är sjukanmälningar och inkomstuppgifter.6 En handling finns 

förvarad hos myndigheten när den är tillgänglig där. Det kan dock vara tillräckligt att 

handlingen borde finnas där för att den skall anses vara förvarad hos den myndigheten.7 Det 

finns situationer där en handling ansetts varit förvarad hos myndigheten fast den egentligen 

aldrig har funnits där. Ett exempel på hur förvaringskriteriet skall tolkas beträffande 

rekrytering är rättsfallet RÅ 1989 ref 29. Där ansåg Regeringsrätten (RegR) att en inkommen 

arbetsansökan till Spårvägsstyrelsen, som skickats till det rekryteringsföretag kommunen 

anlitat, var att anses som förvarad hos kommunen där anställningen skulle ske.  

 

 

2.2.1 Inkommen handling 

 

I TF 2:6 1 mening stadgas det att: 

”Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten 

eller kommit behörig befattningshavare till handa.” 

 

Det är inte något krav att handlingen lämnats i myndighetens lokaler. Det är tillräckligt att 

behörig befattningshavare erhållit handlingen. Tidpunkten när en handling skall anses 

inkommen är den tidpunkt som tidigast kan vara tänkbart och det är inte acceptabelt att skjuta 

fram tidpunkten genom att t.ex. öppna post senare än vid ankomstdagen.8  

                                                 
6 Bohlin, s. 23–24. 
7 Gjerstad, s. 10. 
8 Bohlin, s. 60–61. 
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Vad det beträffar tidpunkten för när upptagningar skall anses som inkomna framgår det i TF 

2:6 2 meningen att: ”den anses inkommen till myndighet när annan har gjort den tillgänglig 

för myndigheten …” Det innebär att när en allmän handling genom upptagning kan läsas, 

avlyssnas eller uppfattas på annat sätt hos myndigheten anses den vara inkommen.9 I 

kommentaren till SekrL framgår att elektroniskt dokument anses inkommet när det har anlänt 

till mottagarens dator vid myndigheten.10 RegR ansåg i rättsfallet RÅ 1999 ref 18 att även 

”cookie-filer” (datalagrade meddelanden) som sänds när man varit i kontakt med vissa 

hemsidor ansågs förvarade och inkomna till myndigheten. 

 

 

2.2.2 Upprättad handling 

 

Av lagtexten i TF 2:7 1 st. framgår det att: 

”Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som 

ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har 

slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst 

ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.” 

 

En handling har expedierats när den lämnats vidare till någon utanför myndigheten. Ett ärende 

hos myndigheten anses vara upprättad när den är färdig och därför tillgänglig. Dessförinnan är 

handlingen myndighetens arbetsmaterial.11 Exempel på handling som anses vara 

slutbehandlad hos myndigheten utan att den expedierats är ett protokoll som justerats och blir 

därmed en allmän handling. Vad det beträffar journaler och diarium anses dessa som 

upprättade när en anteckning införs i dem.12 Det finns ett rättsfall RÅ 1998 ref 44 där RegR 

uttalat att även en ”e-postlogg” (register över ingående och utgående elektroniska 

meddelanden) skall likställas med ett diarium och därför ansågs den upprättad eftersom den 

tekniskt sett fanns färdig för noteringar av elektroniska meddelanden.  

 

 

 

 

                                                 
9 Bohlin, s. 62. 
10 Riksförsäkringsverket, s. 16. 
11 Bohlin, s. 71. 
12 Riksförsäkringsverket, s. 16. 
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2.3 Handlingsoffentlighet 
 

I TF 2:1 kan utläsas att:  

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje 

svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”  

 

Handlingsoffentligheten som innebär rätt att ta del av en uppgift som finns i en allmän 

handling är den mest betydelsefulla offentlighetsformen.13 Vidare uttrycks det i TF 14:5 2 st. 

att utlänningar i de flesta fall likställs med svenska medborgare när det gäller rätten att ta del 

av allmänna handlingar hos våra myndigheter.  

 

 

2.4 Inskränkningar av handlingsoffentligheten i form av sekretessregler 
 

I TF 2:2 stadgas det att: 

”Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är 

påkallat med hänsyn till --- 

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, --- 

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i 

bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan 

lag vartill den särskilda lagen hänvisar. ---” 

 

Detta stadgande innebär ett undantag från huvudregeln om handlingsoffentlighet genom 

rätten att få reda på information om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden 

kan begränsas om sekretess är tillämpligt på den uppgift som efterfrågas.14 

 

 

3 Sekretesslagen  
 

Rätten till handlingsoffentlighet enligt TF 2:1 kan begränsas genom TF 2:2. Där framgår att 

begränsningsmöjlighet finns om det är påkallat genom någon av de sju olika sekretessgrunder 

som anges där. Sekretessreglerna är styrda av sekretessgrunderna i TF 2:2 och har grupperats i 

                                                 
13 Bohlin, s. 17. 
14 Bohlin, s. 169. 
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SekrL kapitel 2-10 därefter. 15 I SekrL 1:6 framgår att det är myndigheter som berörs av 

SekrL. Sedan den 1 januari 2005 är Försäkringskassan en ny statlig myndighet som handhar 

delar av socialförsäkringen.16  

 

SekrL omfattar det allmänna och den enskilda individen och dess närstående vad det beträffar 

sekretesskydd om dessa. Enligt SekrL 7:7 kan utläsas att hänsyn skall tas till den försäkrade 

individen och dess närstående. Det borde innebära att hänsynstagande har företrädesrätt 

framför handlingsoffentligheten om den utlämnande uppgiften skulle innebära men för den 

försäkrade. I de situationer där men kan föreligga för den det berör skall sekretess tillämpas.   

 

 

3.1 Begreppet sekretess 

 

Det latinska ordet sekretess betyder hemlig eller avskild.17 Det framgår i SekrL att det finns 

två huvudtyper av sekretess, röjande och utnyttjande av sekretess.   

 

Röjande av sekretess stadgas i SekrL 1:1 2 st.:  

”Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller 

genom att allmän handling lämnas ut eller att det sker på annat sätt (sekretess).”   

 

Det innebär att alla slags röjandeformer är förbjudna. Det finns tre former av röjande 

sekretess: tystnadsplikt, handlingssekretess samt agerandesekretess. Vad det beträffar den 

muntliga formen, tystnadsplikt, betyder den att en uppgift inte får berättas vidare. 

Handlingssekretessen innebär att en allmän handling som innehåller sekretessbelagd 

information inte får lämnas ut. Att uppgift kan röjas på annat sätt skulle kunna vara någon 

form av agerande där sekretessbelagd information når någon obehörig. Ett exempel är att det 

inte är tillåtet för en myndighetsperson att visa upp ett föremål för någon och på så sätt bryta 

sekretessen. Även ett passivt agerande där man underlåter att dölja sekretessbelagd 

information kan vara ett sätt att röja en uppgift på.18 

 

 

 
                                                 
15 Bohlin, s. 169–170. 
16 Eliason m.fl., s. 7:39. 
17 Bohlin, s. 173. 
18 Eliason m.fl., s. 1:3. 
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Utnyttjande av sekretess stadgas i SekrL 1:4 1 st.: 

”Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt 

utnyttjas utanför den verksamhet i vilket sekretess gäller för uppgiften.” 

 

Denna reglering innebär att en uppgift som är skyddad av sekretess inte får utnyttjas i något 

annat sammanhang än inom den verksamhet uppgiften härrör från. Det betyder att ett olovligt 

användande är förbjudet även om uppgiften inte röjs. Både myndighet och dess personal är 

bundna av förbudet. Ett exempel på utnyttjande av sekretess är att en tjänsteman som har 

kännedom om Rikets penning- och valutapolitik inte får skaffa sig egen ekonomisk vinning 

genom utnyttjande av den information han besitter.19 

 

 

3.2 Olika grader av sekretess 
 

SekrL lagrum består av tre olika grader av sekretess, som innehåller olika skaderekvisit.20 

Förutsättningen är att sekretess inte skall vara mer omfattande än vad som är absolut 

nödvändigt för en uppgift. Att det finns fler grader av sekretess beror på att olika 

verksamheter besitter olika slag av känslig information. Det innebär att skaderiskerna skiljer 

sig åt verksamheter emellan och att verksamheten måste ta hänsyn till om en skada inträffar 

när en uppgift lämnas ut i det enskilda fallet.21 

 

 

3.2.1 Sekretess med rakt skaderekvisit 

 

Den mildaste graden av sekretess innehåller ett rakt skaderekvisit som i lagrum formuleras 

”om det kan antas att … lider men” d.v.s. att röjandet av en uppgift kan antas innebära en 

skada för den berörda individen. Presumtionen vid reglering av sekretess med rakt 

skaderekvisit innebär att informationen är offentlig.22 Rakt skaderekvisit skall tillämpas av 

folkbokföringen genom SekrL 7:5, kriminalvården genom SekrL 7:21 och vid prövning om 

körkortsinnehav genom SekrL 7:32 m.fl.  

 

                                                 
19 Eliason m.fl., s. 1:14. 
20 Riksförsäkringsverket, s. 22. 
21 Bohlin, s. 176. 
22 Prop. 1979/80:2 Del A s. 79–80. 
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Även Försäkringskassan har ett rakt skaderekvisit som regleras genom SekrL 7:7 där det 

stadgas att: 

”Sekretess gäller hos Försäkringskassan … i ärende … om det kan antas att den 

som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men om 

uppgiften röjs. ---” 

 

”Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida 

ramar”. Om sekretess är tillämplig eller inte skall inte avgöras utifrån skadebedömning i det 

enskilda fallet utan bör grundas på om uppgiftens art ”typiskt sett kan vara ägnat att medföra 

skada”.23  

 

 

3.2.2 Sekretess med omvänt rekvisit 

 

Det starkare skyddet är sekretess med omvänt rekvisit och i dessa fall gäller sekretess som 

huvudregel. Det omvända skaderekvisitet anges i lagrum genom uttrycket ”om det inte står 

klart … lider men” och det betyder att röjandet av en uppgift kan ske om man vet att den 

berörda individen inte lider någon skada.24 Omvänt skaderekvisit skall tillämpas av hälso- och 

sjukvården genom SekrL 7:6, socialtjänsten genom SekrL 7:4 och arbetsförmedlingen genom 

SekrL 7:10 m.fl.  Bedömningen vid sekretess med omvänt skaderekvisit är mer begränsad än 

vad den är vid sekretess med rakt skaderekvisit.25 Om någon begär uppgift som lyder under 

sekretess med omvänt skaderekvisit vilar bevisbördan ”på den som vill hävda att utlämnande 

kan komma till stånd”.26  

 

Att Försäkringskassan i sin sekretessreglering, SekrL 7:7, bara har ett rakt rekvisit vilket 

innebär den mildaste graden av sekretess kan anses beaktansvärt. Det med anledning av att 

Försäkringskassan i många fall handhar känslig information, som kommer från bl.a. 

sjukvården, för att kunna handlägga sina ärenden. Sjukvården har en starkare sekretess men 

när information överförs därifrån till Försäkringskassan innebär det att uppgifterna anses 

förvarade även hos Försäkringskassan som har den svagaste formen av sekretess. Dock har 

                                                 
23 Prop. 1979/80:2 Del A s. 79–80. 
24 Prop. 1979/80:2 Del A s. 82. 
25 Prop. 1979/80:2 Del A s. 82. 
26 Prop. 1979/80:2 Del A s. 157. 



Vilka personuppgifter hos Försäkringskassan är skyddade av sekretess och vilka får lämnas ut? 
  

 12(40)

denna problematik lösts genom att det i domstolspraxis och JO/JK-utlåtanden avgjorts att 

efterfrågad uppgift om någon annans hälsotillstånd skall skyddas av sekretesskäl.27 

 

 

3.2.3 Absolut sekretess 

 

Den starkaste formen är absolut sekretess som saknar skaderekvisit. Det innebär att sekretess 

alltid gäller för uppgiften och de enda inskränkningar som finns är där det framgår 

upplysningsskyldighet genom lag eller förordning.28 Skaderekvisit saknas för bl.a. kommunal 

familjerådgivning genom SekrL 7:4 2 st., kriminalregister genom SekrL 7:17 och polisregister 

genom SekrL 7:18. Om det inte finns någon sekretessbrytande regel som är tillämplig gäller 

sekretess. 29 

 

Att sekretessen består av olika grader, som framgår i både proposition 1979/80:2 Del A och 

doktrin, är således bra eftersom olika myndigheter har tillgång till olika sorters känslig 

information. Dock saknas det gemensamma benämningar för de olika slag av sekretess som 

åsyftar vilken grad det handlar om. Man kan tolka att det idag är rekvisitet som avgör vilken 

grad av sekretess som är aktuell. Rekvisitet bör även i fortsättningen ingå i bedömningen men 

det borde också markeras i lagtexten vilken grad som avses gemensamt med ordet sekretess. 

De skulle kunna uttryckas genom enkel sekretess, kvalificerad sekretess och absolut sekretess. 

Eftersom de som behandlar sekretessfrågor inte alltid är insatta i juridiska termer, som t.ex. 

rekvisit, kan det antas att det behövs ett förtydligande. Om lagtexten skulle vara tydligare 

utformad borde det kunna innebära att de tjänstemän som skall tillämpa sekretessregler skulle 

kunna utföra en så korrekt bedömning som möjligt när de olika graderna av sekretess klart 

framgår.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 RÅ 1993 not. 138, RÅ81 Ab241, JO 1998/99 s. 517, JO 1999/2000 s. 380, JO 1984/85 s. 265, JK 1155-00-40. 
28 Bohlin, s. 181. 
29 Bohlin, s. 181. 
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3.3 Vilka skall tillämpa sekretess enligt SekrL 
 

Myndigheter och deras anställda skall ta hänsyn till sekretess enligt SekrL men även de som 

genom uppdrag deltar i myndigheternas verksamhet omfattas. Offentliga funktionärer är ett 

samlingsnamn för dem som berörs av SekrL.30 Det stöds av SekrL 1:6. 

Beträffande SekrLs tillämpare är det naturligt att myndigheten och dess anställda alltid skall 

följa SekrLs reglering. Även de som genom något uppdrag blir berörda av information som är 

skyddad av sekretess hos myndigheter skall sålunda också följa SekrLs bestämmelser. 

 

Innebörden är att den som är anställd hos ett privat företag är inte bunden av SekrL regler. 

”Om en myndighet har träffat avtal om t.ex. viss experthjälp med ett enskilt företag, kan det 

emellertid te sig naturligt att arbetstagarna hos företaget får lyda under bestämmelserna i 

sekretesslagen.”31 Men för att sekretess skall omfatta arbetstagarna hos det enskilda företaget 

krävs att ett s.k. förbehåll ställs upp av myndigheten till arbetstagaren på samma sätt som om 

sekretess skall gälla för enskilda personer. Förbehållet innebär att uppgiften inte får användas 

fritt av den som mottagit informationen.32 Förbehållsbestämmelserna finns i SekrL 14:9. 

 

Således kan det vara bra att en myndighet måste ställa ett förbehåll direkt till den enskilde 

arbetstagaren hos ett företag eftersom personen då blir direkt upplyst om att han omfattas av 

tystnadsplikt. Det antagliga är att förfarandet beträffande vem vid ett företag som omfattas av 

sekretess ansvarar bolaget för. Det sker troligtvis genom att den enskilde arbetstagaren intygar 

att han har tystnadsplikt för all information som han får vetskap om vid ett uppdrag hos en 

myndighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Bohlin, s. 184–185. 
31 Prop. 1981/82:186 s. 41. 
32 Bohlin, s. 187. 
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4 Sekretess i Försäkringskassans kärnverksamhet 
 

I SekrL 7:7 1 st. stadgas det att:  

”Sekretess gäller hos Försäkringskassan … i ärende enligt lagstiftningen om 

allmän försäkring, allmän pension, arbetsskadeförsäkring eller 

handikappsersättning och vårdbidrag eller om annan jämförbar ekonomisk förmån 

för enskild, eller om läkarvårdsersättning, ersättning för sjukgymnastik eller 

särskild sjukförsäkringsavgift, för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon 

honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. ---”  

 

I ovanstående lagrum framgår formuleringen ”kan antas” vilket betyder att skaderekvisitet är 

rakt. Som framgår under 3.2.1 innebär det raka rekvisitet presumtion för offentlighet. Den s.k. 

socialförsäkringssekretessens främsta uppgift är att skydda den försäkrades integritet.33  

 

 

4.1 Begreppet men 
 

I SekrL 7:7 används ordet men utan någon gradering. Det betyder att sekretess är aktuellt vid 

mindre krav på vad som är men än vid en förstärkt form av begreppet. I SekrL 7:1 används 

ordet betydande före men. Det krävs då mer för att det skall anses att men föreligger.34 För 

lagrummet SekrL 7:7 avser begreppet men främst integritetskränkningar. Med det menas t.ex. 

att det kan anses vara tillräckligt att vissa personer känner till en ömtålig uppgift om en annan 

person. Det innebär dessutom att risken ökar för obehörig spridning som i sin tur kan innebära 

missaktning från andra.35  

 

I några andra kapitel i sekretesslagen, t.ex. 9 kapitlet, används både begreppet skada och även 

begreppet men. I detta sammanhang innebär skada uteslutande ekonomisk skada för enskild 

och men står för integritetskränkande skador. Vad det beträffar det aktuella lagrummet SekrL 

7:7 finns inte ordet skada angivet. Här innebär ordet men även ekonomisk förlust för enskild. 

Det betyder att begreppet men har en vidare innebörd i SekrL 7:7 än i andra lagrum.36  

                                                 
33 Riksförsäkringsverket, s. 24. 
34 Prop. 1979/80:2 Del A s. 79. 
35 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83. 
36 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83. 
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Grunden för om men föreligger eller inte skall ske med tyngdpunkt utifrån den berörda 

personens egna upplevelser. Dock måste bedömningen även ta hänsyn till de olika 

förändringar som sker i samhället beträffande våra värderingar. 37 Även om en åtgärd är fullt 

rättsenlig och acceptabel så måste det ändå tas hänsyn till om det ”typiskt sett” kan innebära 

men för den berörde.38 I promemorian uppges vad rättsenliga åtgärder kan vara. Exempelvis 

nämns indrivningsåtgärder, intagning för sluten psykiatrisk vård, ställd under övervakning 

eller fängelsestraff.39 

 

I propositionen framgår att Lagrådet ansåg att det i lagens inledande kapitel borde ingå en 

förklaring av begreppen skada och men. Det med anledning av att det kan uppstå 

tolkningssvårigheter beträffande dessa två begrepp som inte används på samma sätt inom 

SekrL. Lagrådet föreslog följande definition: ”I 7-9 kap. avses med men: sådan olägenhet av 

personlig art och sådan ekonomisk förlust som föranleds av att uppgift om personligt 

förhållande röjs, skada: sådan ekonomisk förlust som föranleds av att uppgift om ekonomiskt 

förhållande röjs.”40  

 

Justitiedepartementet anslöt sig till Lagrådets tolkning av begreppen skada och men. Men de 

ansåg däremot inte att det skulle införas någon definition i SekrL. Det p.g.a. att det skulle 

kunna innebära missförstånd eftersom innebörden endast gäller begreppen i vissa av lagens 

kapitel. Dessutom ansåg departementet att det inte skulle råda någon tvekan om vad 

begreppens innebörd är efter Lagrådets uttalanden.41 

 

När det gäller begreppen men och skada borde det, liksom Lagrådet uttryckt, finnas en 

definition av begreppen i SekrLs inledande kapitel. Orsaken till det är att ordet men i SekrL 

7:7 omfattar både integritetskränkande skada och ekonomisk skada. I SekrLs övriga lagrum 

har man skilt integritetskränkande skada och ekonomisk skada åt genom att använda båda 

begreppen men och skada. Om det skulle finnas en förklaring till vad de olika begreppen men 

och skada innebär skulle det kunna ge en bättre förståelse för vad lagstiftaren avsett med de 

olika lagrummen. Det skulle då inte krävas att den enskilde tjänstemannen har kännedom om 

vad lagrådets tolkning är av begreppen. 

 

                                                 
37 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83. 
38 Prop. 1979/80:2 Del A s. 190. 
39 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83. 
40 Prop. 1979/80:2 Del A s. 457. 
41 Prop. 1979/80:2 Del A s. 493. 
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4.2 Begreppet personliga förhållanden 
 

Den allmänna förklaringen av begreppet personliga förhållanden är att det kan avse allt från 

en persons adress till yttringar av ett psykiskt sjukdomstillstånd samt personlig ekonomi.42 

Det innebär att alla slags uppgifter som kan kopplas till en fysisk person omfattas.43 Det bör 

inte vara svårt att inse vad innebörden av personliga förhållanden är vid tolkning och att det 

avser endast fysiska personer.44 Beträffande SekrL 7:7 innebär personliga förhållanden 

exempelvis sjukperioder, uppgift om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och sjukpennings 

storlek. Även en uppgift om en enskilds adress, som egentligen är harmlös, kan bli 

sekretesskyddad om det av någon andledning skulle innebära men för den berörde.45 I TF 2:3 

sista p. framgår det att personliga uppgifter är allt som härrör till en fysisk person, d.v.s. all 

slags information som direkt eller indirekt berör.  

 

Beträffande formuleringen i TF 2:3 sista meningen borde det inte föreligga några 

tolkningsproblem om vad personliga uppgifter innebär. Det kan p.g.a. vad som ovan nämnts 

antas att personliga förhållanden kan likställas med personliga uppgifter och därför borde det 

inte innebära några svårigheter att avgöra vad som är personliga förhållanden. 

 

 

4.3 Begreppet närstående 
 

I motiven till propositionen har begreppet närstående inte givits någon särskild definition. 

Orsaken till definitionssvårigheten är att uppfattningen om innebörden av närstående ändras 

genom tiderna. Det understryks dock att ett faktiskt släktskap inte krävs.46 Men enligt 

Lagrådet borde det vara klart att begreppet innebär ”den som är personligt närstående”.47 

Som vägledning för Försäkringskassorna anger Riksförsäkringsverket en definition av 

begreppet närstående. ”Till gruppen närstående räknas främst man eller hustru, sambo och 

nära släktingar. Som nära släktingar räknas den inre familjekretsen så som föräldrar, barn eller 

syskon. Begreppet kan även omfatta en nära vän.”48   

 

                                                 
42 Prop. 1979/80:2 Del A s. 84. 
43 Bohlin, s. 179. 
44 Prop. 1979/80:2 Del A s. 84. 
45 Eliason m.fl, s. 7:40–41. 
46 Prop. 1979/80:2 Del A s. 168. 
47 Prop. 1979/80:2 Del A s. 459. 
48 Riksförsäkringsverket, s. 25. 
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Det kan således inte anses att Lagrådets förklaring ”den som är personligt närstående” ger 

någon som helst klarhet. Däremot ger propositionen 1979/80:2 Del A en något tydligare 

beskrivning genom att uttrycka att det inte krävs släktskap. Den troligtvis bästa beskrivningen 

av begreppet närstående framgår i Riksförsäkringsverkets vägledning där man räknar upp 

vilka den inre familjekretsen består av och att det även kan omfatta en nära vän. Dock kan det 

ifrågasättas hur man bedömer om en vän är nära eller inte. Är det rimligt att tjänstemannen 

skall kunna avgöra vem som är en nära vän till den uppgiften rör? Troligtvis måste 

tjänstemannen vända sig till den uppgiften rör för att få vetskap om en annan person är nära 

vän eller inte till den berörde. Om man sammantaget utgår ifrån dessa beskrivningar bör det 

således inte bli några problem att avgöra vem som ingår i begreppet närstående. 

 

5 Sekretessprövning 

 

5.1 Skyldigheten att lämna ut uppgifter 
 

Av lagtexten i SekrL 15:4 framgår det att: 

”Myndighet skall på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling som 

förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse 

om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.” 

 

Och i SekrL 15:5 framgår det att: 

”Myndigheten skall på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den fogar 

över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av 

hänsyn till arbetets behöriga gång.” 

 

Som framgår av ovanstående citerad lagtext är en myndighet skyldig att lämna ut uppgifter ur 

allmänna handlingar till enskilda och uppgifter som de förfogar över till andra myndigheter. 

Det är sålunda en mer utbredd informationsskyldighet till andra myndigheter än till enskilda. 

Men en myndighet är inte skyldig att lämna ut information när sekretess lägger hinder för 

uppgiften eller när det stör arbetets behöriga gång. 49 

 

 

                                                 
49 Prop. 1979/80:2 Del A s. 361. 
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5.2 Skyldigheten att utföra sekretessprövning 
 

För att myndigheten skall kunna bedöma om uppgiften är känslig att lämna ut eller inte måste 

myndigheten utföra en prövning om sekretess är tillämplig. 

I SekrL 15:6 kan det utläsas att: 

”Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att frågan om 

utlämnande av allmän handling till enskild prövas av den myndighet som förvarar 

handlingen, om det inte är föreskrivet att prövningen skall ankomma på annan 

myndighet. Svarar viss befattningshavare vid myndighet enligt arbetsordning eller 

särskilt beslut för vården av handlingen, ankommer det på honom att i första hand 

pröva frågan om handlingens utlämnande till enskild. I tveksamma fall skall han 

hänskjuta frågan till myndigheten, om det kan ske utan omgång. Vägrar han att 

lämna ut handlingen eller lämnar han ut handlingen med förbehåll, som 

inskränker sökandes rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, skall 

han, om sökande begär det, hänskjuta frågan till myndigheten. Sökande skall 

underrättas om att han kan begära detta och att beslut av myndigheten krävs för att 

ett avgörande skall kunna överklagas.” 

 

I propositionen påpekas att det inte framgår i ovanstående lagtext att prövning skall ske även 

vid förfrågning från annan myndighet. Men det anses inte nödvändigt att särskilt reglera 

prövning om utlämnande av uppgift myndigheter emellan utan det är tillräckligt med 

reglering gällande enskildas förfrågningar.50   

 

I SekrL 15:6 framgår bara att prövningen skall ske när en enskild begär en uppgift. Om det är 

självklart att sekretessprövning även skall ske vid uppgiftsutlämnande myndigheter emellan, 

vilket kan tolkas i propositionen 1979/80:2 Del A, borde det framgå i lagtexten. Det för att 

någon tveksamhet inte skall uppstå vid sekretessprövning som utförs av den enskilde 

tjänstemannen. Tjänstemannen kanske inte är medveten om den juridiska metod som ibland 

innebär att man måste söka svar i t.ex. propositioner. 

 

En begäran om att få ta del av en allmän handling kan ske muntligen eller skriftligen och skall 

ställas till den myndighet som förvarar handlingen. Det är förvaringsmyndigheten som sedan 

                                                 
50 Prop. 1979/80:2 Del A s. 362. 
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gör sekretessprövning.51 Prövningen om sekretess skall ske skyndsamt, d.v.s. den skall ha en 

hög prioritet.52 Hos Försäkringskassan är det i allmänhet det lokala kontoret, där handlingen 

finns, som tar ställning till om en allmän handling skall lämnas ut eller inte.53 I första hand är 

det befattningshavaren hos myndigheten som enligt arbetsordningen eller enligt ett beslut är 

den som ansvarar för handlingen som har beslutsrätten i sekretessprövningen.54 Hos 

Försäkringskassan är det ärendets handläggare som är ansvarig för prövningen av sekretess. 

Handläggare i kundtjänst vid Försäkringskassan har tillgång till socialförsäkringens register 

via terminal. Det innebär att förfrågningar kan komma till dessa handläggare men när de 

saknar kännedom om ärendet i helhet kan det vara svårt att genomföra en 

sekretessbedömning. Därför måste oftast dessa handläggare vidarebefordra efterfrågad uppgift 

till den ansvarige handläggaren för ärendet.55 Myndigheten måste se till att det alltid finns 

någon tjänsteman tillgänglig som har beslutanderätt för sekretessprövning. Myndigheten är 

alltid ytterst ansvarig för beslutsfattandet i sekretessprövning.56  

 

 

5.3 Sekretessprövningens tillvägagångssätt 
 

För att en sekretessprövning skall bli aktuell måste någon (sökande) efterfråga en uppgift hos 

myndigheten. Utgångspunkten är att den sökande skall ha rätt till anonymitet. Det betyder att 

den sökande har rätt att ta del av uppgifter utan att han anger sitt namn eller varför han önskar 

ta del av handlingarna. Den utlämnande myndigheten har inte rätt att efterforska vem den 

sökande är eller vilket ändamål den sökande har med sin begäran.57 Men det finns dock ett 

undantag från huvudregeln som innebär att den sökandes identitet kan behöva röjas. Lagstöd 

för detta undantag finns i TF 14:2 3 st. och innebär att en myndighet kan ha rätt att röja 

anonymiteten och ändamålet med förfrågan om det krävs för att myndigheten ”skall kunna 

pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut.”58 Ofta är det angeläget att veta i 

vilken egenskap den sökande uppträder för att en prövning av sekretess skall bli så korrekt 

som möjligt. Beroende på vem som frågar efter en uppgift eller vad den skall användas till blir 

avgörande för om uppgiften skall vara sekretessbelagd eller offentlig.59 I propositionen 

                                                 
51 Bohlin, s. 139. 
52 Norström och Sverne, s. 13. 
53 Riksförsäkringsverket, s. 38. 
54 Bohlin, s. 144. 
55 Riksförsäkringsverket, s. 38. 
56 Bohlin, s. 144. 
57 Bohlin, s. 146. 
58 Bohlin, s. 147. 
59 Riksförsäkringsverket, s. 35. 
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uttrycks det att i vissa fall: ”inte kan anses stötande från offentlighetssynpunkt att ställa den 

som begär att få ut en viss uppgift inför valet att antingen avstå från uppgiften eller tala om 

vem han är och vilket ändamål han har med sin begäran.”60  

 

Försäkringskassans sekretessbedömning skall utgå från SekrL 7:7 där offentlighet är 

huvudregel och där lagrummet har ett rakt skaderekvisit. Eftersom det gäller ett rakt 

skaderekvisit kan Försäkringskassan inte rutinmässigt begära att den sökande skall uppge sitt 

namn eller syfte med sin förfrågan.61  

 

Det kan uppfattas underligt att utgångspunkten är att den som efterfrågar en uppgift kan vara 

anonym och inte behöver uppge sitt syfte med förfrågan när handlingsoffentligheten ofta 

måste ge vika. Som tidigare framgått kan inte Försäkringskassan rutinmässigt begära namn 

och syfte av den sökande men troligtvis måste en handläggare nog oftast efterfråga det för att 

kunna bedöma om sekretess skall gälla eller inte för en efterfrågad uppgift. På så sätt kan det 

anses att det finns en krock mellan handlingsoffentligheten och SekrL. När en handläggare 

inte vet vem som skall ha uppgiften och vad ändamålet är så borde det vara omöjligt att 

avgöra om uppgiften kan medföra men för den det berör. 

  

Även när en harmlös uppgift efterfrågas borde det vara svårt för tjänstemannen att kunna 

avgöra om den berörde lider men av att uppgiften lämnats ut. Sålunda kan det många gånger 

vara svårt för en tjänsteman att bedöma om utlämnade av uppgift kommer att hamna i rätt 

eller fel händer. Vidare kan det vara problematiskt för handläggaren att veta om den sökande 

är ärlig när han uppger ett namn och syfte med uppgiften. Handläggaren måste troligtvis utgå 

ifrån att den sökande är sanningsenlig när han efterfrågar en uppgift. 

 

 

5.4 Försäkringskassans menprövning 
 

Prövning av men ”är begränsad till en ren skadebedömning.”62 Bestämmelsen i det raka 

skaderekvisitet betyder att den som prövar om ett men föreligger för någon kan göra det inom 

ganska vida ramar. Det viktigaste är att bedömningen av men sker med utgångspunkt i själva 

uppgiften. Ett avgörande för menbedömningen är att uppgiften är av den karaktär där 

                                                 
60 Prop. 1979/80:2 Del A s. 81. 
61 Bohlin, s. 148. 
62 Prop. 1979/80:2 Del A s. 190. 
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utlämnandet typiskt sett, och inte grundat på det enskilda fallet, kan innebära men för det 

aktuella skyddsintresset. 63 Den som gör bedömningen om men föreligger bör också beakta 

den berörda individens upplevelse om vad som är uppenbart obehagligt.64 Om den åtgärd, 

som den efterfrågade uppgiften skulle leda till, är rättsenlig och i övrigt acceptabel har ingen 

betydelse i fråga om sekretess skall gälla eller inte. Det innebär att om man anser att men 

kommer uppstå för individen så skall sekretess tillämpas.65  

 

I propositionen uttrycks att det inte bör exemplifieras i motiven vilka uppgifter som sekretess 

skall gälla för och vilka det inte skall gälla för. Det hänvisas istället till att det skall ankomma 

på rättstillämpningen att en praxis uppstår och som skall ligga till grund för vägledning av 

sekretessavgöranden.66 Trots det nu nämnda har några parametrar nämnts i propositionen. Där 

uppges exempel på s.k. harmlösa uppgifter som kan vara adress eller civilstånd. Dessa anses 

genomsnittligt sett ofarliga och kan därför normalt sett falla utanför sekretessregleringen.67 I 

motsats till detta anges också exempel på uppgifter som genomsnittligt sett kan innebära men 

för någon om de utlämnas. Det är sjukperioder, SGI och sjukpennings storlek som normalt 

sett skall omfattas av sekretess. Dessutom påpekas att bara det att någon inte vill ange vem 

han är eller varför han vill ha en uppgift borde innebära en risk för att uppgiften kan 

missbrukas och därför skall sekretess iakttas.68  

 

Vidare kan tilläggas att Riksförsäkringsverkets vägledande information till Försäkringskassan 

innehåller egna exempel på harmlösa uppgifter. Där framgår följande uppgifter som harmlösa: 

”identifikationsuppgifter i form av namn, personnummer, civilstånd, adress och yrke.”69  

 

Även om en uppgift typiskt sett anses vara harmlös eller riskfylld kan uppgiften för en viss 

individ innebära det motsatta i verkligheten för honom. Som exempel på det kan nämnas att 

en adressuppgift bör skyddas av sekretess om individen är förföljd av någon.70 Ett annat 

exempel är uppgift om en individs arbetsgivare som kan leda till ett rättsenligt förfarande 

rörande ekonomiskt anspråk.71 Sammanfattningsvis kan skadeprövningen ibland innebära 

                                                 
63 Prop. 1979/80:2 Del A s. 80. 
64 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83. 
65 Prop. 1979/80:2 Del A s. 190. 
66 Prop. 1979/80:2 Del A s. 85. 
67 Prop. 1979/80:2 Del A s. 80. 
68 Prop. 1979/80:2 Del A s. 190. 
69 Riksförsäkringsverket, s. 36. 
70 Prop. 1979/80:2 Del A s. 190. 
71 Eliason m.fl., s. 7:41. 
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svåra avvägningar för den enskilde tjänstemannen och leder till skönmässiga bedömningar i 

många fall.72  

 

Det kan anses att den enskilde handläggaren har ett stort ansvar eftersom han måste ta 

ställning till vad som kan leda till men typiskt sett och dessutom vad den enskilde upplever 

som obehagligt. Således innebär det nämligen att menprövningen kan innefatta svåra 

avvägningar och ställningstaganden för tjänstemannen, vilket också framgår i propositionen 

1979/80:2 Del A. 

 

Om den enskilde tjänstemannen känner sig tveksam till om en handling kan lämnas ut eller 

inte kan han hänskjuta ärende till myndighetens högsta beslutande organ. Det måste i så fall 

ske omgående (utan omgång).73 Vid Försäkringskassan är det styrelsen som är det högst 

beslutande organet men oftast är beslutanderätten för sekretessbedömning delegerad till en 

tjänsteman.74 Om hänskjutandet sker till ett högre beslutande organ måste det sammanträda 

inom någon till några dagar för att det skall anses ske utan omgång. Även när tjänstemannen 

helt eller delvis nekat att lämna ut handling måste han, om den sökande begär det, hänskjuta 

ärendet för avgörande till det beslutande organet. Det skall då ske med samma skyndsamhet 

som när tjänstemannen är tveksam till ett avgörande.75  

 

Vad det beträffar vem som har att utföra sekretessprövning hos Försäkringskassan kan det 

anses vara en bra lösning att det i första hand är den handläggare som ansvarar för ett ärende. 

Den personen är således mest insatt i ärendet. För att inte den enskilde handläggaren ska 

tvinga fram ett ställningstagande som han känner sig osäker över är det bra att en möjlighet 

erhålls där överlåtande av sekretessprövningen kan ske till myndigheten. När myndighetens 

ansvar beträffande ställningstagande av sekretess är delegerat till en tjänsteman kan det dock 

ifrågasättas om den tjänstemannen alltid kan avgöra om en uppgift ska vara skyddad eller inte 

av sekretess. 

 

 

 

 

                                                 
72 Prop. 1979/80:2 Del A s. 80. 
73 Bohlin, s. 145. 
74 Riksförsäkringsverket, s. 39. 
75 Bohlin, s. 145. 
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6 Referat av prejudicerande rättsfall 
 

I propositionen till SekrL 7:7 framgår det inte så tydligt vilka uppgifter som sekretessen hos 

bl.a. Försäkringskassan skall skydda. Det framgår däremot i propositionen att lagstiftaren lagt 

över ansvaret på rättstillämpningen att ta fram vägledning för vilka parametrar som skall 

skyddas av sekretess.76  

 

Efter att relevanta rättsfall som rör SekrL 7:7 analyserats kan man utläsa vilka parametrar som 

generellt kan anses vara vägledande för när sekretess skall gälla.  

 

Nedanstående referat avser rättsfall gällande SekrL 7:7. Det finns dock ytterligare rättsfall 

som det gjorts hänvisningar till. Dessa har inte sammanfattats p.g.a. att de innehåller sak 

omständigheter och utfall som är likartade med de refererade rättsfallen. 

I de sex första rättsfallen har rättstillämpningen tagit ställning till om sekretess skall föreligga 

när en efterfrågad uppgift rör namn, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsgivares 

telefonnummer.   

 

6.1 Uppgifter om arbetsgivare och dess telefonnummer är sekretessbelagda 

när syftet är inkassoärende 
 

I rättsfall RÅ81 2:34 begärde A, som bedrev inkassoverksamhet, att få del av uppgift rörande 

K:s telefonnummer och hemadress samt hennes arbetsgivare och telefonnumret dit av 

Försäkringskassan. Uppgifterna skulle användas för att A skulle kunna driva ett inkassoärende 

mot K. Kammarrätten (KamR) hänvisade till propositionen 1979/80:2, del A, beträffande t.ex. 

att även en uppgift om enskilds adress behöver skyddas av sekretess om det finns en orsak till 

att den berörde lider men av att uppgiften röjs. Att prövningen är en ren skadebedömning och 

att men innebär det som typiskt sett är en påtaglig nackdel för individen trots att åtgärden är 

rättsenlig och acceptabel. Vidare påpekades att menbedömningen skall utgå från personens 

egen upplevelse och bedömningen måste kunna korrigeras utifrån olika samhällsvärderingar. 

Rättsliga förfaranden, t.ex. indrivningsfall, kan ibland bedömas vara grund för att men anses 

föreligga. Utifrån dessa uttalanden i nämnda proposition ansåg KamR att K:s bostadsadress 

och telefonnummer var harmlösa uppgifter som K inte skulle lida men av om de utlämnades 

                                                 
76 Prop. 1979/80:2 Del A s. 85. 
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till A. Däremot avslog KamR att A skulle få ta del av uppgiften om vem K:s arbetsgivare var 

och dess telefonnummer. De ansåg att risken för men fanns eftersom ett inkassoärende kan 

leda till ett rättsligt förfarande som skulle bli till nackdel för K. 

 

I RegR fullföljde A sin talan i den del han inte vunnit bifall. Målet avgjordes i plenum. RegR 

uttalade särskilt att men skall ”anses följa på varje åtgärd som typiskt sett upplevs som en 

påtaglig nackdel för den berörde även om åtgärden är fullt rättsenlig och acceptabel.”77 RegR 

ansåg att sekretess skulle gälla för uppgiften om K:s  arbetsgivare och dess telefonnummer. 

Det berodde på att A bedrev inkassoverksamhet och avsåg att bruka uppgifterna för rättsliga 

åtgärder som måste antas innebära men för K. RegR lämnade besvären utan bifall. Tre 

regeringsråd var skiljaktiga i frågan om motiveringen till domslutet. Regeringsråden ansåg att 

bara det att arbetsgivaren hade kännedom om att K var inblandad i ett inkassoärende kan i sig 

vara tillräckligt för att men skall uppstå för K. Sju regeringsråd var skiljaktiga i frågan om 

domslutet och ville därför visa målet åter till Försäkringskassan. De påpekade att sekretess 

endast skall användas när det är nödvändigt och skall inte gälla så fort en sökande begär en 

uppgift avseende ett indrivningsärende. De ansåg att en ny menbedömning borde göras för att 

utröna om K verkligen lider men av att uppgift om arbetsgivaren och dess telefonnummer 

röjs. 

 

Rättsfall som berör utlämnande av uppgifter där syftet är indrivningsärenden av olika slag, 

d.v.s. där sak omständigheter och utgång är likartade samt samma prejudicerande regel avses, 

finns i ytterligare notisfall.78  

 

 

6.2 Adressuppgift är inte sekretessbelagd när syftet är umgängesrätt 
 

I rättsfall RÅ84 2:24 avses sekretess enligt SekrL 7:4 som till skillnad från SekrL 7:7 har ett 

omvänt skaderekvisit. Men rättsfallet behandlar menbedömning som även är relevant för 

SekrL 7:7 där samma prövning om men förkommer. C och K har en gemensam dotter, A, 

vilken K har haft ensam vårdnad om sedan hennes födsel. K har sedan dottern var ett år vägrat 

C att träffa A p.g.a. att hon var rädd för att själv bli misshandlad av C och att han skulle föra 

A utomlands. C har genom domstolsbeslut fått umgängesrätt med A och har genom ny dom 

berättigats att ha A hos sig två söndagar per månad. Därefter har C ansökt om verkställighet 
                                                 
77 Prop. 1979/80:2 Del A s. 190. 
78 RÅ81 Ab359, RÅ83 Ab 142, RÅ83 Ab165,  RÅ 1986 not. 721, RÅ 1990 not. 357. 
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av umgängesrätten men den har endast utförts vid ett tillfälle. C har gjort en förfrågan till 

sociala distriktsnämnden om A:s adressuppgift för att kunna söka om ny verkställighet av 

umgängesrätten.  

 

RegR ansåg att adressuppgift är en del i personliga förhållanden. RegR ansåg att det saknades 

bevis mot C både för att K skulle bli misshandlad eller att A skulle föras bort. Det ansågs stå 

klart att C inte tänkte lämna Sverige med A eftersom C befunnit sig i landet i 15 år och blivit 

svensk medborgare. Även om K tyckte att kontakt med C kändes obehagligt kan det inte 

innebära att K lider men på så sätt som det avses med begreppet om adressuppgift till henne 

och A utlämnas. RegR tyckte ”att det måste anses stå klart” att K och A:s gemensamma 

adress kan yppas utan att någon av dem skulle lida men. Ärendet återförvisades därför till 

distriktsnämnden så att C skulle ha rätt till adressuppgift för att kunna få umgängesrätt med A 

enligt tidigare domslut. 

 

I rättsfall RÅ 1994 ref 91 begärde A att få ut en utländsk adressuppgift till sin f.d. fru I från 

Försäkringskassan. Anledningen till att han efterfrågade adressuppgiften var för att han ville 

utöva umgängesrätt med deras gemensamma barn. I RegR påpekades även i detta fall, med 

stöd av propositionen 1979/80:2, del A, att en persons adress avser vara en del i begreppet 

personliga förhållanden. Vidare nämndes att i SekrL 7:7 råder ett rakt skaderekvisit som 

innebär att offentlighet är huvudregeln för uppgifter. Adressuppgifter kan vanligtvis avslöjas 

om det inte vid sekretessprövningen ”kan antas att men kan uppstå” för den berörde. RegR 

redogjorde för det tidigare rättsfallet RÅ84 2:24. Det gjordes liknelser vad det gäller själva 

menbedömningen trots att de två rättsfallen innehåller olika skaderekvisit. Detta resulterade i 

att RegR biföll A:s talan eftersom det saknades orsak till att I lider men av att uppgiften om 

hennes adress utlämnas. 

 

Rättsfall som berör utlämnande av uppgifter där syftet är att få rätt till umgängesrätt, d.v.s. där 

sak omständigheter och utgång är likartade samt samma prejudicerande regel avses, finns i 

ytterligare notisfall.79 

 

 

 

 

                                                 
79 RÅ 1989 not. 244. 
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6.3 Uppgift om arbetsgivare är sekretessbelagd när syftet är publicering  
 

I rättsfall RÅ 1998 not. 506 begärde en journalist vid en kvällstidning en uppgift om B:s 

arbetsgivare från Försäkringskassan. Journalisten hade tidigare sökt B på en viss adress och 

ringt ett visst telefonnummer men misslyckats. Journalistens syfte var att få reda på vilka 

planer B hade för en fastighet som han ägde. Detta skulle journalisten eventuellt publicera.  

RegR påpekade att en uppgift om någons arbetsgivare är normalt sett harmlös. Men den 

samlade bedömningen blev att B kunde lida men p.g.a. journalistens syfte med de begärda 

uppgifterna. 

 

Rättsfall som berör utlämnande av uppgifter där syftet är publicering, d.v.s. där  sak 

omständigheter och utgång är likartade samt samma prejudicerande regel avses, finns i 

ytterligare notisfall.80 

 

 

6.4 Uppgift om arbetsgivare är sekretessbelagd när syftet är anonymitet  
 

I rättsfall RÅ 1990 not. 218 begärde B att få uppgift om D:s arbetsgivare hos 

Försäkringskassan. Det skulle ske utan att D skulle få vetskap om att B erhållit uppgiften, 

d.v.s. att B ville vara anonym. Dock hade inte B något särskilt syfte med sin förfrågan utan B 

var endast nyfiken. Även om den begärda uppgiften är harmlös i sig själv ansåg RegR att 

eftersom B önskat vara anonym fick det ändå antas att D skulle lida men om uppgiften röjs. 

Därför skulle uppgiften inte lämnas ut. 

 

Rättsfall som berör utlämnande av uppgifter där ändamålet saknas eller den sökande vill vara 

anonym, d.v.s. där sak omständigheter och utgång är likartade samt samma prejudicerande 

regel avses, finns i ytterligare notisfall.81 

 

 

 

 

 

                                                 
80 RÅ81 Ab234, RÅ 1986 not. 178. 
81 RÅ 1992 not. 346, RÅ 1993 not. 338, RÅ 1993 not. 607, RÅ 1994 not. 126. 
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6.5 Adressuppgift är inte sekretessbelagd när syftet är jämkning av 

underhållsbidrag  
 

Enligt utlåtande i JO 1986/87 s. 215 (Dnr 996-1985) frågade G som är underhållsskyldig för 

ett barn efter vårdnadshavarens adress hos Försäkringskassan. G behövde uppgiften för att få 

ett fastställt underhållsbidrag jämkat. Försäkringskassan vägrade lämna ut adressuppgiften 

p.g.a. att vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande för det. Dessutom tyckte 

Försäkringskassan att G borde ha haft kännedom om barnets och vårdnadshavarens adress. 

Att G inte visste adressen kunde i sig anses anmärkningsvärt enligt Försäkringskassan.  

JO påpekade att en adressuppgift bara i undantagsfall omfattas av sekretess. Sådana 

undantagsfall är om hot eller trakasserier kan förekomma. Om adressuppgift av någon 

anledning inte kan anses vara harmlös bör det framgå i Försäkringskassans register vilket det 

inte gjorde i detta ärende. JO ansåg att slutsatsen var för långtgående vad det gäller 

Försäkringskassans bedömning om att vårdnadshavaren kunde lida men bara av den 

anledningen att G inte hade vetskap om adressen. JO tyckte sammanfattningsvis att 

Försäkringskassan inte hade hanterat begäran om adressuppgiften på korrekt sätt. Dessutom 

kritiserade JO Försäkringskassan för att de inte tagit reda på orsaken till varför 

vårdnadshavaren inte gett sitt medgivande. 

 

I de tre följande rättsfallen har rättstillämpningen tagit ställning till om sekretess skall 

föreligga när en efterfrågad uppgift rör SGI, årsinkomst samt sjukersättning.   

 

 

6.6 SGI-uppgift är sekretessbelagd när syftet är jämkning av 

underhållsbidrag  
 

I rättsfall RÅ 1989 not. 34 begärde R hos Försäkringskassan att få ta del av uppgift om sin f.d. 

frus aktuella SGI. Detta för att R skulle kunna få jämkning av det underhållsbidrag han betalar 

till henne. RegR ansåg att det måste antas att den f.d. frun till R skulle lida men av syftet med 

den begärda uppgiften. Uppgiften lämnades därför inte ut. 
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Rättsfall som berör utlämnande av SGI-uppgifter, d.v.s. där sak omständigheter och utgång är 

likartade samt samma prejudicerande regel avses, finns i ytterligare notisfall.82 

 

 

6.7 Uppgift om årsinkomst är inte sekretessbelagd när syftet är jämkning 

av underhållsbidrag  
 

I rättsfall RÅ81 Ab81 begärde M:s advokat uppgift om S:s årsinkomst hos Försäkringskassan. 

Ändamålet med förfrågan var att M ville få jämkning av det underhållsbidrag hon fick från S. 

RegR ansåg inte att integritetskränkande situation förelåg när det handlade om 

inkomstförhållanden mellan berörda parter där underhållsbidrag skall fastställas. Om 

inkomstuppgifterna stannar mellan de berörda parterna ansåg RegR att men inte kan föreligga 

enligt SekrL 7:7. Därför återförvisades ärendet till Försäkringskassan för att uppgiften inte 

ansågs var skyddad av sekretess. 

 

 

6.8 Uppgift om sjukersättning är sekretessbelagd när syftet är 

bouppteckningstvist  
 

I rättsfall RÅ 1992 not. 427 begärde H att, hos Försäkringskassan, få ut uppgifter om G:s 

sjukersättning för att använda dessa vid kommande tvist gällande G:s bouppteckning. RegR 

ansåg att denna ekonomiska uppgift kan innebära men för dödsbodelägarna vid tvist även om 

uppgiften normalt sett är harmlös. RegR beslutade att uppgiften skulle vara skyddad genom 

sekretess. 

 

Rättsfall som berör utlämnande av uppgifter om sjukperioder, sjukersättning och 

arbetsskadelivränta, som skall användas vid konkurs, bodelning och kontroll av olovlig 

frånvaro, d.v.s. där sak omständigheter och utgång är likartade samt samma prejudicerande 

regel avses, finns i ytterligare notisfall.83 

 

 

                                                 
82 RÅ81 Ab240. 
83 RÅ 1990 not. 315, RÅ 1992 not. 477, RÅ 1993 not. 476. 
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Vidare har rättstillämpningen i de fem följande rättsfallen tagit ställning till om sekretess skall 

föreligga när en efterfrågad uppgift rör psykiskt sjukdomstillstånd, hälsotillstånd, 

tablettmissbruk och sjukjournaler. 

 

 

6.9 Uppgift om psykiskt sjukdomstillstånd är sekretessbelagd 
 

I rättsfall RÅ 1993 not. 138 begärde en stadsdelsnämnd uppgifter om M:s psykiska 

sjukdomstillstånd som fanns dokumenterad i läkarintyg hos Försäkringskassan. Anledningen 

till förfrågan om uppgiften var att M:s dotter tvångsomhändertagits. Kommunen behövde 

uppgiften om M:s hälsotillstånd för att få ett beslut om fortsatt vård för dottern. Enligt RegR 

skall skyddet genom sekretess för den försäkrade ha företräde även om det, som i det här 

fallet, handlar om att ett barn far illa. Därför lämnades uppgifterna om M:s hälsotillstånd inte 

ut. 

 

Rättsfall som berör utlämnande av uppgifter om hälsotillstånd i samband med misstanke om 

att barn far illa, d.v.s. där sak omständigheter och utgång är likartade samt samma 

prejudicerande regel avses, finns i ytterligare notisfall.84 

 

 

6.10 Uppgift om hälsotillstånd är sekretessbelagd 
 

Enligt utlåtande i JO 1998/99 s. 517 (Dnr 3474-96) hade en handläggare vid 

Försäkringskassan lämnat ut uppgift om hälsotillstånd gällande B till B:s arbetsgivare genom 

telefonsamtal. Detta hade skett utan att samtycke inhämtats av Försäkringskassan från B. B 

kände sig kränkt och trakasserad av att uppgiften kommit arbetsgivaren tillhanda. JO ansåg, 

liksom Försäkringskassan, att kassan inte får ge ut känsliga medicinska uppgifter som är 

skyddade av sekretess. Det krävs i så fall ett samtycke från den uppgiften berör. JO kritiserade 

därför den enskilde handläggarens agerande i ärendet. Det var felaktigt att lämna ut uppgiften 

om hälsotillståndet rörande B till dennes arbetsgivare.  

 

 

 

                                                 
84 RÅ81 Ab241. 
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6.11 Uppgift om ev. tablettmissbruk är sekretessbelagd 
 

Enligt utlåtande i JO 1999/2000 s. 380 (Dnr 1485-1997) framgår att det under ett 

rehabiliteringsmöte rörande R uttalades av en handläggare vid Försäkringskassan att R 

eventuellt led av tablettmissbruk. Denna uppgift hade handläggaren erhållit via telefon från 

R:s läkare två dagar innan mötet. R saknade kännedom om läkarens utlåtande till 

handläggaren. När mötet inleddes frågade handläggaren om ”de kunde köra med öppna kort”. 

R accepterade det men var inte medveten om att uppgiften om det påstådda tablettmissbruket 

skulle framföras av handläggaren. JO tyckte att uppgifterna om R:s tablettmissbruk är att anse 

som typisk uppgift som bör skyddas av sekretess. Vidare ansåg JO att handläggaren borde ha 

försäkrat sig om att R visste vilka uppgifter som skulle framföras av handläggaren. Dessutom 

hade handläggaren även diskuterat tablettmissbruket med R:s arbetsgivare utan R:s samtycke. 

JO uttalade allvarlig kritik till den enskilde handläggaren. 

 

Det finns ytterligare ett JO-utlåtande där sak omständigheter och kritik är likartade.85 

 

 

6.12 Uppgift om sjukjournal är sekretessbelagd 
 

Enligt utlåtande i JO 1984/85 s. 265 (Dnr 2616-1983) framgår att Försäkringskassan 

överlämnat journalkopior till den företagshälsovård som B tillhörde genom sin arbetsgivare. 

Anledningen till att kopiorna av journalen fanns hos företagshälsovården var att det skulle 

utredas om B kunde omplaceras på sitt arbete p.g.a. sjukdomstillstånd. Överlämnandet av 

journalkopiorna från Försäkringskassan till företagshälsovården hade skett utan att B gett sitt 

samtycke till det. JO kritiserade Försäkringskassan för att de inte inhämtat B:s samtycke för 

att journalkopiorna lämnats ut, och påpekade att Försäkringskassan därför hade felat i 

hanteringen av sekretess.  

 

 

6.13 Uppgift om sjukjournal är sekretessbelagd 
 

Enligt utlåtande av JK, Diarienummer 1155-00-40, handlar ärendet om vad som hände vid ett 

planeringsmöte hos Försäkringskassan angående fortsatt rehabilitering för C. Närvarande på 
                                                 
85 JO 2001/02 s. 442. 
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mötet var C, en läkare, handläggare från Försäkringskassan och C:s arbetsgivare. Utan att C 

hade gett sitt samtycke läste Försäkringskassans handläggare högt ur en sjukjournal rörande C 

för de närvarande mötesdeltagarna. Detta gjorde att C i hög grad kände sig kränkt. 

Beträffande handläggarens agerande tyckte JO att handläggaren uppträtt felaktigt. Detta 

ärende övergick vidare till JK som ansåg att tystnadsplikten underlåtits av handläggaren hos 

Försäkringskassan. JK var av samma uppfattning som Riksförsäkringsverket om att C lidit 

men av att uppgiften avslöjats. 

 

Vad det beträffar de två sistnämnda utlåtandena framgår det att JO och JK är av samma 

uppfattning när det avser sekretesskydd för uppgifter i sjukjournaler.  

 

 

I de två sista rättsfallen som refererats har rättstillämpningen tagit ställning till om sekretess 

skall föreligga när en efterfrågad uppgift rör intagning vid anstalt och läkares namn samt 

läkarvårdsersättning. 

 

 

6.14 Uppgift om intagning vid anstalt är sekretessbelagd 
 

Enligt utlåtande i JO 1999/2000 s. 378 (Dnr 325-1997) kritiseras olika förfaranden men här 

refereras endast till det som berör sekretessärendet. I ärendet har en tjänsteman vid 

Försäkringskassan skrivit ett brev till en postterminal med följande innehåll: ” På grund av att 

Ö … är intagen på kriminalvårdanstalt skall folkpensionen … vara nedsatt. ---. Vi är 

tacksamma om Ni återsänder avin … i bifogad kuvert.” JO ansåg, liksom Försäkringskassan, 

att ärendet handlagts på ett helt oacceptabelt sett. Texten i brevet var ”ytterst olämpligt 

formulerad” eftersom den innehöll uppgift om att Ö var intagen vid kriminalvårdsanstalt. 

Denna uppgift är av den art att den, enligt SekrL mening, typiskt sätt kan innebära men för 

den berörde. JO ansåg att ”Försäkringskassan förtjänar mycket allvarlig kritik” för den 

enskilda tjänstemannens hantering av ärendet, och att ”felaktigheter av denna art inte 

upprepas”. 
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6.15 Uppgifter om namn och ersättning som rör yrkesutövare är inte 

sekretessbelagd  
 

I rättsfall RÅ 1993 not. 517 har A hos Försäkringskassan begärt att få uppgift om namn på de 

läkare som begärt eller erhållit läkarvårdsersättning. Syftet med A:s förfrågan var att 

kontrollera om fusk förelåg hos privatläkare. RegR ansåg att sekretess inte kan åberopas 

enligt SekrL 7:7 för vare sig namnen på läkarna eller den läkarvårdsersättning de erhållit. 

Dessutom ansåg inte RegR att det fanns något annat lagrum i SekrL som kunde tillämpas för 

dessa uppgifter. Därför skulle de uppgifter som fanns hos Försäkringskassan lämnas ut till A. 

 

 

Sammanfattningsvis har följande parametrar kunnat utläsas ur relevanta rättfall: 

• Adressuppgift för att få umgängesrätt är inte grund för sekretesskydd. 

Det ena rättsfallet (RÅ84 2:24) handlade visserligen om menbedömning vid 

socialtjänsten och SekrL 7:4. Senare kom ett liknande fall (RÅ 1994 ref 91) som 

innehöll liknande situation men som berörde Försäkringskassan och SekrL 7:7. 

Anledningen till att även det sistnämnda rättsfallet blev avgjort av RegR beror 

troligtvis på att rättstillämpningen ville klargöra att en adressuppgift är generellt sett 

en harmlös uppgift när syftet är umgängesrätt och som inte skall skyddas av sekretess 

hos Försäkringskassan. 

• Uppgift om arbetsgivare och dess telefonnummer för att genomföra någon form 

av indrivningsärenden är en grund för sekretesskydd. 

• Uppgift om namn och adress samt arbetsgivare och dess telefonnummer för 

publicering är grund för sekretesskydd. 

• Uppgift om viss utövande yrkesgrupps ersättningar för utredande om eventuellt 

fusk är inte grund för sekretesskydd. 

Här bör dock påpekas att SekrL 7:7 inte är avsedd att skydda yrkesgrupper utan 

endast enskilda personer och att det var anledningen till att uppgifterna skulle lämnas 

ut. 

• Uppgift om arbetsgivare och dess telefonnummer där sökande önskar vara 

anonym eller där syfte saknas är grund för sekretesskydd. 

Utifrån handlingsoffentligheten borde en sökande få vara anonym eller inte behöva 

uppge sitt syfte. Men som tidigare påpekats, och som rättsfallen styrker, är det 
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nödvändigt att få kännedom om både namn och syfte för att kunna göra en korrekt 

sekretessprövning. 

• Uppgift om SGI för jämkning av underhållsstöd är grund för sekretesskydd. 

Här bör uppmärksammas att det finns ett gammalt rättsfall (RÅ81 Ab81) där 

utgången blev det motsatta, d.v.s. att det inte ansågs att sekretesskydd skulle föreligga 

när uppgift om årsinkomst vid jämkning av underhållsstöd efterfrågades. Detta p.g.a. 

att uppgiften vid den tidpunkten inte ansågs vara integritetskränkande parterna 

emellan och att den skulle stanna mellan de berörda parterna. Härmed bör det kunna 

tolkas att senare rättsfall, där rättstillämpningen anser att sekretesskydd skall finnas 

för dessa situationer, har tillkommit för att men numera anses kunna uppstå vid 

jämkning av underhållsstöd.  

• Uppgift om utbetalda ersättningar för användning vid konkurs, bodelning eller 

olovlig frånvaro är grund för sekretesskydd.  

• Uppgift om sjukdomstillstånd för tvångsomhändertagande av barn är grund för 

sekretesskydd. 

Trots att ett barns bästa borde vara det viktigaste skyddsintresset bör man inse att 

SekrLs syfte är att skydda den försäkrades uppgifter. Det har även visats genom att 

JO och JK har kritiserat Försäkringskassan när de har läst högt ur eller lämnat ut 

sjukjournaler till andra än dem som uppgifterna berör. 

 

 

7 Utökad sekretess för hälsa, sexualliv och 

förföljelser  

 

SekrL har fått nya regleringar i 7 kapitlet som gäller fr.o.m. 1 oktober, 2006. Dessa har införts 

för att vara ett minimiskydd som skall tillämpas av alla myndigheter för att skydda enskildas 

integritet. Minimiskyddet skall värna om enskildas hälsa och sexualliv, samt adress, 

telefonnummer och andra liknande uppgifter för personer eller deras närstående som är utsatta 

för förföljelser.86 I propositionen uppges vidare några parametrar som omfattar uppgifterna: 

ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa och filosofiska övertygelser och medlemskap 

i fackförening.87 Minimiskyddet skall vara ett komplement till de sekretessregler som finns 

                                                 
86 Prop. 2005/06:161 s. 1. 
87 Prop. 2005/06:161 s. 33. 
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sedan tidigare. Om myndigheten redan har ett starkare skydd för sekretessregler skall dessa 

tillämpas.88 

 

Syftet med nya regleringen i SekrL 7:1 och 7:1 a är sålunda bra med anledning av att det skall 

avse ett slags minimiskydd. Det bör kunna tolkas att syftet med minimiskyddet är att ge den 

enskilde trygghet för vissa personliga uppgifter som kan vara integritetskränkande. På så sätt 

borde dessa lagrum ha instiftats för att det skall finnas ett heltäckande system, d.v.s. vissa 

minimikrav även hos de myndigheter som tidigare saknat sekretessreglering. Vad det gäller 

Försäkringskassan har de, som nämns tidigare, redan en starkare sekretessreglering genom att 

det i SekrL 7:7 endast krävs att men skall föreligga. I de nya lagrummen har det lagts in ett 

förstärkt krav på men genom att ange betydande före. Således innebär det att SekrL 7:1 och 

7:1 a endast kommer att behöva tillämpas av de myndigheter som inte har någon starkare 

sekretessreglering för ovannämnda uppgifter sedan tidigare. Dock är det svårt att utröna om 

Försäkringskassan kommer att behöva tillämpa dessa nya regleringar.  

 

I propositionen 2005/06:161 för de nya minimiskydd enligt SekrL 7:1 och 7:1 a framgår, som 

nämnts ovan, vilka uppgifter som anses vara integritetskränkande och som i de lagrummen 

skall skyddas av sekretess. Man kan också utläsa att lagstiftaren ansett det angeläget att 

poängtera vilka uppgifter som skall skyddas av sekretess när det gäller minimiskydd eftersom 

de framgår i lagtexten. På så sätt borde sekretessprövningen vara enklare att utföra enligt 

minimiskyddet än vid tillämpningen av SekrL 7:7 där man hänvisas till vad rättstillämpningen 

bedömt. 

 

 

8 Överföring av sekretessbelagd information 

 

Det finns sekretessbrytande regler som innebär att även om en uppgift är skyddad av sekretess 

kan den i undantagsfall komma att bli utlämnad ändå. De sekretessbrytande regler som anges i 

doktrinen beskrivs kortfattat nedan. 

 

 

                                                 
88 Prop. 2005/06:161 s. 1. 
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8.1 Överföring av sekretesskyddad information från myndighet till fysiskt 

eller juridiskt rättssubjekt 

 

Om en uppgift är skyddad av sekretess kan den ändå röjas till fysiskt eller juridiskt 

rättssubjekt om: 

• den som uppgiften rör ger sitt samtycke till att upplysningen lämnas ut till den som 

frågar efter den.89 Stödet för samtycke finns i SekrL 14:4. 

• myndigheten anser att risk för men föreligger kan de ändå lämna ut uppgiften med ett 

förbehåll om att mottagaren i sin tur inte fritt får använda sig av uppgiften. Förbehåll 

kan endast användas till enskilda.90 Förbehållsstödet finns i SekrL 14:9. 

• ”det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin 

verksamhet”. I kommentaren till SekrL anges att när en experts utlåtande i ett ärende 

krävs kan det vara nödvändig att lämna ut sekretesskyddad information. Det för att 

experten skall kunna ge sitt utlåtande som i sin tur leder till att verksamheten kan 

fullföljas.91 Lagrummet SekrL 1:5 ger stöd för detta.  

 

 

8.2 Överföring av sekretesskyddad information myndigheter emellan 
 

Utgångspunkten är att sekretess gäller även myndigheter emellan. Dessutom framgår det i 

SekrL 1:3 att även olika verksamhetsgrenar som är självständiga inom en myndighet omfattas. 

Förhållandet mellan Försäkringskassans lokala kontor och centralkontoret är inte inbördes 

självständiga utan anses som en enhet enligt JO.92 

 

Om en uppgift är skyddad av sekretess kan den ändå röjas till en annan myndighet om: 

• ”det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin 

verksamhet”. Lagrummet för detta undantag, SekrL 1:5, är som ovan nämnts 

tillämpligt att använda när sekretessbelagd uppgift lämnas till enskild. Dock är den 

främst tillämplig mellan myndigheter när det gäller överföring av information som är 

skyddad av sekretess93.   

                                                 
89 Bohlin, s. 206. 
90 Bohlin, s. 187. 
91 Eliason m.fl., s. 1:16. 
92 Bohlin, s. 189. 
93 Bohlin, s. 191.  
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• det finns en uppgiftsskyldighet i någon föreskriven lag eller förordning. Där utöver har 

regeringen eller riksdagen alltid rätt till uppgiften om de har behov av den.94 Att 

sekretess kan röjas i dessa fall ger SekrL 14:1 stöd för. 

• det krävs ”för granskning av verksamheten vid den myndighet där uppgiften 

förekommer”.95 Det kan utläsas av lagrummet SekrL 14:2. 

• de ovanstående situationerna inte är tillämpningsbara men när det som, 

generalklausulen stadgar, är ”uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 

företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda”.96 Generalklausulen finns 

i SekrL 14:3. Dock bör påpekas att denna klausul inte kan användas vid bl.a. sjuk- och 

hälsovårdsuppgifter även om ett annat intresse borde väga tyngre än intresset som 

sekretessen skyddar. 

 

När sekretessbelagda uppgifter lämnas från Försäkringskassan till en annan myndighet som i 

sin tur har samma eller ett starkare sekretesskydd finns det troligtvis inte någon risk för att 

uppgiften felaktigt röjs. När den mottagande myndigheten har samma eller ett starkare 

skaderekvisit utlämnas uppgiften på liknade villkor som hos Försäkringskassan. Men om 

sekretessbelagd uppgift hos Försäkringskassan lämnas vidare till en annan myndighet som 

endast lyder under minimiskyddet i SekrL 7:1 och 7:1 a kan det antas att det finns risk för att 

uppgiften lättare blir tillgänglig hos den myndigheten än hos Försäkringskassan. 

 

 

8.3 Överföring av sekretesskyddad information arbetskollegor emellan  
 

Det framgår inte något förbud i SekrL om att arbetskollegor kan lämna sekretessbelagd 

information till varandra inom myndigheten. Men det innebär inte att arbetskollegor emellan 

kan låta sekretessbelagd information cirkulera hur som helst. Som exempel får inte en 

handläggare diskutera en försäkrad under en fikapaus med andra kollegor som inte är 

delaktiga i ärendet. Det anses som att sekretessbelagd information har yppats.97 Enligt 

propositionen förtydligas att uppgifter som kan anses vara normala och nödvändiga för ett 

ärende eller för att verksamheten skall kunna skötas kan lämnas arbetskollegor emellan. Men 

handläggare har inte en ”obegränsad frihet att lämna uppgifter som” är sekretesskyddade till 

                                                 
94 Bohlin, s. 191.  
95 Bohlin, s. 194. 
96 Bohlin, s. 199.  
97 Riksförsäkringsverket, s. 22. 
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andra arbetskollegor. För att en handläggare skall kunna rådfråga en annan bör det i så fall 

vara objektivt försvarbart.98 

 

Beträffande informationsflöde arbetskollegor emellan har framgått att det saknas förbud om 

att lämna sekretessbelagd uppgift mellan varandra. Men det framgår tydligt i propositionen 

2003/04:152 att anställda inte obegränsat kan låta en kollega ta del av sekretesskyddade 

uppgifter. Dock uttrycks det även att en tjänsteman måste kunna rådfråga en kollega när det är 

sakligt berättigat. Utifrån detta kan det antas att det i många fall blir handläggarens egen 

moraluppfattning som avgör vad som är lämpligt att fråga eller berätta för en annan kollega. 

Det bör inte vara moraluppfattning som avgör om en uppgift kan diskuteras kollegor emellan 

eftersom uppfattningen om vad som är moraliskt rätt kan skifta från en person till en annan. 

 

När det gäller överföring av sekretessbelagd information kan det uppfattas vara 

anmärkningsvärt att först avgöra om en uppgift är sekretessbelagd och därefter ändå lämna ut 

uppgiften enligt vissa undantag i SekrL. Sekretessprövningen blir på så sätt onödig. 

Dock bör undantag finnas när känslig information måste lämnas ut för att ett ärende skall 

kunna slutföras. Vid sådana situationer borde man redan innan sekretessprövningen kunna 

avgöra om det finns en tillämplig undantagsregel som direkt ger stöd åt att lämna ut 

uppgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Prop. 2003/04:152 s. 251. 
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9 Slutsats 
 

Beträffande frågeställningen för denna uppsats har följande slutsats framkommit. 

 

Hos Försäkringskassan är det i de flesta fall den ansvarige handläggaren för ett ärende som tar 

ställning till om en personuppgift får utlämnas eller inte enligt SekrL. Denna hantering kallas 

för sekretessprövning. Dock är det myndigheten Försäkringskassan som är ytterst ansvarig för 

sekretessbedömning.  

 

Enligt SekrL 7:7 presumeras handlingsoffentlighet som grundtanke vid sekretessprövning hos 

Försäkringskassan. Detta åsyftas genom det raka rekvisitet ”om det kan antas att någon … 

lider men” i lagtexten. Oftast måste dock handlingsoffentligheten överges eftersom det genom 

uppsatsarbetet framkommit att en handläggare i många fall måste fråga vem den sökanden är 

och vad ändamålet med uppgiften är. En handläggare måste ta ställning till både vad som 

”typiskt sett” kan medföra men för den berörde och vad den berörda individens egen 

upplevelse om vad som är uppenbart obehagligt. 

 

Även om det framgår i olika rättskällor att det finns några parametrar för vad som anses vara 

harmlösa uppgifter och för vad som kan vara riksfyllda uppgifter så kan en handläggare inte 

alltid ta för givet att dessa skall ligga till grund för sekretessbedömningen. Om en efterfrågad 

uppgift normalt kan anses som harmlös kan sekretess ändå bli tillämplig om syftet med 

uppgiften innebär att den berörde lider men. Det innebär att det inte är tillräckligt med att 

endast avgöra om uppgiften i sig kan vara harmlös utan i kombination med syftet. 

 

Av det ovan nämnda blir slutsatsen att trots att det finns några riktlinjer har således den 

enskilda handläggaren vid Försäkringskassan ett stort ansvar för vilka personuppgifter som är 

skyddade av sekretess och vilka som får lämnas ut. Det innebär att resultat av 

sekretessprövningar kan skifta med tanke på att Försäkringskassan har många handläggare 

som genomför bedömningar utifrån sina egna tolkningar. Det är i sin tur anmärkningsvärt 

eftersom man då kan ifrågasätta om rättssäkerheten efterlevs.  
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