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      Sekretessinformation 

 

 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till 

andra stater eller mellanfolkliga organisationer. 
 

2§   Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara 

landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller 

som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar 

eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller 

ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för 

uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen. 

 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om 

särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretessen 

skall gälla under längre tid. 

 

18 kap Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller 

beivra brott. 
 

Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m. 

1§   Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brott-

mål eller till angelägenheter som avser användning av tvångsmedel i sådant 

mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet 

med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verk-

samheten skadas om uppgiften röjs. 

 

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, 

för uppgift som hänför sig till 

 

1.  verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att 

lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, 

 

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar 

till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en 

åklagarmyndighet, en polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbe-

vakningen, eller 

 

3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen 

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella in-

strument. 
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För uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst fyrtio år. 

 

 

Säkerhets- eller bevakningsåtgärder 

8 §   Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning 

om säkerhets- eller bevakningsåtgärder, om det kan antas att syftet med åtgär-

den motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser : 

 

1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier, 

 

2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra 

värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängäm-

nen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen, 

 

3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av inform-

ation, 

 

4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling av 

information, 

 

5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten, 

 

6. transporter på land av farligt gods, eller  

 

7. hamnskydd. 

 

Chiffer, kod, m.m. 

9§   Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning 

om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att syftet med metoden 

motverkas om uppgiften röjs och metoden har till syfte att 

 

1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter 

utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller  

 

2.  göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har förvans-

kats. 

 

Körkorts referensnummer  

10§   Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vägtra-

fikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas. 

 
7§   Säkerhetsskyddsförordningen 
 

Behörighet. 
Om inte något annat följer av bestämmelserna i lag, är endast den behörig att 

ta del av hemliga uppgifter som 

 

1. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt 

 

2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och 
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3. behöver uppgifterna för sitt arbete i den verksamhet där de hemliga upp-

gifterna förekommer 

 

 

Förteckning skall finnas upprättad över de tjänstemän hos myndigheten/ leve-

rantören, som uppfyller kraven enligt p. 1 - 3 ovan och som i tjänst avses få 

del av hemliga uppgifter. Prövning skall ske i den ordning som regleras genom 

myndighetens särskilda föreskrifter om säkerhetsskydd (45 § SSF). 

 

I fråga om hemliga uppgifter med kvalificerat hemligt innehåll, skall prövning 

göras av myndighetens chef. 

 

Enbart tjänsteställning innebär inte en rätt att få del av hemliga uppgifter 

 
Utdrag ur Brottsbalken 19 kap. 
 

5§   Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, 

befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, im-

port, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i 

övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalför-

svaret eller eljest för rikets säkerhet, döms vare sig uppgiften är riktig eller ej, 

för spioneri till fängelse i högst sex år. 

 

Detsamma skall gälla, om någon i syfte som nu sagts obehörigen framställer 

eller tager befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar 

sådan uppgift. 

 

6§   Är brott som i 5§ sägs att anse som grovt, skall dömas för grovt spion-

eri till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. 

 

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen 

var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller 

rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på 

grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom. 

 

7§   Den som utan syfte att gå främmande makt tillhanda, obehörigen an-

skaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hem-

lig natur vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets 

försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomor-

dentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, döms vare sig uppgiften är 

riktig eller ej, för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller 

fängelse i högst två år. 

 

8§   Är brott som i 7§ sägs anses som grovt, skall för grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedö-

mande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen infattade 

tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffen-

het med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse 

eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst 

betrotts honom. 
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9§   Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift 

som avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller 

fängelse i högst sex månader eller, om riket var i krig, till böter eller fängelse i 

högst två år. 

 

10§   Den som, för att gå främmande makt tillhanda, här i riket bedriver 

verksamhet för anskaffande av uppgifter rörande militära eller andra förhål-

landen, vilkas uppenbarande för den främmande makten kan medföra men för 

annan främmande makts säkerhet, eller här i riket till dylik verksamhet lämnar 

medverkan som ej är allenast tillfällig, dömes för olovlig underrättelseverk-

samhet till böter eller fängelse i högst två år.  

 

För olovlig underrättelseverksamhet skall även dömas, om någon, med uppsåt 

att gå främmande makt tillhanda, här i riket hemligen eller med användande av 

svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter om 

annans personliga förhållanden eller till dylik verksamhet lämnar medverkan 

som ej är allenast tillfällig. 

 

Är brott som i denna paragraf sägs grovt, döms till fängelse, lägst sex månader 

och högst fyra år. 

 

14§   För försök, förberedelse eller stämpling till högförräderi, trolöshet vid 

förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller olovlig underrättelseverksamhet, så även för 

försök eller förberedelse till obehörig befattning med hemlig uppgift dömes till 

ansvar enligt vad i 23 kap stadgas. Såsom stämpling till högförräderi skall 

även anses att träda i förbindelse med främmande makt för att förbereda, möj-

liggöra eller underlätta att sådant brott må förövas. 

 

Den som underlåter att avslöja högförräderi, trolöshet vid förhandling med 

främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med 

hemlig uppgift, dömes dock till ansvar enligt vad i 23 kap sägs och skall till 

sådant ansvar dömas jämväl om han icke insett men bort inse att brottet var å 

färde. 

 

15§   Om någon med hänsyn till vad honom veterligt, på grund av meddelad 

varning eller eljest bort inse att högförräderi, trolöshet vid förhandling med 

främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med 

hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dömes till ansvar såsom 

medhjälp därtill, dock må ej dömas till svårare straff än fängelse i två år. 

 

Utdrag ur Brottsbalken 20 kap. 
 

3§   Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enlig lag eller 

annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats 

med stöd av lag eller annan författning eller utnyttjar han olovligen sådan 

hemlighet döms, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott 

mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år. 

 

Den som av oaktsamhet begår gärning, som avses i första stycket, döms till 

böter.  

I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. 
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Utdrag ur Brottsbalken 23 kap. 
 

3§   Ansvar för försök, förberedelse eller stämpling till brott skall ej ådömas 

den som frivilligt, genom att avbryta gärningens utförande eller annorledes, 

föranlett att brottet ej fullbordats. Ändå att brottet fullbordats må den som tagit 

olovlig befattning med hjälpmedel ej på den grund dömas till ansvar, om han 

frivilligt förebyggt den brottsliga användningen av hjälpmedlet. 

 

4§   Ansvar som i denna balk är stadgat för viss gärning skall ådömas ej 

blott den som utfört gärningen utan jämväl annan som främjat denna med råd 

och dåd.  

Den som ej är att anse såsom gärningsman dömes, om han förmått annan till 

utförandet, för anstiftan av brottet och eljest för medhjälp därtill. 

 

Envar medverkande bedömes efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger 

honom till last. Ansvar som är stadgat för gärning av syssloman, gäldenär eller 

annan i särskild ställning skall och drabba den som jämte honom medverkat 

till gärningen. 

 

Vad i denna paragraf sägs skall ej gälla, om annat följes av vad för särskilda 

fall är stadgat. 

 


