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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka problem som uppstår i konflikten mellan kravet på 

offentlighet och behovet av sekretess i mötet med förvaltningen och påvisa när värdena de-

mokrati, rättssäkerhet och effektivitet inte anses vara uppfyllda vid hanteringen av sekretess-

belagda uppgifter i folkbokföringen, för personer som lever med skyddade personuppgifter. 

Frågeställningen är: Skapar motsättningen mellan offentlighet och sekretess, med avseende 

på förvaltningens mål att uppfylla värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, problem 

för personer som av olika anledningar lever med en markering om skyddade personuppgifter i 

folkbokföringsregistret? 

Vilka är i så fall problemen? 

Utgångspunkten för studien att professionalism spelar en avgörande roll för hur värdena de-

mokrati, rättssäkerhet och effektivitet tillgodoses vid implementeringen av myndigheters be-

slut. Om inte handläggningen kännetecknas av professionalism så uppstår nämligen motsätt-

ningar mellan dessa värden.  

Metoden som har tillämpats är en kvalitativ textanalys i form av en idéanalys och underlaget 

som ligger till grund för uppsatsen är Weinehalls studie G(l)ömda – en studie om kvinnor och 

barn med skyddade personouppgifter och Hindbergs studie Barn och ungdomar som lever 

med skyddade personuppgifter. 

Av uppsatsen framgår att motsättningen mellan offentlighet och sekretess medför en del pro-

blem för personer med skyddade personuppgifter i mötet med förvaltningen. Konflikten upp-

står när tjänstemannen inte uppfyller ett eller flera av förvaltningsvärdena demokrati, rättssä-

kerhet eller effektivitet i handläggningen av ett ärende.  

Nyckelord: Offentlighet, sekretess, skyddade, personuppgifter, förvaltning, demokrati, rätts-

säkerhet, effektivitet, folkbokföring. 
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1 Inledning 
I Sverige är det en självklarhet att värna om insyn och öppenhet i den offentliga verksamheten. 

Offentlighetsprincipen är en viktig hörnsten i samhället för att säkerställa demokrati och rättssä-

kerhet. (Sefastsson 1999: s. 11-12). Demokrati- och rättssäkerhetsvärdet säkerställs genom prin-

cipen om lika hänsyn som säger att: ”det måste tas lika stor hänsyn till varje människas intressen” 

(Dahl 2005: s.133). 

Offentlighetsprincipen är en rättighet för medborgarna eftersom de kan välja att ha insyn i för-

valtningen medan förvaltningstjänstemännen måste svara upp mot deras krav såvida inte sekre-

tess råder (Sefastsson 1999: s.11). Därmed möjliggör offentlighetsprincipen att ett av Dahls krite-

rier om den demokratiska processen, upplyst förståelse, uppfylls genom att medborgarna får ta 

del av förvaltningens beslutsunderlag (2005: s. 175). Upplyst förståelse i form av kunskap gäller 

även för förvaltningstjänstemännen i sin verksamhet. Medborgarna ställer krav på att tjänste-

männens beslut ska fattas på grundval av värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, dvs. 

att de agerar professionellt så att implementeringen av besluten blir korrekt utförda. Om imple-

menteringen av ett beslut misslyckas och t.ex. sekretessbelagda uppgifter oavsiktligt lämnas ut 

kan en enskild lida men. För att tjänstemannen ska kunna ta hänsyn till sekretessen så krävs en 

inskränkning i offentlighetsprincipen som finns uttryckt i Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap, 2 

§ 1 stycket, 6 punkten som: att delgivning av en allmän handling får begränsas om ett skydd för 

den enskildes intresse är påkallat (1949:105) .  

Även om utgångspunkten alltså är att offentliga handlingar alltid ska vara allmänt tillgängliga, 

kräver olika intressen ibland att uppgifter i handlingar undanhålls (Hed 2009: s.9). Offentlighets-

principen kan t.ex. ställa till problem för personer som lever med ”Skyddade personuppgifter” 1 

eftersom den kan medverka till att offentliggöra information om deras folkbokföringsuppgifter 

som gör att de blir spårbara för en obehörig person.  

Enligt Skatteverkets senaste mätning, hösten 2010, lever drygt 13 000 personer med skyddade 

personuppgifter och för varje år ökar den gruppen med cirka sex procent (Skatteverkets informa-

tör 29 november 2010). Förutsättningen för att en person ska få skyddade personuppgifter är van-

ligen att det föreligger ett hot om våld, förföljelser eller andra trakasserier mot personen ifråga. 

Förutom personen själv behöver ofta barn och anhöriga till personen skyddade personuppgifter 

om skyddet ska bli fullgott. På så sätt berörs indirekt många fler än den drabbade personen av ett 

                                                 
1 ”Skyddade personuppgifter är det samlingsnamn som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekre-
tessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.” http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – 
Skyddade personuppgifter. Citerad 12 oktober 2010. 
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behov av skydd och därmed får även de sina folkbokföringsuppgifter sekretessbelagda för att den 

drabbade personen ska kunna förbli skyddad.  

Den svenska staten har sålunda slagit fast att vissa människor har ett skyddsbehov som är av den 

arten att en av hörnstenarna i en konstitutionell demokrati, offentligheten, skall inskränkas. Ut-

gångspunkten för utarbetandet av en sekretessregel är emellertid att den insyn som demokratin 

anses kräva ska begränsas i minsta möjliga mån. Vid beslut om nya sekretessbestämmelser riktar 

därför staten in sig på att en uppgift inte får omfattas av sekretess såvida en person inte kan ska-

das av att uppgiften blir offentlig. (Holstad 2009: s. 23). 

Uppsatsen kommer med avseende på förvaltningsvärdena demokrati, rättssäkerhet och effektivi-

tet att undersöka om det föreligger en konflikt mellan offentlighetsprincipens krav på att person-

uppgifterna i folkbokföringen ska vara tillgängliga för allmänheten och personer med skyddade 

personuppgifters behov av att uppgifterna ska vara sekretessbelagda.  

Trots att alltfler personer tvingas leva med skyddade personuppgifter är lite forskning utförd 

inom ämnesområdet vilket även stöds av Hindberg i sin forskningsrapport om Barn och ungdo-

mar som lever med skyddade personuppgifter. Hindberg konstaterar att den enda forskningsrap-

port om ämnet är G(l)ömda – en studie om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter. 

(2009: s. 71 )  

Min forskning är intressant eftersom den rör fundamentala, demokratiska och mänskliga värden 

och är både ett statsvetenskapligt, sociologiskt och juridiskt problem. Det är också en uppmärk-

sammad fråga i samhällsdebatten som har betydelse för såväl enskilda medborgare som sam-

hällsutvecklingen i stort. Exempelvis skrev Svenska Dagbladet i 28 september 2010 att en åkla-

gare valde att hoppa av ett mål efter att ha blivit utsatt för hot. Ett rättssystem satt ur spel bidrar 

till en negativ samhällsutveckling.  

Genom att kartlägga fenomenet ger jag ett teoretiskt bidrag huruvida det föreligger en konflikt, 

utifall att förvaltningsvärdena inte uppfylls, mellan offentlighet och sekretess för personer med 

skyddade personuppgifter och en grund till vidare forskning. Eftersom jag utgår från den hotades 

horisont hoppas jag bidra till att öka kunskapen om hur det är att leva med skyddade personupp-

gifter. De som är utsatta för hot eller förföljelse betraktar sig själva som en bortglömd grupp och 

står ofta handfallna inför myndigheterna (Weinehall m.fl. 2007: s. 76). Det bör inte vara de som 

blir utsatta för hotet som ska känna sig straffade genom att deras frihet begränsas. Personer med 

skyddade personuppgifter har rätt till ett värdigt liv precis som alla andra och ska inte behöva 

känna sig utelämnade och/eller isolerade från samhället. För som det står skrivet i Regeringsfor-
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men (RF): ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans frihet och värdighet” (RF 1 kap. 2 § 1 stycket). 
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2 Syfte och frågeställning 
Förvaltningstjänstemännen måste hela tiden ta hänsyn till värdena demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet i bedömningen om skyddade personers sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut eller 

ej. Detta är problematiskt eftersom det finns målkonflikter mellan värdena vilket innebär att för-

valtningen ständigt måste göra avvägningar vid hanteringen av sekretessbelagda uppgifter (Prem-

fors m.fl. 2009; s. 19). Vid bedömningen av huruvida sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut 

eller ej kan det därav lätt uppstå ett implementeringsproblem om inte tjänstemannen i alla lägen 

agerar professionellt och uppfyller alla förvaltningsvärdena.  

Men anledning av ovanstående resonemang blir uppsatsens syfte: Att undersöka vilka problem 

som uppstår i konflikten mellan kravet på offentlighet och behovet av sekretess i mötet med för-

valtningen och påvisa när värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet inte anses vara upp-

fyllda vid hanteringen av sekretessbelagda uppgifter i folkbokföringen, för personer som lever 

med skyddade personuppgifter. 

Frågeställningen är: Skapar motsättningen mellan offentlighet och sekretess, med avseende på 

förvaltningens mål att uppfylla värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, problem för 

personer som av olika anledningar lever med en markering om skyddade personuppgifter i folk-

bokföringsregistret? 

Vilka är i så fall problemen? 

2.1 Avgränsning 
Uppsatsen behandlar endast konflikter som personer med sekretessmarkering upplever eftersom 

av de drygt 13 000 personer med skyddade personuppgifter lever cirka 12 420 med sekretess-

markering.2 Personer med sekretessmarkering benämns i uppsatsen skyddade personer, personer 

med skyddade personuppgifter, personer med skydd eller skyddade.  

Avgränsningen sker genom att enbart studera konflikter mellan offentlighet och sekretess för 

skyddade i mötet med offentlig förvaltning ur teoretisk synpunkt. Detta innebär att jag har använt 

skriftliga källor och ljudupptagningar som underlag för problembeskrivningen kompletterat med 

samtalsintervjuer med handläggare på Skatteverket och Försäkringskassan för att få ett förtyd-

ligande på frågor som har dykt upp under arbetets gång. Som framgår av avsnitt 6.2 Operationa-

lisering har jag avstått från att intervjua skyddade personer eftersom det är förenat med vissa 

problem. 

                                                 
2 http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Skyddade personuppgifter – Kvarskrivning/ – Fingerade 
personuppgifter. Citerad 19 december 2010. Skatteverkets informatör 29 november 2010.  
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Jag har begränsat mig till de förvaltningsområden som personer med skyddade personuppgifter 

ofta möter för att få stöd och hjälp och som de upplever som särskilt problematiska. Dessa är: 

Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Skatteverket, Skolan och Socialtjänsten.  

Forskningsmaterialet som uppsatsen bygger på handlar uteslutande om skyddade kvinnors och 

barns problem. Som framgår av avsnitt 4.1 Skyddade personuppgifter är kvinnor och barn i majo-

ritet när det gäller att ha skyddade personuppgifter. Eftersom det inte finns någon tidigare forsk-

ning om män har jag fått välja bort denna grupp. 
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3 Teoretisk referensram och definition av begrepp 
I detta avsnitt beskrivs först de teorier som uppsatsen vilar på. Sedan definieras begreppen som 

används i uppsatsen.  

3.1 Värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet 
Förvaltningen bygger på värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Alla dessa kan knytas 

till offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen tangerar demokrativärdet eftersom öppenhet 

och insyn i statsförvaltningen ger medborgarna kunskap om vad som pågår i respektive myndig-

het. (Petersson 2009: s. 163). Rättssäkerhetsvärdet anknyter till offentlighetsprincipen genom att 

politiker och tjänstemän har kännedom om att maktmissbruk kan upptäckas. Offentlighetsprinci-

pen har också en koppling till effektivitetsvärdet eftersom resursslöseri och andra missförhållan-

den kan uppdagas (Petersson 2009: s. 163).  

Offentlighetsprincipen kan jämföras med Dahls kriterium om upplyst förståelse som innebär att 

medborgarna ska ges lika möjligheter att både bevaka sitt egenintresse och allmännyttans intres-

se, dvs. att medborgarna ges möjlighet att ta del av förvaltningens beslutsunderlag innan beslut 

tas (Dahl 2005: s. 175). Offentlighetsprincipen har alltså ett värde i sig eftersom den ger varje 

medborgare en långtgående rätt att ta del av allmänna handlingar och på så sätt ”säkerställer ett 

fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” oberoende av myndigheternas delgivning av in-

formation enligt TF 1 kap, 1 § 2 stycket (1949:105), som även stöds av Prop. 1975/76:160 kap. 

7.1.  

Samtidigt gynnar offentlighetsprincipen värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet genom 

att förvaltningen är öppen för insyn och arbetar, regelrätt, resurssnålt och objektivt (Petersson 

1996: s. 19-20).  Med andra ord förutsätts medarbetarna inom förvaltningen uppträda professio-

nellt för att värdena ska förverkligas. Professionalism kan betraktas som ett mellanliggande värde 

för värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet som uppstår när förvaltningen kännetecknas 

av sakkunnighet, oberoende, vetenskaplighet och lojalitet (Premfors m.fl. 2009: s. 89-90).  

Ledorden demokrati, rättssäkerhet, effektivitet används för att identifiera och kategorisera kon-

flikter mellan offentlighet och sekretess för skyddade personer samt visa på när målkonflikter 

uppstår. I Tabell 1 sammanfattas tillvägagångssättet för att söka efter det värde eller de värden 

som karaktäriserar målkonflikter med utgångspunkt från nedanstående definitioner av värdena 

demokrati, rättssäkerhet och effektivitet som redovisas efter tabellen. 
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Tabell 1 Analysmodell 

Grundläggande 
värden i en konsti-
tutionell demokrati 

Karaktärisering av konflik-
ten mellan offentlighet och 
sekretess 

Exempel på målkonflikter som uppstår vid 
implementering av ett eller flera av värdena 
demokrati, rättsäkerhet och effektivitet  

Demokrati Ojämlik behandling; Demo-
kratin åsidosätts  

Skyddade personer har inte samma möjlighe-
ter att nyttja sociala förmåner såsom reseer-
sättning, bostadsbidrag, målsägandeinforma-
tion 

Rättsäkerhet Lagen följs inte; Integriteten 
kränks; Rättssäkerheten åsi-
dosätts  

Sekretessbelagda uppgifter ur folkbokföringen 
avslöjas; målsägandeinformation undanhålls 
målsägaren  

Effektivitet Brist på/i kunskap – regelverk 
– riktlinjer  

Effektivitet åsidosätts; målsägandeinformation 
lämnas inte ut i rätt tid 

 

Demokrativärdet3 anses vara uppfyllt när förvaltningen arbetar enligt riksdagens och regeringens 

intentioner och medborgarna behandlas likvärdigt (Justitiedepartementet 2000: s. 9).  

Rättssäkerhetsvärdet4 bedöms vara infriat när tjänstemännen följer lagarna, skyddar den person-

liga integriteten och när medborgarna har rätt att överklaga ett beslut. (Justitiedepartementet 

2000: s. 9).  

Effektivitetsvärdet5 anses vara förverkligat när förvaltningen uppnår uppsatta mål inom ekono-

miska ramar och tillförsäkrar medborgarna snabb och effektiv service med minsta möjliga resurs-

förbrukning. (Justitiedepartementet 2000: s. 9).  

Värdedefinitionerna har hämtats från den socialdemokratiska regeringens förvaltningspolitiska 

handlingsprogram. Den borgerliga alliansen använder i stort sett samma uttryckssätt i sin formu-

lering av förvaltningens värden demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den enda skillnaden är 

att den borgerliga regeringen har ersatt ordet demokrati med medborgarorienterad men för båda 

regeringar är demokrati fortfarande ett överordnat mål inom statsförvaltningen. (Petersson 2009: 

s. 19-20).    

Petersson ställer sig frågorna: ”Vilka är de viktigaste idealen som styr den offentliga förvaltning-

en?” ”Går det att ge några allmänna anvisningar om hur avvägningskonflikter bör lösas?” Varje 

                                                 
3 Demokrativärdet gagnas av en fungerande rättsstat som garanterar att medborgarna fritt kan uttrycka sina åsikter 
och värderingar (Petersson 1996: s. 29). Alla beslut som förvaltningen tar ska kunna härledas till folkviljan och ska 
inte färgas av egenintressen (Premfors m.fl. 2009: s. 333). 
4 Rättssäkerheten innebär även att förvaltningen har en skyldighet att skydda individens sociala och kulturella grund-
läggande trygghet (Petersson 1996: s. 24). Rättssäkerheten förutsätter således att förvaltningen beaktar allas likhet 
inför lagen och att beslutsfattandet inom förvaltningen är korrekt och härleds till tillämpliga lagar och författningar 
(Petersson 2009: s. 21). 
5 ”Myndigheter som förmår att göra rätt saker, i rätt tid, på rätt sätt och med god hushållning av resurserna vinner ett 
högt medborgerligt förtroende och ökar tilltron till politiken och till de demokratiska institutionerna” (Petersson 
2009: s. 21). 
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del av förvaltningen sätter sin prägel på verksamheten. Politikerna värnar om demokratin, juris-

terna värnar om rättssäkerheten och ekonomerna värnar om effektiviteten. Tjänstemännen befin-

ner sig under påverkan och hård press från flera olika håll. Hur väl förvaltningen införlivar idea-

len är alltså beroende av verksamhetsgren och upp till varje tjänsteman (Petersson 1996: s. 74). 

Idealet är således att förvaltningen tillgodoser alla de fundamentala värdena. Detta motverkas 

dock av att det finns målkonflikter mellan värdena vilket i sin tur innebär att förvaltningen stän-

digt måste göra avvägningar mellan dessa inför sina beslut (Premfors m.fl. 2009; s. 19). Inte 

minst kan det uppstå en motsättning mellan kravet på öppenhet och sekretess när det gäller per-

soner som lever med skyddade personuppgifter (Petersson 1996: s. 19-20). 

I första hand uppstår en motsättning mellan demokrati och rättsäkerhet som orsakas av inskränk-

ningarna i offentlighetsprincipen när personuppgifter blir sekretessbelagda i folkbokföringen. I 

andra hand uppstår en motsättning mellan rättssäkerheten och effektiviteten som förorsakas av 

kravet på att hanteringen av sekretessbedömningen ska ske på både ett rättssäkert och effektivt 

sätt. Ineffektivitet orsakad av bristande kompetens, ett komplext regelverk och/eller resursbrist 

motverkar rättssäkerheten. (Petersson 1996: s. 30). Till sist uppstår en konflikt mellan demokrati 

och effektivitet som åsamkas av att det inte finns klara riktlinjer för hur handläggaren ska utföra 

sekretessbedömningen inom de olika myndigheterna. När riktlinjerna är tydliga så blir handlägg-

ningen effektiv och det demokratiska värdet uppfylls. 

Olika myndigheters regelverk kan hamna i motsatsförhållanden till varandra vilket kräver att 

tjänstemannen behöver kompetens om hur motsättningarna i regelverken hanteras och om det 

finns stöd i lagen för hanteringen av motsättningarna (Petersson 1996: s. 70). När lagen inte ger 

tillräcklig vägledning måste tjänstemannen ha en känsla för rättsvärden och demokrativärden när 

regelkonflikter uppstår, istället för att tillämpa egna eller andras lösningar utan förankring i re-

gelverket. (Petersson 1996: s. 72-73).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att värdera olika fördelar och nackdelar mel-

lan värdena när handläggaren ställs inför motstridiga krav i sitt beslutsfattande eftersom ingen 

situation är den andra lik inom förvaltningen. Ändå är det precis denna avvägning mellan värde-

na som tjänstemannen ofta tvingas göra. (Petersson 1996: s. 75). Utmaningen består alltså i att 

skapa en förvaltning där demokrati, rättssäkerhet och effektivitet understödjer varandra (Peters-

son 1996: s. 30). 
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3.2 Implementering  
I uppsatsen utgår jag också från hur närbyråkraterna implementerar olika beslut eftersom de är 

dessa som möter medborgarna när de har behov av stöd från samhället. Närbyråkraterna är tjäns-

temän som arbetar efter vedertagna normer och innehar expertkunskap inom sitt område t.ex. 

Socialtjänsten, Försäkringskassan och Skatteverket. Närbyråkraterna agerar individinriktat och 

på egen hand och trots att beslut fattas på lägsta nivå och de är svåra att kontrollera åtnjuter de 

likväl stort förtroende från omgivningen. (Rothstein 2008: s. 22).   

Implementeringsproblemet uppstår när förvaltningen inte verkställer politiska beslut på det sätt 

som det var tänkt (Rothstein 2008: s. 19). För att tjänstemännen ska kunna implementera beslut 

enligt politikernas önskemål som har med hanteringen av sekretessen att göra måste således föl-

jande villor uppfyllas: Tjänstemännen ”skall förstå beslutet, kunna genomföra beslutet och vilja 

genomföra beslutet” (fritt citerat, Sannerstedt, Rothstein 2008: s. 29).  

Det får inte finnas motsättningar mellan målformuleringar inom förvaltningsområdet. Exempel-

vis ska socialtjänstens verksamhet grundas på hänsyn för den enskilde individens integritet och 

självständighet på samma gång som de måste ställa krav på individen. Därutöver ska tjänstemän-

nen ha tillgång till alla resurser de behöver för att kunna utföra sitt arbete. (Rothstein 2008: s. 29- 

30).  

Närbyråkraterna har en hög arbetsbelastning och måste ständigt prioritera mellan arbetsuppgifter 

samtidigt som medborgarna ställer krav på korta handläggningstider (Rothstein 2008: s. 36).  

Mot denna bakgrund blir utgångspunkten för studien att professionalism spelar en avgörande roll 

för hur värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet tillgodoses vid implementeringen av 

myndigheters beslut. Om inte handläggningen kännetecknas av professionalism så uppstår näm-

ligen motsättningar mellan dessa värden.  

3.3 Definition av begrepp  
Nedan redovisas de huvudsakliga begrepp som används i uppsatsen. Operationaliseringen kräver 

att de använda begreppen har en klar och entydig definition (Esaiasson m.fl. 2009: s. 58).  
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3.3.1 Offentlighetsprincipen 
Offentlighetsprincipen stadgas inte i någon bestämd lag eller av en viss lagparagraf utan istället 

ger åtskilliga lagar uttryck för offentlighetsprincipen6 (Sefastsson 1999: s. 11-12).  

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia så lång det är möjligt ska ha insyn 

i offentlig verksamhet (Justitiedepartementet 2009: s. 7).  

Offentlighetsprincipen berör flera aspekter. Handlingsoffentligheten7 är det centrala temat av 

offentlighetsprincipen som uppsatsen kretsar kring. (Bohlin 2007: s. 17-20). 

3.3.2 Skyddade personuppgifter 
”Skyddade personuppgifter är ett samlingsnamn som Skatteverket använder för de olika skydds-

åtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter”8 för att skydda en 

persons folkbokföringsuppgifter.  

Sekretessmarkering är en varningsflagga om att extra försiktighet ska beaktas vid hanteringen av 

folkbokföringsuppgifter. Alla uppgifter om den skyddade personen finns kvar i folkbokföringen 

och kan lämnas ut beroende på vilken situation och myndighet som berörs. (Skatteverkets infor-

matör 23 november 2010).  

3.3.3 Folkbokföring 
Folkbokföring är de uppgifter som Skatteverket registrerar för varje medborgare som är bosatt i 

Sverige. De viktigaste uppgifterna är: ”personnummer, namn, adress, fastighet, lägenhet, försam-

ling och kommun där du är folkbokförd, anhöriga, civilstånd samt medborgarskap.”9 

3.3.4 Sekretess 
”Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom att en allmän 

handling lämnas ut eller på något annat sätt.” Om allmänheten inte har rätt till att ta del av en 

sekretessbelagd uppgift så har inte heller myndigheten rätt att lämna ut den. När det gäller sekre-

tess skiljer man bland annat på sekretessreglerad uppgift för vilken ”det finns en bestämmelse om 

sekretess" och sekretessbelagd uppgift för vilken sekretess gäller en sekretessreglerad uppgift i 

ett enskilt fall. (OSL 2009:400: 1 § 3 kap). 

                                                 
6 ”Offentlighetsprincipen regleras i grundlagarna: Regeringsformen (RF), Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och 
Tryckfrihetsförordningen (TF)” såväl som i den vanliga lagstiftningen, t.ex. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
och Personuppgiftslagen (PuL) (Sefastsson 1999: s. 11-12).  
7 Handlingsoffentlighet innebär rätten att ta del av myndigheters handlingar och informationsskyldighet, dvs. för-
valtningens skyldighet att lämna ut information till allmänheten (Bohlin 2007: s. 17-20). 
8 http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Skyddade personuppgifter. Citerad 12 oktober 2010.  
9 http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Om folkbokföring – Folkbokföringssystemet. Citerad 14 
december 2010.  
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”En bestämmelse om sekretess medför alltså både tystnadsplikt för de personer som är skyldiga 

att följa bestämmelsen och handlingssekretess för de handlingar som omfattas av bestämmelsen” 

(Hed 2009 s. 9).  

3.3.5 Allmän handling 
Med begreppet handling avses ”en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som 

man kan läsa, avlyssna” eller som kan återges med hjälp av teknisk utrustning. ”En handling är 

allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller 

upprättad där” (Justitiedepartementet 2009: s. 10).  

En allmän handling är inte med automatik offentlig. En handling är endast offentlig om den inte 

innehåller sekretessbelagda uppgifter enligt TF (1949:105: 2 § 2 kap.).  

3.3.6 Begreppet men 
Begreppet men har flera olika betydelser. Förutom att men innefattar hot eller våld kan det också 

inbegripa en ekonomisk förlust som uppkommer till följd av att någon avslöjar en uppgift om en 

individ. I huvudsak betyder men att en person blir utsatt för en kränkning av sin integritet på 

grund av att en uppgift om denne har röjts. Det handlar med andra ord alltid om enskilda perso-

ner. (Holstad 2009: s. 27-28). En bedömning om men kan antas föreligga i ett enskilt fall ska 

alltid ske utifrån den omnämnda personens upplevelse med viss beaktning på samhällets veder-

tagna värderingar (Gjerstad 2003: s. 35).  

3.3.7 Demokrati 
Demokrativärdet anses vara uppfyllt när förvaltningen arbetar enligt riksdagens och regeringens 

intentioner och när medborgarna behandlas likvärdigt (Justitiedepartementet 2000: s. 9). 

3.3.8 Rättssäkerhet 
Värdet rättssäkerhet bedöms vara infriat när tjänstemännen följer lagarna, skyddar den personliga 

integriteten och när medborgarna har rätt att överklaga ett beslut. (Justitiedepartementet 2000: s. 

9). 

3.3.9 Effektivitet 
Effektivitetsvärdet anses vara förverkligat när förvaltningen uppnår uppsatta mål inom ekono-

miska ramar och tillförsäkrar medborgarna snabb och effektiv service med minsta möjliga resurs-

förbrukning. (Justitiedepartementet 2000: s. 9). 
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4 Bakgrund  
I detta avsnitt ges en bakgrund till skyddade personuppgifter. Därefter redogörs för hanteringen 

av sekretess inom förvaltningen.  

4.1 Skyddade personuppgifter 
Nedan redovisas vem som får skyddade personuppgifter och hur det är att leva med skyddade 

personuppgifter. 

4.1.1 Vem erhåller skyddade personuppgifter? 
Företrädesvis är det kvinnor som hotas av män i deras närhet som ansöker om skyddade person-

uppgifter men det förekommer också att män ansöker om skyddade personuppgifter. Enligt Skat-

teverket har cirka hälften av de kvinnor som har ett skydd hotats av någon som de har haft en 

relation med. (Hindberg m.fl. 2009: s. 12). Kvinnor och barn som levde med en sekretessmarke-

ring år 2008 utgjorde tillsammans 97 procent. I gruppen som lever med skyddade personuppgif-

ter finns, förutom ”kvinnor som är utsatta av hot och/eller misshandel” och deras barn och när-

stående, till exempel utrikes födda personer som förföljs på grund av sin politiska åsikt, hedersre-

laterat våld, ”hotade brottsoffer och vittnen”, personer som utsätts för utpressning, kriminella 

hotade av andra kriminella samt personer utsatta i yrken såsom socialsekreterare och åklagare. 

(Hindberg m.fl. 2009: s. 11).  

4.1.2 Hur det är att leva med skyddade personuppgifter 
En person kan komma att påverkas både socialt, ekonomiskt och inte minst psykologiskt när 

denne tvingas leva med skyddade personuppgifter orsakad av ett konkret hot, förföljelse eller 

andra trakasserier som har riktas mot personen (Hindberg m.fl. 2009: s. 16).   

Personen måste ständigt värna om sin personliga säkerhet i planeringen av sitt vardagsliv och 

framtida liv vilket ställer krav på ett starkt psyke och en realistisk strategi. En oviss framtid leder 

ofta till att de skyddade känner hopplöshet. (Weinehall m.fl. 2007: s. 143). Isoleringen innebär att 

det sociala livet blir lidande därför att det är svårt att ha kvar gamla kontakter och att knyta an till 

nya eftersom det alltid finns en risk i att det kan uppstå en läcka. Det är inte så ovanligt att perso-

ner med skyddade personuppgifter drabbas av depressioner i och med att livsutrymmet blir 

kringskuret (Hindberg m.fl. 2009: s. 16, 19). Även självmordstankar förekommer (Weinehall 

m.fl. 2007: s.68).  

Byte av bostad medför ytterligare ett avbrott i de sociala kontakterna. Att få en ny bostad kan 

dessutom vara problematiskt eftersom hyresvärden kan bli avskräckt av att den bostadssökande 
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har skyddade personuppgifter då det finns risk för bråk med tidigare partner. I samband med byte 

av bostadsort måste nya kontakter tas med tandläkare, skola och övrig samhällsservice.  

Ett arbete är viktigt för att få ekonomin att gå ihop istället för att tvingas leva på bidrag men arbe-

te är inte alltid helt lätt att få när arbetsgivaren vill att den arbetssökande ska uppge sina folkbok-

föringsuppgifter i ansökningshandlingarna (Hindberg m.fl. 2009: s. 17-18). Många går dessutom 

miste om mjuka värden, dvs. värden som en person egentligen kan klara sig utan, såsom möjlig-

heten att ha en dagstidning, hyra videofilmer och att delta i fritidsaktiviteter och annat som inne-

bär att adressen måste lämnas ut (Hindberg m.fl. 2009: s. 26). Om personen inte kan ange en 

adress så blir försäkringspremien för en bil t.ex. den högsta (Hindberg m.fl. 2009: s. 18). En kon-

tantkortstelefon innebär ökade kostnader men är nödvändig eftersom ett vanligt abonnemang är 

lätt att spåra till en adress. Ett hemligt nummer är inte heller gratis och inte speciellt säkert då det 

inte garanterar ett fullt skydd för att bli avslöjad. Eftersom en person med skydd ogärna vill läm-

na ut sitt nummer så blir det alltid denne som får stå för telefonkostnaderna. (Socialpolitik nr. 3 

2007: s. 19).  

Förtroendet för samhället sviktar. Många kvinnor upplever att det skydd som ges har brister ef-

tersom varje registrering i något av samhällssystemen som hämtar information från folkbokfö-

ringen utgör en möjlighet att bli avslöjad. (Weinehall m.fl. 2007: s. 60-61).  

Att förbli anonym och undgå att bli igenkänd är inte helt enkelt i ett litet land som Sverige. Risk 

finns alltid att stöta på någon som känner någon som i sin tur kan avslöja bostadsorten för perso-

nen som utgör ett hot. Samhället kan därför aldrig säkerställa ett fullkomligt skydd. (SOU 

2008:81: s. 223). 

Weinehalls forskning visar att kvinnors erfarenhet är att samhället inte ställer några krav på män-

nen och istället riktas alla krav mot henne som offer. Kvinnors insyn i hur förvaltningen fungerar 

gör att de efterfrågar en mer jämlik behandling. (2007: s.76). 

Weinehall visar här på en svårlöslig konflikt mellan demokrati i form av kvinnors krav på en 

jämlik behandling och rättsäkerhet till följd av att mannen inte kan dömas till fängelse enbart på 

kvinnans uttalade rädsla för mannens handlande.  

Man bör komma ihåg att det ena fallet inte är det andra likt. Men utan tvekan är det mer kompli-

cerat när minderåriga barn är inblandade i en konflikt för då måste hänsyn också tas till en annan 

person förutom den drabbade. 
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4.2 Hantering av sekretess i förvaltningen 
Nedan beskrivs hur en handling sekretessmarkeras innan hanteringen av sekretess inom och mel-

lan myndigheter tas upp. Sedan behandlas specifikt hur folkbokföringsuppgifterna sprids och 

hanteras inom förvaltningen och Skatteverkets råd för hantering av sekretessmarkerade person-

uppgifter. Avslutningsvis beskrivs utlämnandet av en allmän handling.  

4.2.1 Hur sekretessmarkeras en handling? 
Om uppgifterna i en allmän handling omfattas av sekretessbestämmelser så markerar myndighe-

ter handlingen med en sekretessmarkering som fungerar som en varningsflagga om att en pröv-

ning måste göras innan handlingen lämnas ut. Hur själva presentationen av sekretessmarkeringen 

görs är upp till varje myndighet att bestämma. Sekretessmarkeringen ska dock innehålla en hän-

visning till aktuell sekretessbestämmelse, datum för markeringen och vilken myndighet som tog 

beslutet om sekretessmarkeringen (Justitiedepartementet 2009: s. 18).  

4.2.2 Hanteringen av sekretess inom och mellan myndigheter  
”Sekretessen gäller inte överallt, inte alla uppgifter och inte alltid”10 

Det föreligger inga absoluta regler hur sekretessbelagda uppgifter ska hanteras internt inom 

myndigheten. Å andra sidan kan en handläggare enligt JO dela med sig av sekretessbelagda upp-

gifter till en annan handläggare när denne är berättigad till att ta del av uppgiften. (Bengtsson 

m.fl. 2006: s.241-242).  Det är därmed upp till varje enskild handläggare att göra en sekretessbe-

dömning om sekretessbelagda uppgifter kan spridas vidare. 

”OSL utgår från huvudregeln, att någon överföring av sekretess inte sker” (Strömberg m.fl. 2009: 

s.43). Sekretessbelagda uppgifter får inte fritt delges mellan myndigheter även om uppgifterna 

berör ett gemensamt ärende. Detta kan medföra samverkansproblem inom t.ex. ett resursteam 

eftersom handläggarna inte får tillgång till helhetssynen i ett ärende. (Bengtsson m.fl. 2006: 

s.239).  

Om en uppgift är hemlig eller offentlig mellan myndigheter är nästan alltid verksamhetsberoende 

och beror på vem som efterfrågar uppgiften samt om en uppgift kan förmodas orsaka men för en 

person. Även om det kan antas att någon kan orsakas skada vid överlämning av sekretessbelagda 

uppgifter så innebär det emellertid inte med automatik att uppgiften är hemlig. Det erfodras där-

utöver en för verksamheten gällande sekretessbestämmelse för uppgiften. (Hed 2009: s.37). Det 

är alltså först vid utlämnandet av handlingen den riktiga prövningen sker. 

                                                 
10 http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Skyddade personuppgifter – Vägledning för hantering av 
skyddade personuppgifter. Citerad 26 oktober 2010. 
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Sekretesslagen, som numera återfinns i OSL, ändrades år 2006 i avsikt att förbättra skyddet för 

skyddade personer. Ändringen innebär att adressen och liknande uppgifter, t.ex. e-postadress och 

telefonnummer som berättar var en förföljd person vistas, alltid ska betraktas som hemliga obe-

roende av i vilket sammanhang och vilken myndighet som hanterar adressuppgiften (Holstad 

2009: s.33-34). Sekretessen gäller däremot ”inte för beteckning på en fastighet eller tomträtt”, 

handelsregistret eller aktiebolagsregistret (OSL 2009: 400: 3 § 21 kap.).  

Enligt Stalkningsutredningen har flera myndigheter svårigheter med att omsätta lagstiftningen 

om skyddade personuppgifter i praktiken (SOU 2008:81).  

Sammanfattningsvis när det gäller hanteringen av sekretess, både mellan och inom en myndighet, 

är det viktigt att den tjänsteman som överväger att lämna ut sekretessbelagda uppgifter sätter sig 

in i den skyddades situation och försöker förstå hur denne skulle uppleva det om uppgifterna 

spreds vidare till ytterligare någon eller några personer (Clevesköld m.fl. 2007: s. 43).  

4.2.3 Spridning och hantering av sekretessbelagda folkbokföringsuppgifter 
Informationen i folkbokföringen används i en mängd olika system inom svenska myndigheter. 

Bara inom Skatteverket kan sekretessbelagda uppgifter förekomma i upp till 60 olika system. 

(Hindberg m.fl. 2009: s. 13). Skatteverket överför dagligen ändringar i folkbokföringssystemet 

till centrala myndigheter såsom Försäkringskassan och ytterligare tio myndigheter. Folkbokfö-

ringsuppgifter överförs också varje vecka till förvaltningar i landsting och kommuner.11 Skatte-

verket skickar aldrig med något underlag om varför uppgiften omfattas av en sekretessbestäm-

melse. Däremot så bifogas i samband med överföringen av folkbokföringsuppgifter ibland en 

bilaga med information om att en person kan lida men om uppgifterna röjs. (Skatteverkets 

skyddshandläggare 18 november 2010). 

Vad som tål att funderas över är: Vilken utbildning har respektive myndighets handläggare som 

ska reflektera över skälen till varför uppgifterna inte ska lämnas ut? Enligt Skatteverkets infor-

matör finns det inget krav om utbildning för handläggare som hanterar sekretessbelagda uppgif-

ter annat än på Skatteverkets egna kontor. Det enda som krävs av handläggarna är att de är extra 

försiktiga vid hanteringen av sekretessbelagda uppgifter (29 november 2010).  

För att uppgifter om personer som har skyddade personuppgifter ska hanteras så professionellt 

och rättssäkert som möjligt så har Skatteverket utsett 22 skyddshandläggare som finns på Skatte-

                                                 
11 http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Skyddade personuppgifter – Hur ansöker du? Citerad 26 
oktober 2010.  
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verkets större kontor.12 Det saknas dock en enhetlig kravprofil för handläggare som ska förbereda 

ärenden om skydd av personuppgifter. Stockholm var år 2008 den enda regionen som hade tagit 

fram en kravprofil för skyddshandläggare. Alla skyddshandläggarna har däremot utbildats i kog-

nitiv samtalsmetodik13 vilket är användbart när handläggaren samtalar med personen som ansö-

ker om skyddade personuppgifter. Om personen som ansöker om skydd kommer i direktkontakt 

med en skyddshandläggare förbättras dessutom underlaget som utgör grund för beslutet. (Hind-

berg m.fl. 2009: s. 13). Jag skulle ändå vilja påstå att både personen som ansöker om skyddet och 

skyddshandläggaren gagnas av ett personligt möte eftersom det skulle medverka till ett ömsesi-

digt utbyte av information och att rättssäkerheten därmed skulle öka. Önskvärt vore därför att det 

fanns medel som möjliggör att den sökande kan träffa en skyddshandläggare, något som formen 

för bör undersökas närmare.  

Försäkringskassan har också särskilda handläggare som har kompetens för att hantera sekretess-

belagda uppgifter. Enligt intervjuer med handläggare finns dessa på olika orter och får återkom-

mande utbildning som ofta sker i samverkan med Skatteverket. Antalet handläggare som hand-

lägger ärenden om skydd och var de tjänstgör är sekretessbelagt av säkerhetsskäl. Ärenden som 

berör skyddade personer kan även handläggas av andra än de speciellt utsedda och även de får 

utbildning. 14 Enligt Hindberg är Försäkringskassans målsättning att handläggningen av skyddade 

personuppgifter ska ske så centralt som möjligt för att undvika att sekretessbelagda uppgifter 

sprids (2009: s. 14). Av intervjuerna framgår att den målsättningen ännu inte förefaller vara upp-

fylld.  

Av kontexten framgår således att det inte finns någon strikt uppdelning av hur ett ärende om 

skyddade personuppgifter handläggs på Försäkringskassan till skillnad från Skatteverket.  

Övriga myndigheter saknar vanligtvis speciellt utbildade handläggare för hantering av skyddade 

personuppgifter vilket medför att handläggningen av sekretessbelagda uppgifter kan vara vitt 

spridd och svårkontrollerad (Hindberg m.fl. 2009: s. 14). Här kan ett implementeringsproblem 

uppstå p.g.a. avsaknaden av en konsekvent profil över hur handläggningen ska gå till.   

                                                 
12 Jag har varit i telefonkontakt med en skyddshandläggare vid Skatteverket som p.g.a. sin utsatta position ville vara 
anonym. Samtalsintervjun genomfördes 18 november 2010.  
13 Med kognitiv samtalsmetodik menas att klienten själv ska bli medveten om sina tankar, känslor, beteenden och 
handlingar och bearbeta dem. http://www.kognitivsamtalsterapi.se. Citerad 17 november 2010. 
14 Samtalsintervju med en handläggare som gör särskilda prövningar för personer med skyddade personuppgifter och 
en informatör på Försäkringskassan. Intervjun genomfördes 15 december 2010.  
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4.2.4 Skatteverkets råd för hantering av sekretessmarkerade uppgifter 
För att underlätta hanteringen av sekretessbelagda personuppgifter och öka rättssäkerheten för 

personer med skydd så har Skatteverket tillsammans med några myndigheter utvecklat allmänna 

råd som återfinns på Skatteverkets hemsida.  

Skatteverkets övergripande råd är att handläggaren ska beakta konsekvenserna av att lämna ut 

sekretessbelagda uppgifter och myndigheter med likartad verksamhet bör tillämpa samma riktlin-

jer vid riskbedömningen.15 

Skatteverket understryker också vikten av att den enskilde tar sitt ansvar för att säkerställa att 

uppgifter inte lämnas ut vid kontakten med en annan myndighet än Skatteverket eftersom en 

myndighet inte rutinmässigt kontrollerar om en person har sekretessmarkering.16 

4.2.5 Utlämnande av allmän handling 
Person som vill ta del av en allmän handling behöver i regel varken lämna ut sitt namn eller 

meddela ändamålet med att få granska handlingen. För att vidmakthålla offentlighetsprincipen är 

det viktigt att personen får vara anonym och på så sätt försäkra sig mot eventuella påföljder. Un-

dantaget utgör uppgifter som kan orsaka men, där anses det nödvändigt att ta reda på vem och 

med vilket ändamål handlingen efterfrågas. (Strömberg m.fl. 2009: s.71).  

När myndigheter ska ta ställning till huruvida personer kan antas lida men om en sekretessbelagd 

uppgift lämnas ut så föregås alltid bedömningen av den personliga erfarenheten hos den som ris-

kerar att drabbas av att uppgiften kommer andra till del. En personlig upplevelse kan emellertid 

omkullkastas av samhälleliga normer. Det en enskild person anser vara till men för henne behö-

ver alltså inte uppfattas som men i sekretessammanhang. (Hed 2009: s.38). Ett exempel på detta 

är när Regeringsrätten i rättsfallet RÅ84 2:24, som handlar om umgängesrätt, slår fast att hustrun 

inte skulle lida men om hennes skyddade adress lämnades ut till sin före detta man. (Holstad 

2009: s.147-148). Vad som betraktas som men är alltså alltid en bedömningsfråga. 

                                                 
15 Deltagande myndigheter som framställde Skatteverkets råd är: Centrala studiestödsnämnden, Datainspektionen, 
Domstolsverket, Högskoleverket, Kriminalvårdsverket, Carelink/NIS (nätverk för informationssäkerhet, Region 
Skåne och Landstinget Kalmar), Riksförsäkringsverket, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Socialstyrelsen, Svenska 
kommunförbundet, Vägverket. http://www.skatteverket.se – Folkbokföring – Skyddade personuppgifter – Vägled-
ning för hantering av skyddade personuppgifter. Citerad 26 oktober 2010. 
 
16 http://www.skatteverket.se – Privat – Folkbokföring – Skyddade personuppgifter – Vägledning för hantering av 
skyddade personuppgifter. Citerad 26 oktober 2010. 
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5 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redovisas tidigare utförd forskning om personer med skyddade personuppgif-

ter. 

5.1 Aktuellt forskningsläge 
Jag fann ingen forskning som exakt överensstämde med mina frågeställningar. Däremot fann jag 

två forskningsrapporter som behandlar kvinnor och barn med skyddade personuppgifter.  

5.1.1 G(l)ömda – en studie om kvinnor och barn med skyddade person-
uppgifter 

Forskningsprojektet har pågått under tre och ett halvt år och bygger på intervjuer med kvinnor 

och barn som lever med skyddade personuppgifter (Weinehall m.fl. 2007: s.123). 

Forskningsrapporten tar sin utgångspunkt i ”FN:s definition av mäns våld mot kvinnor som en 

kränkning av mänskliga rättigheter” (Weinehall m.fl. 2007: s. 18).  

Weinehalls syfte var ”att få en helhetsbild av de skyddade kvinnornas och deras barns livssitua-

tion med underlag från intervjuer och observationer” (2007: s. 21). 

Forskningsrapporten beskriver hur vardagslivet inskränks därför att sekretessbelagd information 

om uppehållsorten av misstag ofta röjs som får till följd att personerna måste flytta till en ny 

adress eller till och med kanske till en ny ort. Rapporten är värdefull för min forskning eftersom 

Weinehall beskriver vardagslivet för kvinnor och barn och de brister som finns i skyddet. Förfat-

tarna anser att mycket återstår för att skyddet ska vara effektivt och de kommer med bra förslag 

på hur skyddet kan förbättras.  

Weinehall påpekar att kommunen har det främsta ansvaret för att skyddade personuppgifter ska 

behandlas korrekt. Detta förutsätter att personalen får kunskap om de olika skyddsåtgärderna. 

Författarna föreslår att särskilda skyddshandläggare inrättas vid Skatteverket och socialtjänsten. 

Vidare anser Weinehall att ett fastställande av skyddade personuppgifter alltid ska undanröja ett 

domstolsbeslut om gemensam vårdnad eller umgänge. Därtill ska det säkerställas att mannen är 

kapabel till att ha vårdnaden om barnet.   

5.1.2 Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter  
Forskningsrapporten är en utveckling av Weinehalls studie. Hindberg har på uppdrag av stiftel-

sen Allmänna Barnhuset sammanställt hur myndigheter agerar vid beslut om skyddade person-

uppgifter när barn finns med i bilden. Författarna har med andra ord undersökt hur myndigheter 
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”uppmärksammar och stödjer dessa barn och hur barnens behov av stöd och hjälp ser ut.” (Hind-

berg m.fl. 2009: Förord). Rapporten fokuserar således på barns upplevelser av att leva med skyd-

dade personuppgifter.  

Hindberg vill se en lagreglering av skyddade personuppgifter som bör jämställas med lagen om 

besöksförbud. Ett beslut om skyddade personuppgifter ska alltid föregås av ett utlåtande från 

socialtjänsten och att de beaktar barnets behov av stöd. Dessutom ska det inför beslut om en för-

älders behov av skyddade personuppgifter alltid ske en riskbedömning om även barnet behöver 

skyddade personuppgifter. Hindberg efterlyser statistik som redovisar hur många barn som lever 

med skyddade personuppgifter. Till sist efterfrågar Hindberg mer forskning inom området och 

satsning på verksamhet som möter barnens behov. (2009: s. 74).  

Rapporten är användbar eftersom Hindberg ger mig en bra inblick i hur det är att leva med skyd-

dade personuppgifter för barn och ungdomar. Den kommer att vara till stor hjälp för att belysa 

barnperspektivet.  
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6 Metod och material 
I detta avsnitt redogörs för vilka metoder uppsatsen baseras på. Därefter förs en diskussion kring 

hur tillförlitligheten i uppsatsen säkerställs. Slutligen redovisas uppsatsens underlag. 

6.1 Analysmetod 
Jag har använt en beskrivande teoribaserad kvalitativ textanalys för att besvara frågeställningar-

na. Anledningen till valet är att jag ingående analyserade helheten, delarna och kontexten av tex-

ter. Läsning och granskning av texter kräver noggrann eftertanke för att lyfta fram människors 

kunskap och erfarenhet om olika fenomen. (Esaiasson m.fl. 2009: s. 178, 237). Därefter har en 

systematisering av texterna utförts i syfte att klargöra tankestrukturen i texterna. Analys och 

tolkning är en förutsättning för att få förståelse för textens innebörd och identifiera textens dolda 

budskap. Till exempel kan termer och ord ha olika mening i olika sammanhang och därför har 

det varit viktigt att ställa de rätta frågorna till texten. (Esaiasson m.fl. 2009: s. 238, 253). Svårig-

heten med den kvalitativa textanalysen är nämligen att det finns olika sätt att tolka en text på och 

tolkningen av en text är beroende av tolkarens bakgrund och förkunskap om ämnet. När det gäll-

er lagtexter har ”fritt citat” tillämpats eftersom jag inte har kunskaper inom juridikområdet.  

Som precis nämndes finns det olika tolkningsstrategier för att närma sig en text. Jag har inriktat 

mig på avsändarens idéer och hur mottagaren tolkar avsändarens idé eftersom jag är intresserad 

av hur myndigheter hanterar eventuella konflikter mellan offentlighet och sekretess i kontakten 

med skyddade personer (Bergström m.fl. 2005: s. 32).  

Avsändaren i mitt fall är personer med skyddade personuppgifter som ger forskningen idéer om 

hur förvaltningen skulle kunna agera när konflikt mellan offentlighet och sekretess uppstår. Mot-

tagaren är forskaren som har ansvaret för att föra idéerna om hur hanteringen av sekretessbelagda 

folkbokföringsuppgifter kan förbättras vidare. Det är sedan upp till förvaltningen att ta till sig 

idéerna och påverka regelverket.  

Valet av tolkningsstrategi hindrar mig inte från att omedvetet bli påverkad av forskarens tolkning 

av primärkällans utsaga när tidigare utförd forskning används. Jag vill ändå framhålla att det i 

första hand är idéerna i texterna som är väsentligast. 

Det finns olika tillvägagångssätt varpå en undersökning kan bedrivas. Induktion används vanli-

gen inom den kvalitativa forskningen och innebär att forskaren med hjälp av fakta formar en teo-

ri. Forskaren är ute efter ett allmängiltigt resultat, dvs. undersökningen ska vara så generellt ap-

plicerbar som möjligt. (Watt Boolsen 2007: s. 26). Det induktiva tillvägagångssättet valdes med 

anledning av att det finns lite forskning och att det saknas vetenskapligt förankrade teorier om det 
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föreligger konflikter mellan offentlighet och sekretess i mötet med förvaltningen för personer 

med skyddade personuppgifter i folkbokföringen. Jag behöver generell kunskap för att bilda en 

teori som därmed kan besvara frågeställningarna (Chalmers 2003: s.63). Nackdelen med den in-

duktiva processen är att den empiriska informationen inte bygger på vetenskapliga teorier samti-

digt som jag aldrig kan vara säker på att jag har funnit allt relevant material för undersökningen 

(Thurén 2007: s. 24). Jag anser ändå att jag har funnit tillräckligt mycket relevant material med 

hjälp av valda specifika sökord som jag har sökt efter i databaser som framgick av avsnitt 6.4 

Uppsatsens underlag och med tanke på den tid och resurser som har funnits till mitt förfogande. 

Enligt Metodpraktikan finns det två olika sätt att förhålla sig till sina frågeställningar. Valet står 

mellan ett öppet förhållningssätt eller ett förhandsdefinierat förhållningssätt. Ett öppet förhåll-

ningssätt innebär en allmän avgränsning av analysbegreppet och att analysen sker objektivt till 

skillnad från ett förhandsdefinierat angreppssätt som innebär att på förhand bestämma vilka ana-

lyser som kommer att utföras (Esaiasson m.fl. 2009: s. 245). Ett öppet förhållningssätt anamma-

des eftersom jag avgränsade mig till att objektivt studera aspekter kring konflikten mellan offent-

liga och sekretessbelagda uppgifter som hanteras i folkbokföringen när det gäller skyddade per-

soner samtidigt som svaret på frågeställningen avgörs av valda texters innehåll. Med ett öppet 

förhållningssätt är det viktigt att tänka på att valet av texter ska vara representativt för frågeställ-

ningen och att underlaget är tillräckligt brett för att ge en allsidig belysning av vilka problem som 

konflikten mellan kraven på offentlighet och sekretess medför för personer med skyddade per-

sonuppgifter. Fördelen med detta är att jag har frihet att välja hur underlaget används och vid 

behov kan komplettera mitt underlag ytterligare. Faran med det öppna förhållningssättet är dock 

att det är lätt att tappa fokus på forskningsfrågorna.  

Esaiasson lyfter fram den aktörscentrala studien och den idécentrala studien som två angrepps-

sätt för författaren att förhålla sig till texter. Utifrån frågeställningen har jag huvudsakligen an-

vänt en idécentral studie som textanalysmetod eftersom jag i första hand fokuserade på aktörers 

idéer och ställningstaganden snarare än aktören. (2009: s. 246-247). Jag studerade idéer om hur 

eventuella konflikter mellan offentlighet och sekretess hanteras när det gäller skyddade person-

uppgifter i utredningstexter, forskningsrapporter, myndigheters sekretesspolicy och i den aktuella 

samhällsdebatten (Bergström m.fl. 2005: s. 19). Det går emellertid inte helt att bortse från vem 

som framför budskapet. Därför har den aktörscentrala studien varit användbar när aktören utgörs 

av en myndighet och jag analyserade hur myndigheter hanterar regelverket kring offentlighet och 

sekretess. (Esaiasson m.fl 2009: s. 247). I studien studerades t.ex.hur myndigheter sinsemellan 
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förhåller sig till sekretessbelagda folkbokföringsuppgifter för personer med skyddade personupp-

gifter.  

Det finns flera textanalytiska inriktningar som är tillämpbara för innehållet i en text. Eftersom jag 

var ute efter att analysera vilka idéer skyddade har när det gäller myndigheters hantering av sek-

retessbelagd information ur folkbokföringen så föreföll idéanalysen som ett naturligt val för att 

fånga upp berörda personers synpunkter och önskemål. Eftersom syftet är beskrivande så har en 

beskrivande idéanalys använts. Med en idéanalytisk beskrivning avses att identifiera argument i 

texter som besvarar frågeställningen och på grundval av argumenten dra slutsatser som för forsk-

ningen framåt (Beckman 2007: s. 49-50).  

Boken Textens mening och makt nämner fem ytterligare inriktningar inom idéanalysen. Inrikt-

ningen som har använts utmärks av en fokusering på idéer från en särskild grupp eller aktör 

(Bergström m.fl. 2005: s. 155).  

Eftersom jag i analysen har utgått från vad personer med skyddade personuppgifter har för idéer 

kring konflikten mellan offentlighet och sekretess när myndigheter behandlar sekretessbelagd 

information ur folkbokföringen har jag funnit att grupperspektivet bäst passar frågeställningen. 

Således betraktas personer med skyddade personuppgifter som en grupp snarare än som enskilda 

aktörer. Aktörsperspektivet användes vid analysen av vad företrädare för myndigheter och orga-

nisationer har för idéer när det gäller hur livssituationen för skyddade kan förbättras vid kontakt 

med olika samhällsfunktioner som t.ex. skolan. Fördelen med perspektivet är att myndigheters 

eller organisationers idéer ges tydligare förankring när det kommer fram vilka aktörer som står 

för vilka idéer (Beckman 2007: s.18).  

För genomförande av idéanalysen krävs till slut någon form av analysverktyg. Bergström tar upp 

analysverktygen idealtyp och dimensioner. Analysverktyget idealtyp är ett instrument för att 

genomföra en analys för att förenkla bestämda tankar i texter. Analysverktyget dimensioner är ett 

begrepp som kännetecknar en företeelse som forskaren söker efter i en text. (2005: s. 159, 164). I 

uppsatsen har analysverktyget dimensioner varit mer användbart än analysverktyget idealtyper 

eftersom syftet är generellt och underlaget är heterogent (Bergström m.fl. 2005: s. 166).  

Dimensionerna demokrati, rättssäkerhet och effektivitet har använts som analysverktyg och är 

definierade i avsnitt 3.3. Definition av begrepp. Dimensionerna var till hjälp för att identifiera om 

det uppstår konflikt och karaktärisera målkonflikter mellan offentlighet och sekretess i bemötan-

det av skyddade personer med hjälp av kategorierna som har tilldelats dimensionerna.  
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Avslutningsvis har samtalsintervjuer genomförts med informanter från Skatteverket och Försäk-

ringskassan för att fylla igen några faktaluckor i det vetenskapliga underlaget (Esaiasson m.fl. 

289, 296).  

6.2 Operationalisering 
Enligt Esaiasson handlar operationalisering om hur jag använder materialet för att utföra analy-

sen och utifrån resultatet av analysen få svar på om det föreligger en konflikt mellan offentlighet 

och sekretess när skyddade personer möter förvaltningen (2009: s. 59).  

Det finns två alternativa sätt för att samla in underlag för att analysera och svara på frågeställ-

ningen.  

Det ena alternativet går ut på att genomföra en teoretisk studie av vetenskaplig litteratur och of-

fentliga tryck kompletterat med empiriska undersökningar i form av personliga intervjuer.  

Det andra alternativet innebär att genomföra en teoretisk litteraturstudie och offentliga tryck 

kompletterat med sekundära källor såsom tidningsartiklar, Internet och ljudupptagningar som 

berör personer med skydd.   

Jag beslutade att använda det senare alternativet med avseende på att det kan vara svårt att kom-

ma i kontakt med skyddade personer. Dessutom kan personer som lever under psykisk press ha 

svårt för att genomföra en intervju i den situation de befinner sig i. Ett personligt möte kan även 

innebära etiska svårigheter för mig själv eftersom det kan vara svårt att inta en neutral ståndpunkt 

till deras berättelse då jag riskerar att känna medlidande med personen och på så sätt omedvetet 

påverkas och ta ställning i forskningen. Till sist skulle jag tvingats behandla materialet konfiden-

tiellt (Weinehall m.fl. 2007: s. 33). 

Utifrån de teoretiska definitionerna av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet som karaktärise-

ras i Tabell 1 Analysmodell i avsnitt 3.1 tilldelas här följande operationella indikatorer: 

Ojämlik behandling: För att kunna definiera en ojämlik behandling utgick jag från definitionen 

av jämlikhet. Med jämlikhet menas: ”alla individers lika värde, i politiska sammanhang även 

inflytande och sociala förhållanden. Jämlikhet kan motiveras från olika utgångspunkter, t.ex. 

religion, naturrättsliga föreställningar, liberalism, socialism och demokrati.”17 En ojämlik be-

handling uppstår när indikatorerna för jämlik behandling inte uppfylls. 

Operationell indikator: Skyddet innebär begränsningar i offrets liv jämfört med gärningsmannens 

liv; utsatta får inte lika möjlighet att få ta del av förmåner till skillnad från personer utan skydd.  

                                                 
17 http://www.ne.se/jämlikhet, Nationalencyklopedin, Citerad 20 december 2010.  
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Integriteten kränks: För att kunna definiera kränkt integritet utgick jag från begreppet personlig 

integritet. ”Personlig integritet innebär att alla människor har rätt till en personlig sfär där ett 

oönskat intrång, såväl fysiskt som psykiskt, kan avvisas” (SOU 2007:22 s. 54). Integriteten 

kränks när definitionen inte uppfylls.  

Operationell indikator: Domstolen stoppade inte försvarsadvokatens försök att avslöja sekretess-

belagda uppgifter, oförsiktig tjänsteman sprider sekretessbelagda uppgifter utan kontroll, domsto-

len ger gärningsmannen rätt till umgängesrätt trots att kvinnan och barnet lever med sekretess-

markering, den skyddade får inte all information som behövs från kriminalvården för att rättssä-

kerheten ska upprätthållas.   

Kunskapsbrist: För att kunna definiera kunskapsbrist fick jag utgå från definitionen av kunskap. 

Med kunskap avses: ”vetande, insikt, kännedom”.18 Kunskapsbrist uppstår när definitionen inte 

uppfylls. 

Operationell indikator: Handläggaren saknar kunskap om regelverk/riktlinjer, alternativa lös-

ningar, konflikter kring fotografering och ger inte målsägandeinformation i rätt tid.  

6.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet innebär om vi har undersökt det vi påstod att vi ville undersöka och ingenting annat 

(Esaiasson m.fl. 2009: s. 63). Med andra ord är det lika viktigt att ställa samma krav på källan 

som vi ställer på vårt eget resultat under valideringsprocessen.  

Begrepps- och resultatvaliditeten ligger till grund för den interna validiteten. Intern validitet 

handlar om att säkerställa kvaliteten på hanteringen av det insamlade materialet och att den be-

hålls under hela arbetet med uppsatsen och avspeglas i resultatet. Vidare är det viktigt att rätt 

slutsatser dras ur resultatet (Esaiasson m.fl. 2009: s. 63-64).  

Validiteten i uppsatsen säkerställs med användning av vedertagna definitioner från lagtexter och 

myndigheter, t.ex. Skatteverkets definition av skyddade personuppgifter. Eftersom använda be-

grepp är väldefinierade och väletablerade är de också trovärdiga. (Esaiasson m.fl. 2009: s. 64-

65).  

Som en följd av att frågeställningen kräver ett öppet förhållningssätt finns risk för att inte alltid 

fokusera på att finna svar på frågan. Därför är det viktigt att jag alltid tänker på att hålla mig till 

den röda tråden (Esaiasson m.fl. 2009: s. 245). 

                                                 
18 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx. Citerad 30 december 2010. 



 2011-01-14 

 

 

 25 (47)

Med extern validitet menas om resultatet av fallen i undersökningen är generella för fenomenet 

och kan komma att gälla fall även utanför den egna undersökningen (Esaiasson m.fl. 2009: s. 

179). Den externa validiteten är en pågående process under hela uppsatsen och slutförs först när 

uppsatsen är genomförd. Min bedömning är att urvalet av materialet är aktuellt och representativt 

för företeelsen, eftersom underlaget kommer från tjugohundratalet och sent nittonhundranittiotal 

samt att urvalet är brett. Med andra ord riktar jag inte in mig på någon specifik grupp som lever 

med skyddade personuppgifter.  

Det bör noteras att de forskningsrapporter jag har funnit utgår från kvinnor och barn. Trots detta 

är bedömningen att slutsatsen kommer att vara allmängiltig eftersom kvinnor är i majoritet som 

framgår av avsnitt 4.1.1. Vem erhåller skyddade personuppgifter?  

Strategin vid urvalet av underlag var att använda mig av för ämnet specifika sökord för att få 

relevanta svar, som tidigare nämnts. Risken med den noggranna avgränsningen är att jag kan ha 

missat väsentligt underlag. Avgränsningen gjordes med förhoppningen om att de som lägger in 

information i databaser använder för ämnet relevanta sökord. Jag använde också den bredaste 

sökmetoden för informationssökning av materialet genom att jag sökte i alla aspekter, dvs. både 

rubriker, innehåll och nyckelord. Min bedömning är att forskningsmaterialet är tillräckligt.  

Det strategiska urvalet av material är inte representativt för populationen som helhet men genom 

att resultatet om skyddade personer analytiskt har generaliserats till en teori lyfter jag fram de 

generella perspektiv som också kan förväntas säga något väsentligt om andra personer som lever 

med skyddade personuppgifter (Esaiasson m.fl. 2009: s.182).  

Valideringen av samtalsintervjun säkerställdes genom att frågorna som ställdes avsåg att förtyd-

liga forskningsunderlaget när faktauppgifter var oklara. Dessutom följdes Esaiassons principer i 

det förberedande arbetet med utformning av frågorna. Exempelvis användes uppföljningsfrågor 

till de tematiska frågorna. (2009: s. 298). 

Reliabiliteten i samtalsintervjuerna tillförsäkrades med valet av informanter som har aktuell kun-

skap och är centralt placerade eftersom att de dagligen är verksamma inom ämnesområdet (Esai-

asson m.fl. 2009: s. 291).  

Reliabiliteten i forskningsmaterialet har undersökts genom att jag ser om påståendena forskare 

emellan är samstämmiga och varifrån de har hämtat sitt material.  

6.4 Uppsatsens underlag 
Här redogörs för det underlag som ligger till grund för uppsatsen. Källorna är primära och den 

övervägande delen, med något undantag, är från tjugohundratalet. 
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Inför uppsatsen har jag undersökt vad det finns för tidigare forskning i ämnet för att tillförsäkra 

mig om att det finns underlag för frågeställningen och för att ta reda på om uppsatsen är genom-

förbar. Informationssökningen har utförts med svenska och engelska sökord i Linnéuniversitetets 

tillämpliga databaser19 och databaser tillgängliga på Internet.  

De svenska sökorden som har använts är: offentlighets- och sekretesslagen, offentlighetsprinci-

pen, sekretess, skyddade personuppgifter, skyddad identitet och integritetsskydd. De engelska 

sökorden är: secrecy, the principle of public access to official records, personal particulars, per-

sonal data, personal records, protected identity, public access to information, family violence, 

stalking, the Official Secretes Act. De engelska databaserna användes för att se om någon forska-

re utomlands har studerat offentlighetsprincipen och svensk lagstiftning inom området. Informa-

tionssökningen i de engelska databaserna gav inget resultat. 

Litteratur, ljudupptagningar från intervjuer hämtade från radio, tidningsartiklar, tidskrifter och 

offentliga tryck ligger till grund för uppsatsen. Enligt min bedömning är underlaget tillräckligt 

omfattande för att kunna skriva uppsatsen.  

De fyra källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens har använts för att be-

döma sanningshalten vid mitt urval av material (Esaiasson m.fl. 2009: s. 314).  

6.4.1 Vetenskapligt underlag 
Följande forskningsmaterial har nyttjats i analysen.  

• G(l)ömda – en studie om kvinnor & barn som lever med skyddade personuppgifter – Kata-

rina Weinehall m.fl. 

Publikationen är utgiven av juridiska institutionen vid Umeå universitet.  

• Barn & ungdomar som lever med skyddade personuppgifter – Barbro Hindberg m.fl. 

Publikationen är utgiven av Allmänna Barnhuset som är en stiftelse som arbetar med utsat-

ta barn och ungdomar.  

6.4.2 Offentligt material och handböcker 
Förutom ovanstående forskningsunderlag har offentligt material använts. Källorna är primära och 

samtidiga och är ett komplement till det vetenskapliga materialet. I huvudsak har SOU 2008:81 

Stalkning – ett allvarligt brott använts. Det offentliga materialet har använts för att ge en fördju-

pad förståelse för myndigheternas tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess! – 

                                                 
19 Databaser som har använts är: Den nationella bibliotekskatalogen Libris, Linnéuniversitetets bibliotekskatalog, 
Det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), Artikelsök, Mediearkivet och PressText.  
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handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen – Irja Hed har använts för att redogöra 

vilka krav som ställs på myndigheterna vid hanteringen av sekretessbelagda uppgifter. 

6.4.3 Övrigt material 
Jag har även tillägnat mig information från tidskrifter för att ytterligare fördjupa kunskaperna om 

uppsatsämnet. Vidare har information ur media använts i syfte att referera till den aktuella sam-

hällsdebatten och för att skapa förståelse och empirisk erfarenhet kring problematiken hur det är 

att leva med skydd. 

Under arbetets gång har jag stött på frågeställningar som jag inte direkt hittade något svar på i 

underlaget. Jag har därför tagit kontakt med Skatteverkets informatör och en skyddshandläggare 

via telefon samt handläggare på Försäkringskassan för att få ett förtydligande och kunna konfir-

mera min analys.  

Jag är medveten om att vissa utsagor kan vara tendentiösa, framförallt tidningsartiklar som är 

sekundära dvs. att personen bakom artikeln har något att vinna på att berättelsen publiceras (Esa-

iasson m.fl. 2009: s. 319, 321). Sanningshalten hos sekundärkällorna har så långt det går bekräf-

tats med hjälp av det vetenskapliga underlaget.  
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7 Resultatredovisning  
I avsnittet besvaras frågeställningen: Skapar motsättningen mellan offentlighet och sekretess, 

med avseende på förvaltningens mål att uppfylla värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivi-

tet, problem för personer som av olika anledningar lever med en markering om skyddade person-

uppgifter i folkbokföringsregistret? 

Vilka är i så fall dessa problem? 

7.1 Konflikt mellan offentlighet och sekretess inom förvaltningen 
Nedan går jag igenom några förvaltningsområden där det kan uppstå konflikt mellan offentlighet 

och sekretess för skyddade personer.  

7.1.1 Konflikter som kan uppstå generellt i mötet med förvaltningen 
Skyddade personer kan lätt komma i konflikt med förvaltningen när tjänstemannen kräver till-

gång till offentliga uppgifter i sin bedömning av ett ärende. Exempelvis kan ersättning för utlägg 

vid en sjukresa vara problematiskt eftersom klienten vill att adressen varifrån hon åker ska vara 

dold. Kravet på en adress är ett måste för att utbetalaren ska kunna godkänna kvittot och därmed 

går personen ifråga miste om reseersättningen. (Andersson 2010/11:Ju271). Detta är ett demokra-

tiskt problem eftersom alla människor har lika rätt till förmåner.  

Weinehalls studie ger flera exempel på implementeringsproblem inom Försäkringskassans verk-

samhet. Flera av Weinehalls informanter menar att Försäkringskassan läcker ut deras adress. Det 

konkreta problemet är att Försäkringskassan ställer krav på att alltid ha tillgång till klientens bo-

stadsadress. Enligt ett citat från en informant: ”Jag har hela tiden blivit varnad, även från det lo-

kala Skatteverket, att man ska se upp med just Försäkringskassan. Det är lätt att ens adress läcker 

ut därifrån. Och från början försökte jag söka mitt bostadsbidrag, att de fick kontakta men jag 

strök den riktiga adressen, vad kvarteret heter. Jag skrev att de kan ta kontakt med bostadsbolaget 

som kan intyga min hyra och att jag bor där. Men de godkände inte det då, så jag får inte bo-

stadsbidrag om jag inte ger dem adressen.” (Weinehall m.fl. 2007: s. 82). Här kommer den skyd-

dade i kläm och Försäkringskassan upplevs därmed göra en icke professionell avvägning mellan 

förvaltningsmålet att uppfylla värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Försäkringskas-

sans vägran att bifalla klientens ansökan med hänvisning att den sökande inte uppger adressen är 

en ojämlik behandling och strider mot det demokratiska värdet. Informantens rättssäkerhet även-

tyras då handläggaren försöker få den sekretessbelagda adressen röjd. Effektiviteten hämmas om 

handläggaren saknar kunskap om alternativa lösningar. Det här problemet hade kunnat lösas ef-
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fektivt och rättssäkert med ett intyg från bostadsbolaget som intygade om hyra och att hyresgäs-

ten är bosatt i någon av bostadsbolagets fastigheter.  

Hade det funnits en person som i ovanstående situationer kunnat utgöra en länk vid kontakt med 

myndigheter hade problemen också kunnat lösas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Magdalena 

Andersson (M) föreslår i sin motion inrättandet av ”skyddsänglar” som ska verka som en rådgi-

vare i situationer där problem kan uppstå och den utsatte inte får det stöd den kan förvänta sig 

(2010/11:Ju271).  

Kontakten med rättssystemet kan innebära en risk att kvinnans adress avslöjas när ärendet be-

handlas i domstolen. En kvinna berättar hur hennes mans advokat flera gånger under rättegången 

försökte få kvinnan att avslöja sin adress inför domstolen. (Weinehall m.fl. 2007: s.69). Kvinnan 

hamnar här oförskyllt i en riskfylld situation eftersom hennes integritet kränks när advokaten 

sätter kvinnans rättsäkerhet på spel.  

7.1.2 Konflikter inom skolans värld 
Inom skolans värld förekommer olika typer av allmänna handlingar, såsom journaler och skriftli-

ga omdömen vilka kan sekretessbeläggas till skillnad från betyg som i grunden är en offentlig 

handling (Bengtsson m.fl. 2006: s.226). Det är upp till varje kommun eller skola att själv be-

stämma hur dessa handlingar ska hanteras i förhållande till barn och föräldrar som lever med 

skydd.  

Skolverket har inte tagit fram någon nationell handlingsplan för hanteringen av skyddade per-

sonuppgifter. (Hindberg m.fl. 2009: s. 47). Vid en eftersökning via Internet efter handlingsplaner 

fann jag emellertid att ett antal kommuner hade framställt egna handlingsplaner men handlings-

planerna redogjorde enbart för hur personalen ska handla vid en krissituation.20  

I en debatt i P1- Morgon diskuterar Skolverkets generaldirektör Per Thullberg med Metta Fjellk-

ner, ordförande i Lärarnas riksförbund, hur skolorna ska hantera skyddade personuppgifter. 

Fjellkner framför krav på att Skolverket ska ta fram nationella riktlinjer och handlingsplaner för 

hur den skyddade identiteten ska bevaras och hur betygssättningen ska hanteras. Fjellkner anser 

vidare att skolans uppgift är att undervisa eleven och på så sätt skapa en trygg skolmiljö. Thull-

berg hävdar istället att det är kommunen och rektorerna som har ansvar för att ta fram riktlinjer 

och Skolverket har endast i uppdrag att bistå skolorna med information som kan underlätta för 

barn som lever med skydd. Thullberg menar att varje kommun och skola kan följa Skatteverkets 
                                                 
20 Se till exempel Kalmars kommun: Kalmar kommun. 2006. Handlingsplan vid skyddad identitet. Reg.nr buting 
57.54. 
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råd. (Sveriges Radio P1: Barn med skyddad identitet i skolan, 18 mars 2010). Thullbergs förslag 

är inte ett speciellt effektivt sätt att lösa problemet eftersom handledningen då inte blir verksam-

hetsinriktad och allmänt utformad. Dessutom är det ineffektivt att varje enskild skola ska ta fram 

en egen handlingsplan. Det vore praktiskt om handlingsplanerna överensstämmer mellan skolor 

eftersom barn med skyddade personuppgifter ofta byter bostadsort och därmed skola.  

Av debatten framgår också att en skola inte ville ge eleven betyg för skolan saknade kunskap om 

hur de skulle hantera betyget så att personuppgifterna inte avslöjades. Andra problem som lärare 

ställs inför är hanteringen av klasslistor och andra interna företeckningar såsom närvarolistor där 

det finns information som gör eleven och dennes familj spårbar. (Sveriges Radio P1: Barn med 

skyddad identitet i skolan, 18 mars 2010). Skolfotograferingen är inte heller helt problemfri. Det 

har förekommit att lärare är obetänksamma och inte inser risken i att eleven kan påträffas genom 

ett foto i skolkatalogen. (Andersson 2010/11:Ju271). Det är inte ovanligt att skolor publicerar 

fotografier på sina hemsidor. Enligt PuL måste samtycke inhämtas från elevens föräldrar innan 

publicering sker. Om inte skolan tar hänsyn till PuL är risken stor att familjens skydd raserar. 

(SOU 2008:81: s. 235).  

Situationerna ovan där skolan inte kunde utfärda betyg för den skyddade eleven är exempel på 

målkonflikt med alla förvaltningsvärdena. Avsaknad av ett nationellt regelverk för hur elever 

med skydd ska få betyg utan att betyget blir offentligt åsidosätter effektiviteten vilket i sin tur 

påverkar demokrativärdet och rättssäkerhetsvärdet. Det är en demokratisk rättighet att få betyg 

och uteblivet betyg innebär en ojämlik behandling av eleven. Dessutom följs inte Skollagen 10 

kap. 16 § 1 stycket när skolan vägrar eleven betyg och därmed uppfylls inte rättssäkerhetsvärdet 

(2010:800). 

Fotograferingen i skolan är ett annat exempel på inskränkningar av värdena rättssäkerhet och 

effektivitet. Rättssäkerheten inskränks när fotopublicering föreligger utan ett medgivande från 

föräldrarna till barnen som lever med skydd vilket medför att en persons integritet kränks. Effek-

tiviteten uteblir eftersom kunskaper om konflikter kring fotograferingen saknas. 

7.1.3 Konflikt i samband med elektroniska system 
Dagens elektroniska värld kan ställa till problem vid hanteringen av sekretessbelagda uppgifter. 

Det finns en risk med att återanvända dokument skapade i ordbehandlingsprogram eller e-

postprogram eftersom det finns en dold ändringshistorik som kan synliggöras.  

Hed beskriver hur socialnämnden i en kommun fick erfara ordbehandlingsproblematiken när de 

återanvände ett elektroniskt brev som innehöll raderad sekretessbelagd information. Mottagaren 
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av brevet kunde därmed återskapa den sekretessbelagda informationen med funktionen ”spåra 

ändringar”. (2009: s.39). Här är ett exempel på när rättssäkerheten åsidosätts när sekretessbelag-

da uppgifter sprids utan kontroll vilket i sin tur kränker den skyddades integritet. Ett sätt att und-

vika implementeringsproblemet är att spara dokumentfilen på formatet pdf för att dölja alla änd-

ringar.  

7.1.4 Konflikt i samband med delad vårdnad/umgänge  
OSL har anpassat sekretesslagstiftningen efter föräldrabalken för vårdnadshavaren. Enligt OSL 

har vårdnadshavaren rätt till insyn i en sekretesskyddad handling gällande en underårig person. 

(Holstad 2009: s. 55). Starka indikationer krävs från socialtjänsten för att förhindra en vårdnads-

havares kontakt med det skyddade barnet. Socialtjänsten ska vid bedömningen kunna påvisa att 

barnet kan utsättas för allvarlig psykisk eller fysisk skada. Det räcker alltså inte med att barnet 

känner obehag eller av andra skäl motsätter sig umgänge med vårdnadshavaren. (Clevesköld 

m.fl. 2007: s. 53). OSL tar här inte hänsyn till barns uttryck, emotionella behov och önskan att 

själv bestämma vilka personer de vill ha en relation med. Att beslut kan fattas utan hänsyn till 

barnets vilja stöds av Hindberg. Hindberg menar att myndigheter inte följer FN:s barnkonvention 

om de inte beaktar barnets önskemål (2009: s.71). I barnkonvention stadgas nämligen: ”Att barn 

har rätt att säga sin mening i allt som rör dem själva och att bli respekterade”.21  

Domstolen fattar beslut i vårdnads- och umgängesfrågor med utgångspunkt från barnens bästa till 

skillnad från Skatteverket som endast utgår från den sökandes situation vid prövning av skydd 

(Hindberg m.fl. 2009: s.40). 

Det finns inga lagstadgande riktlinjer som Skatteverkets handläggare kan följa och i regel saknas 

domstolsutslag som underlag vid bedömningen om en person ska få skyddade personuppgifter i 

form av sekretessmarkering. Istället bygger bedömningen på hotbilden som ska vara aktuell, 

konkret och allvarlig och denna stärks vanligtvis genom ett intyg om att hot föreligger från t.ex. 

polis eller socialtjänst. (Skatteverkets informatör 29 november 2010). 

Skatteverkets beslut om sekretessmarkering kan medföra att det uppstår konflikt i vårdnadstvist 

eftersom Skatteverkets beslut kan undanröjas av domstolens domslut om gemensam vård-

nad/umgängesrätt22 vilket synliggör den skyddades adress när partnern tilldöms rätten att träffa 

                                                 
21 http://www.fn.se – FN-info – Vad gör FN? – Mänskliga rättigheter och demokrati – Så skyddar FN de mänskliga 
rättigheterna – Konventionen om barnets rättigheter (CRC). Citerad 11 december 2010.  
22 ”gemensam vårdnad, vårdnad om barn som handhas av föräldrarna gemensamt.” http://www.ne.se/gemensam-
vårdnad, Nationalencyklopedin, Citerad 4 januari 2011.  
”Umgängesrätt, ett barns rättighet att umgås med den förälder som inte har vårdnaden om barnet.” 
http://www.ne.se/umgängesrätt, Nationalencyklopedin, Citerad 4 januari 2011.  
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sitt barn (Hindberg m.fl. 2009: s.40). Därmed blir konflikten mellan offentlighet och sekretess ett 

faktum.  

I Weinehalls forskning uppger flera av kvinnorna inget direkt motstånd till att mannen ska ha rätt 

att träffa sitt barn men de ifrågasätter hans uppsåt (2007: s. 91). En kvinna uttrycker problemati-

ken enligt orden: ”Jag motsätter mig inte umgänge, men det är mycket jag vill ha reda på innan. 

Vilken ort vi ska vara på, hur vi ska dölja vår skyddade adress, vem som ska vara med?” (Wei-

nehall m.fl. 2007: s. 94). 

Kontentan av detta blir att sekretessmarkeringen inte lätt kan förenas med gemensam vårdnad 

eller umgänge. Domstolens beslut kan äventyra rättssäkerheten för personer med skydd när part-

nern får rätt till umgänge eftersom adressen riskerar att avslöjas och integriteten kränkas. Ur bar-

nets synpunkt strider Skatteverkets beslut mot det demokratiska värdet eftersom barnets emotio-

nella behov av skydd inte beaktas. Å andra sidan behöver inte domstolens beslut vara det optima-

la för barnet eftersom det inte finns angivet i lagen vad som är bäst för barnet (Hindberg m.fl. 

2009: s. 38).   

Det bör föreligga ett domstolsbeslut för att få en sekretessmarkering, dvs. den lägsta formen av 

skydd för personuppgifterna, för då kan domstolen fästa avseende vid domstolens tidigare beslut 

när den ska ta ställning i en vårdnadstvist. Med ett domslut som styrker behovet av sekretessmar-

kering bör det bli lättare att upprätthålla skyddet vid en tvist om t.ex. vårdnad eller umgänge. 

Hindberg stöder detta resonemang när hon skriver att Skatteverket behöver ett utökat underlag 

från polisen som stöder att det föreligger ett hot mot den ansökande. 

7.1.5 Konflikt med kriminalvården 
I en artikel i Aftonbladet 9 augusti 2010 skriver Weigl om hur kriminalvården ofullständigt han-

terar målsägandeinformationen23 till Lotta24 som lever med skyddade personuppgifter.  

Lotta efterfrågar information om när hennes före detta man var på permission och om han har 

återvänt till anstalten eller ej. Enligt Lotta var informationen oklar och kom långt efter att per-

missionen hade skett. Lotta fick varken reda på när permission skulle inträffa och om den intagne 

var tillbaka efter permissionen. Dessutom var informationen om den intagnes psyke som Lotta 

                                                 
23 Enligt kriminalvården innebär målsägandeinformation:  
”Om man har utsatts för ett brott som har riktat sig mot ens liv, hälsa, frihet eller frid har brottsoffret rätt att få in-
formation om gärningsmannen/-kvinnan – var denne befinner sig, om han/hon flyttas, får permission, friges eller 
rymmer.” Kriminalvården, Förbättrad målsägandeinformation, publicerat 10 oktober 2006, 
http://www.kriminalvarden.se – Medier – Nyhetsarkiv – 2006 – Förbättrad målsägandeinformation. Citerad 25 no-
vember 2010. 
 
24 Lotta är ett fingerat namn.  
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bedömde vara viktig för sin säkerhet sekretessbelagd enligt 35 kap.15 § OSL (2009: 400). Där-

med kan konstateras att förövarens integritet värderas högre än Lottas säkerhet. (Weigl 2010). 

Lotta har som målsägande rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter ur målsägandeinformatio-

nen men kriminalvården lyckas inte leva upp till vad som föreskrivs om målsägandeinformation i 

lagen om kriminalvård i anstalt 35§ (1974:203) och agerar därmed inte professionellt. I detta fall 

är konflikten mellan offentlighet och sekretess omvänd eftersom kriminalvården döljer för mål-

säganden nödvändig information. Artikeln visar således på att det föreligger ett implemente-

ringsproblem med både demokratiska och rättssäkerhetliga aspekter eftersom Lotta inte får in-

formationen som hon har rätt till och behöver för sin säkerhet samtidigt som kriminalvården inte 

följer lagen. Dessutom får inte Lotta informationen i tid vilket tyder på ett effektivitetsproblem.  
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8 Slutsats och diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka problem som uppstår i konflikten mellan kravet på of-

fentlighet och behovet av sekretess i mötet med förvaltningen, och påvisa när värdena demokrati, 

rättssäkerhet och effektivitet inte anses vara uppfyllda vid hanteringen av sekretessbelagda upp-

gifter i folkbokföringen, för personer som lever med skyddade personuppgifter. 

För att uppnå syftet ställdes frågeställningen: 

Skapar motsättningen mellan offentlighet och sekretess, med avseende på förvaltningens mål att 

uppfylla värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, problem för personer som av olika 

anledningar lever med en markering om skyddade personuppgifter i folkbokföringsregistret? 

Vilka är i så fall dessa problem?  

Min forskning visar att konflikten mellan offentlighet och sekretess orsakar problem för skydda-

de personer när förvaltningen i implementeringen misslyckas med att uppfylla ett eller flera av 

förvaltningsvärdena. Med andra ord, om alla värdena uppfylls i mötet med skyddade personer så 

förutsätts förvaltningen agera professionellt och därmed uppstår inga målkonflikter precis som 

antogs i teoriavsnittet.  

Förvaltningen måste anpassa regelverket så att det inte går ut över de skyddade. Den skyddade 

har inte samma demokratiska möjligheter att få tillgång till sociala förmåner när förvaltningen 

kräver att denne ska uppge bostadsadressen för att ersättning och/eller bidrag ska utbetalas. 

Skyddade personer känner inte förtroende för att förvaltningen hanterar den sekretesskyddade 

adressen konfidentiellt vilket resulterar i utebliven ersättning och en ojämlik behandling som får 

till följd att demokrativärdet försummas. I Weinehalls studie upplever några informanter Försäk-

ringskassan som byråkratisk och opålitlig vid hantering av sekretessbelagda adressuppgifter. 

Förvaltningen ska därutöver följa lagen så att skyddade personers säkerhet inte äventyras och 

integriteten kränks. Av resultatet framgår t.ex. att kriminalvården, enligt kriminalvårdslagen, inte 

ger den skyddade tillräcklig målsägandeinformation som denne har rätt till och behöver för sin 

säkerhet. Här uppstår en konflikt mellan offentlighet och sekretess eftersom demokrativärdet och 

rättssäkerhetsvärdet åsidosätts när kriminalvården misslyckas med att delge för den skyddade 

nödvändig information. Även effektivitetsvärdet påverkas negativt eftersom informationen inte 

når målsäganden i tid.  

Betyg, som i grunden är en offentlig handling, och skolfotografering, som är en aktivitet som 

ligger utanför skolans ram, är två företeelser som intar en särställning när det gäller konflikten 

mellan offentlighet och sekretess inom skolan. Företrädare för skolan saknar enhetliga riktlinjer 
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för hur företeelserna ska hanteras vilket leder till konflikt med alla förvaltningsvärdena. När sko-

lan inte kan utfärda ett sekretesskyddat betyg uppstår konflikt med demokrativärdet eftersom 

eleven har rätt att få sina kunskaper betygsatta, och även rättssäkerhetsvärdet eftersom skollagen 

inte följs. Ytterligare problematik med rättssäkerheten uppstår vid skolfotografering när det finns 

risk för att bilderna publiceras, utan medgivande från barnets förälder, på Internet med namn och 

skola vilket medför att barnet blir spårbart. Avsaknaden av enhetliga riktlinjer skapar också kon-

flikt med effektivitetsvärdet eftersom personalen saknar kunskap kring fotografering och betygs-

hantering för att undvika att avslöja i vilken skola ett skyddat barn finns. En nationell handlings-

plan skulle främja demokrati-, rättssäkerhets- och effektivitetsvärdet genom att alla behandlas 

jämlikt, att samma regelverk ligger till grund för likartad verksamhet och personalen vet hur de 

ska agera i olika situationer som kan uppstå inom verksamheten.  

Förvaltningen kan åstadkomma ett säkrare skydd för skyddade personer genom att personalen 

som handlägger ärendena får återkommande utbildning om skyddade personuppgifter. Alla myn-

digheter som kommer i kontakt med personer som lever med skydd bör ha för ändamålet utbilda-

de skyddshandläggare. Det gäller för myndigheter att känna till och följa alla lagar som berör 

personer med skyddade personuppgifter samt dra lärdom av erfarenheter från både felaktig och 

korrekt implementering så att sekretessprövningen hanteras regelrätt. För detta fordras informe-

rad personal, och därtill bör regelbundna uppföljningar av besluten ske för att kontrollera att sek-

retessbedömningar utförs korrekt. Det är också viktigt att tjänstemannen motiverar sitt beslut för 

den skyddade eftersom det skulle kunna leda till en dialog och lösning av problemet innan kon-

flikt uppstår.  

Alla myndigheter som kommer i kontakt med skyddade personer bör ha en informationsfolder 

som beskriver hur myndigheten hanterar deras personuppgifter och som är klart anpassad till 

myndighetens verksamhet. 

En annan reflektion, som också Hindberg instämmer i, är att beslut om sekretessmarkering alltid 

bör vila på ett domslut för att konflikt inte ska uppstå vid vårdnadstvist där domstolen kan till-

döma mannen gemensam vårdnad/umgängesrätt samtidigt som kvinnan lever med skyddade per-

sonuppgifter. Rättssäkerheten kommer att öka när beslutet om skyddade personuppgifter vilar på 

laglig grund och inte enbart utgår från skyddshandläggares beslut vid Skatteverket. I väntan på 

domstolens utslag skulle den som söker skydd få ett interimistiskt beslut från Skatteverket. Om 

en domstolsförhandling kommer till stånd i samband med ansökan om sekretessmarkering så 

finns möjligheten att den som hotar eller förföljer den utsatte tidigt kan få vård för sitt beteende 
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vilket kan leda till att konflikten personerna emellan inte förvärras och att den utsatte får en säk-

rare vardag.  

Moderaten Magdalena Andersson visar i sin motion på behovet av skyddsänglar som kan hjälpa 

de skyddade i mötet med förvaltningen. Man får hoppas att motionen antas eftersom det skulle 

betyda att vardagslivet underlättades för den skyddade när det finns någon som utgör en förmed-

lande länk vid kontakt med förvaltningen.  

Läsaren bör ha i åtanke att en markant förbättring har genomförts för skyddade personer eftersom 

adressen och likvärdiga uppgifter som avslöjar var personen befinner sig, sedan 2006, omfattas 

av en övergripande sekretessbestämmelse vilket gör att adressuppgiften förblir hemlig även vid 

överföring mellan myndigheter. Det tar dock tid innan den omarbetade lagen sätter ”sig i väggar-

na” samtidigt som förvaltningen kan ha svårt för att överge tidigare normer. Lagen har enbart 

betydelse om den tillämpas på rätt sätt.  

Sammanfattningsvis så vill jag understryka att om förvaltningen arbetar på ett professionellt och 

flexibelt sätt undanröjs många implementeringsproblem som uppstår i skyddade personers kon-

takt med förvaltningen. Konflikten blir ett faktum för den skyddade på grund av att förvaltningen 

inte lyckas infria ett eller flera av värdena demokrati, rättssäkerhet eller effektivitet. Visserligen 

ska förvaltningen, som jag pekade på i teoriavsnittet, göra avvägningar mellan värdena men 

handläggaren måste då förstå vilket värde som är viktigast och vilket värde som är lämpligt att ta 

avsteg från. Det är viktigt att tjänstemannen tar sig tid att sätta sig in i varje enskild situation så 

att värdena upprätthålls. För skyddade personer måste rättssäkerheten alltid komma i främsta 

rummet eftersom folkbokföringsuppgifterna annars riskerar att avslöjas.  

Fortsatt forskning 

Mer forskning bör ägnas åt att fördjupa kunskapen om det finns brister i myndigheternas bemö-

tande av skyddade personer och om så är fallet komma med förslag till förändringar. Det skulle 

t.ex. kunna undersökas huruvida landstinget och kommunen har en enhetlig policy för hur för-

valtningen ska bemöta personer med skyddade personuppgifter. 

Regeringen bör i regleringsbreven ställa krav på myndigheterna att antalet skyddshandläggare 

motsvarar de skyddades behov för att de ska få en säkrare handläggning. Detta skulle möjliggöra 

för skyddade personer att i så stor utsträckning som möjligt ha kontakt med samma skyddshand-

läggare vilket skulle öka förtroendet för förvaltningen. 
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9 Källförteckning 
Här redovisas det underlag som uppsatsen vilar på.  
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skyddade personuppgifter, 15 december 2010. 

Samtal med Försäkringskassans informatör 15 december 2010.  
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Bilaga 

Frågor och svar till Skatteverkets informatör Ingegerd Widell 29 november 2010.  

1. Vid en ansökan om sekretessmarkering, krävs det då att personen måste ha en dom mot den 

som man vill bli skyddad från?  

Nej det krävs ingen dom. Det väsentligaste är att det finns ett konkret hot. Vanligtvis skickar en 

person brev eller hör av sig via telefon och berättar om sin situation och då brukar personen få 

utredningssekretess medan utredning pågår om personen har rätt till skyddade personuppgifter 

och vilken kategori som personen kan tänkas behöva.  

2. Är det ett måste att ha ett intyg från polisen?  

Ibland kanske en person måste skicka in ett intyg från polis som komplimentering för att komma 

ifråga om skydd. 

3. Gör ni någon kontroll för att verifiera att den ansökandes berättelse stämmer med innehållet i 

ansökan? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

Ja det görs alltid en utredning. Varje ärende blir objektivt och enhetligt handlagt. Alltid individu-

ella bedömningar.  

4. Hur många lever idag med skyddade personuppgifter per kategori, dvs. sekretessmarkering, 

kvarskrivning och fingerade personuppgifter? 

Enligt en mätning utförd i månadsskiftet sept-okt 2010 lever idag 12 420 personer med en sekre-

tessmarkering, 1 728 är kvarskrivna och cirka 20 – 30 har fingerade personuppgifter.   

5. Är de sekretessmarkerade uppgifterna synliga för den mottagande myndigheten vid överföring 

av folkbokföringsuppgifterna? Har de andra myndigheterna särskilt utbildad personal? 

De väljer själva om uppgifterna ska bli synliga eller inte, endast särskilda personer har rätt att få 

se uppgifterna. Ingen särskild utbildning behövs, det är samma regelverk som gäller, man får 

bara vara extra försiktig vid hanteringen.  

Jag läste i rapporten barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter att nästan alla 

Skatteverkets skyddshandläggare har genomgått en utbildning i kognitiv samtalsmetodik. Är det 

riktigt? Har ni någon övrig utbildning för personalen? 

Stämmer bra. Alla skyddshandläggare finns över hela landet. Har ingen övrig utbildning för per-

sonalen.  
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Frågor och svar 18 november med skyddshandläggaren på Skatteverket som ville vara anonym. 

Samma frågor ställdes till Skatteverkets informatör Ingegerd Widell 23 november. 

1. Hur ser en sekretessmarkering ut i praktiken i datasystemet och för en konkret handling för 

handläggaren som hanterar skyddade personuppgifter på Skatteverket? För övriga myndigheter? 

Skyddshandläggaren: det kommer upp en markering i form av en stjärna på skärmen. Det syns att 

uppgifterna är hemliga. Konkreta handlingar får en särskild stämpel: skyddade personuppgifter – 

särskild sekretessprövning. Bara de som har sekretessbehörighen, dvs. skyddshandläggarna + 

cheferna får tillgång till uppgifterna. Det går inte att råka ta ut en handling, allt hanteras separat. 

Hur sekretessmarkeringen exakt ser ut hos övriga myndigheter kan jag inte svara på. Alla uppgif-

ter får en ”spärr” om särskild prövning. Det är sedan upp till varje myndighet att bedöma hur 

själva sekretessmarkeringen ska se ut, huvudsaken är att det syns att uppgifterna/handlingen är 

hemlig.  

Widell: Det är olika beroende av system eftersom datasystemen hos myndigheterna är olika. 

Uppgifter presenteras på ett visst sätt, myndigheterna väljer själv hur men synligt är det i alla fall. 

Bara markeringen framgår, sen gör man som man vill. Markeringen ska fungera som en var-

ningssignal.  

2. Vilka uppgifter i folkbokföringen går att skydda med en sekretessmarkering? 

Skyddshandläggaren: Man kan göra en markering för alla folkbokföringsuppgifter.  

Widell: Alla folkbokföringsuppgifter går att skydda förutom personnummer.  

3. Följer det med något underlag som ligger till grund för beslutet om sekretessmarkeringen vid 

överföring av folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter? Om ja, vad? 

Skyddshandläggaren: Nej inget sådant underlag följer med. Endast Skatteverket har tillgång till 

det. Ibland kan vi skicka en särskild bilaga där det framgår att en särskild prövning måste göras 

och att personen kan lida men om uppgifterna lämnas ut men ingenting annat.  

Widell: Vi aviserar inte allt, de får inte mer än de behöver för sitt jobb.  

Frågor och svar till Försäkringskassans handläggare Lena Ekman som gör särskilda prövningar 

för skyddade personer och Försäkringskassans informatör 15 december 2010: 

1. Har ni särskilda skyddshandläggare anställda hos er? 

Ekman: Ja. Har även ”vanliga” handläggare som har hand om problemen. 

Försäkringskassans informatör: Ja. 
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2. Var finns dem? 

Ekman: På varje ort, vet ej hur många. 

Försäkringskassans informatör: på olika platser, handläggarna får inte reda på var. Vet inte namn 

på någon p.g.a. säkerhetsskäl. 

3. Har skyddshandläggarna och övriga handläggare som kommer i kontakt med skyddade perso-

ner genomgått någon utbildning? Om ja, vilken typ av utbildning? 

Ekman: Ja. Personer kommer hit och föreläser, webbutbildning, går på föreläsningar. Vet inte hur 

det går till för övriga handläggare. 

Försäkringskassans informatör: Ja. Har utbildningar hela tiden i samråd med Skatteverket hur 

man hanterar ärenden om skyddade personuppgifter. Utbildningarna uppdateras hela tiden.  

 

 


