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Sammanfattning  
 

I uppsatsen diskuteras utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten som åtgärd för att 

motverka terrorismrelaterad brottslighet. Uppsatsen har två syften. Det första syftet är 

att klargöra under vilka förutsättningar socialtjänsten får lämna uppgifter till polisen om 

personer som är misstänkta för terrorismrelaterad brottslighet enligt nuvarande 

lagstiftning. Syftet uppnås genom en redogörelse för regler om offentlighet och 

sekretess, samt regler som styr myndigheters utbyte av information. Det andra syftet, 

som är det mest centrala i uppsatsen, är att diskutera huruvida det bör införas 

sekretessgenombrott som innebär att socialtjänsten får lämna uppgifter till polisen om 

personer som är misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen. I 

augusti 2018 presenterades en utredning som genomförts på uppdrag av regeringen där 

en sekretessbestämmelse med denna innebörd föreslås.  

För att uppnå uppsatsens andra syfte studeras målen med socialtjänstlagstiftningen. 

Det konstateras att sekretess är en grundläggande förutsättning för att uppnå målen och 

att utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten bör undvikas i så stor utsträckning 

som möjligt. Vissa intressen kan dock motivera sekretessgenombrott och intresset av att 

motverka terrorismrelaterad brottslighet skulle kunna vara ett sådant. Vidare studeras 

lagarna gällande terrorismrelaterad brottslighet, närmare bestämt terroristbrottslagen, 

finansieringslagen och rekryteringslagen. Slutsatsen i denna del är att dessa lagar 

innehåller ett flertal otydliga begrepp och att komplicerade straffrättsliga bedömningar 

krävs för att konstatera om handlingar utgör brott enligt vissa av bestämmelserna i 

lagarna. Delar av lagarna har dessutom hastigt arbetats fram för att leva upp till 

internationella åtaganden och tycks motiverade av hotet från islamistisk terrorism, trots 

att det inte nämns uttryckligen. Till sist studeras konflikten mellan sekretessgenombrott 

hos socialtjänsten och den enskildes grundlagsskyddade rätt till personlig integritet och 

yttrandefrihet. Det konstateras bland annat att ett införande av det för uppsatsen aktuella 

sekretessgenombrottet knappast skulle vara förenligt med proportionalitetsprincipen. 

Slutsatsen i uppsatsen är att sekretessgenombrott som innebär att socialtjänsten får 

lämna uppgifter till polisen om personer som är misstänkta för brott enligt finansierings- 

och rekryteringslagen inte bör införas.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Terrorism har beskrivits som det yttersta uttrycket för våldsbejakande extremism 

och anses vara ett av de allvarligaste hoten mot demokratin. Under de senaste åren 

har antalet personer i Sverige som befinner sig i våldsbejakande extremistiska 

miljöer ökat från runt ett hundratal till ca 3000 personer.1 För att stävja den 

terrorismrelaterade brottsligheten har det under 2000-talet arbetats fram en 

straffrättslig reglering i Sverige. Terroristbrottslagen kriminaliserar de allra 

grövsta brotten kopplade till terrorism, exempelvis mord som begås i syfte att 

sprida skräck hos befolkningen och allvarligt kan skada staten. För mindre grova 

brott finns bestämmelser i finansieringslagen och rekryteringslagen. Som namnen 

antyder kriminaliseras i dessa lagar handlingar som har kopplingar till finansiering 

av och rekrytering till terrororganisationer. 

Förutom straffrättslig reglering är samverkan och informationsutbyte mellan 

myndigheter en viktig del i arbetet med att förebygga och motverka terrorism.  

Myndigheter är skyldiga att samverka med varandra inom sina respektive 

verksamhetsområden. En myndighet ska dessutom lämna ut uppgifter som begärs 

av en annan myndighet, förutsatt att uppgifterna inte är sekretessbelagda. 

Sekretessregler hindrar emellertid ofta socialtjänsten från att lämna ut uppgifter till 

andra myndigheter, till exempel polisen. Uppgifter hos socialtjänsten är 

omgärdade av stark sekretess eftersom socialtjänstens verksamhet bygger på 

frivillighet och respekt för individens självbestämmande och integritet.  

En uppgift som omfattas av socialtjänstsekretess får vid misstanke om brott 

lämnas ut endast om det för brottet är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller vid 

försök till brott fängelse i minst två år. En konsekvens av detta är att uppgifter om 

personer som är misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen i 

de flesta fall inte får lämnas från socialtjänsten till polisen. I takt med en ökad oro 

för terroristattentat utförda av grupper eller personer som bekänner sig till 

våldsbejakande extremistiska ideologier har röster höjts för utökade 

sekretessgenombrott hos socialtjänsten. I juni 2017 gav regeringen en särskild 

utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag till förändringar av reglerna om 
                                                
1 Säkerhetspolisen, Så mycket har extremistmiljöerna vuxit, 3 juli 2017. 
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sekretess och informationsutbyte som gäller för bland annat socialtjänsten och 

polisen.2 Uppdraget resulterade i en utredning som presenterades i augusti 2018 

(Sekretessutredningen). I Sekretessutredningen föreslås en ny bestämmelse som 

innebär sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter om personer 

misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen.3 

1.2 Syften och avgränsningar 

Det första syftet med uppsatsen är att klargöra under vilka förutsättningar 

socialtjänsten får lämna uppgifter till polisen om personer som är misstänkta för 

terrorismrelaterad brottslighet. Det första syftet ger läsaren en bild av det 

nuvarande rättsläget, vilket underlättar förståelsen av uppsatsens andra mer 

diskuterande delar.  Det andra syftet med uppsatsen är att diskutera huruvida det 

bör införas sekretessgenombrott som innebär att socialtjänsten får lämna 

uppgifter till polisen om personer som är misstänkta för brott enligt finansierings- 

och rekryteringslagen. 

I uppsatsen undersöks sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter 

om personer som är över 21 år. Bestämmelser som stadgar sekretessgenombrott 

för uppgifter om yngre personer berörs kortfattat för att ge en bild av det 

nuvarande rättsläget, men behandlas inte närmare. Uppsatsen är vidare inriktad på 

sekretessen inom den offentliga förvaltningen. Sekretessen för privata 

verksamheter inom socialtjänsten, såsom exempelvis privata HVB-hem, behandlas 

därför inte.  

Diskussionen om huruvida utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten 

bör införas ger upphov till ett flertal frågor inom olika rättsområden. I uppsatsen 

behandlas i viss mån därför frågor av bland annat straffrättslig och konstitutionell 

karaktär. Det bör påpekas att avsnitten som berör straffrätt och konstitutionell rätt 

inte gör anspråk på att vara uttömmande. Till exempel har försök, medverkan, 

medhjälp och anstiftan till de för uppsatsen aktuella brotten utelämnats. Syftet med 

avsnitten är snarare att berika diskussionen genom att bidra med olika perspektiv 

och belysa problematik kopplad till frågan om utökade sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten. 
                                                
2 Dir. 2017:75 sid. 1. 
3 SOU 2018:65 sid. 189.  
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1.3 Begrepp  

Med begreppet “terrorismrelaterad brottslighet” förstås i uppsatsen brott enligt 

terroristbrottslagen, finansieringslagen och rekryteringslagen. Begreppet 

“socialtjänstsekretess” används för uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL 

26 kap. 1 §. Med “sekretessgenombrott” menas att det finns stöd i en bestämmelse 

för att bryta sekretess och lämna ut uppgifter från en myndighet.  

1.4 Metod och material 

I uppsatsen används övervägande rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatisk metod 

syftar till att fastställa gällande rätt utifrån de allmänt accepterade rättskällorna, 

främst lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin (rättsvetenskaplig litteratur).4 För 

att uppfylla uppsatsens första syfte fastställs gällande rätt. Offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen studeras för att klargöra under vilka förutsättningar 

socialtjänsten får lämna ut uppgifter till polisen om personer som är misstänkta för 

terrorismrelaterad brottslighet. Rättsläget beskrivs kort sagt som det är. Eftersom 

gällande rätt fastställs är rättsdogmatisk metod lämplig att använda. Materialet 

som används för att uppnå uppsatsens första syfte består till stor del av själva 

lagtexten. Även välkänd och etablerad doktrin på området, främst 

Offentlighetsprincipen av Alf Bohlin, används. Lehrberg menar att doktrin är en 

rättskälla med förhållandevis låg auktoritet.5 Det bör därför påpekas att doktrin 

främst används för att den erbjuder en översikt och systematisering av den 

omfattande  lagstiftningen gällande offentlighet och sekretess. 

Avsnitten som har till uppgift att uppfylla uppsatsens andra syfte inleds med 

en beskrivning av gällande rätt. Följaktligen används rättsdogmatisk metod på 

samma sätt som för att uppnå uppsatsens första syfte. Materialet som används 

utgörs av rättskällor i form av förarbeten och doktrin. Avsnitten avslutas 

emellertid med en diskuterande del som innebär ett avsteg från att enbart beskriva 

rättsläget som det är. Syftet med diskussionen är här snarare att reda ut huruvida 

rättsläget bör förändras. Kleineman menar att denna typ av analys är vanlig i 

arbeten där rättsdogmatisk metod används. Han uttrycker det som att lösningar på 

                                                
4 Kleineman, J, i, Juridisk metodlära, Korling, F, Zamboni, M (red.), sid. 21 – 45, 2013 sid. 21. 
5 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, 10 uppl, 2017 sid. 108. 
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problem som framstår som olösta diskuteras. Formuleringen kan appliceras på 

uppsatsen  enligt följande. Det olösta problemet är terrorismrelaterad brottslighet. 

Lösningen som diskuteras är utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten. När 

denna metod används menar Kleineman att det är viktigt att skilja på argument 

som har tydlig förankring i rättskällorna och argument av mer rättspolitisk 

karaktär.6 Eftersom noter används genomgående i uppsatsen är det enkelt att 

kontrollera källan bakom argument och påståenden. När författaren drar slutsatser 

eller uttrycker en egen åsikt är det tydligt angivet i texten. Materialet som används 

i uppsatsens mer diskuterande delar består i stor utsträckning av rättskällor i form 

av förarbeten och doktrin. För att fördjupa och göra diskussionen mer mångsidig 

har även visst annat material använts, främst utlåtanden från remissinstanser. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju avsnitt. Det första avsnittet innehåller en presentation av 

ämnet och syftet med uppsatsen. Avsnitt två och tre är huvudsakligen informativa 

och syftar till att ge läsaren en bild av rättsläget, vilket är nödvändigt för 

förståelsen av avsnitten fyra till sju som är av mer diskuterande karaktär.  

Avsnitt två behandlar grundläggande regler om offentlighet och sekretess som 

återfinns i RF, TF och OSL. Det tredje avsnittet är inriktat på att klargöra formerna 

för myndigheters utbyte av information. Myndigheternas samverkansskyldighet, 

sekretess mellan myndigheter och sekretessgenombrott för uppgifter  hos 

myndigheter behandlas. Genomgången av reglerna om sekretessgenombrott berör 

endast regler som bryter socialtjänstsekretessen. Avsnittet avslutas med ett 

sammanfattande kapitel där det klargörs under vilka förutsättningar socialtjänsten 

får lämna uppgifter till polisen om personer som är misstänkta för 

terrorismrelaterad brottslighet. Uppsatsens första syfte uppfylls därmed.  

Avsnitt fyra, fem och sex bidrar till att uppfylla uppsatsens andra syfte. Det 

andra syftet angrips genom att tre olika aspekter på frågan om det bör införas 

sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter om personer misstänkta för 

brott enligt finansierings- och rekryteringslagen lyfts fram. I avsnitt fyra diskuteras 

utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten i förhållande till de övergripande 

                                                
6 Kleineman sid. 36 f.  
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målen i SoL. I avsnitt fem undersöks den straffrättsliga regleringen gällande 

terrorismrelaterad brottslighet. Lämpligheten i sekretessgenombrott för handlingar 

som är förbjudna enligt denna lagstiftning diskuteras därefter. Avsnitt sex belyser 

utökade sekretessgenombrott i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter, 

främst rätten till personlig integritet och yttrandefrihet. Gemensamt för avsnitten är 

att de inleds med en beskrivning av relevant lagstiftning, för att sedan avslutas 

med en diskussion.  

Avsnitt sju innehåller en avslutande kommentar där uppsatsens diskuterande 

delar sammanfattas och författarens slutsatser presenteras. 
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2 Offentlighet och sekretess 

2.1 Offentlighetsprincipen 

Genom allmänhetens och massmedias insyn i den offentliga förvaltningen får 

medborgarna kännedom om samhällsförhållanden som är i behov av förändring. 

Att garantera insyn i den offentliga förvaltningen anses vara en garanti mot 

maktmissbruk och utgör därför en hörnsten i den svenska rättsordningen.7  

Offentlighetsprincipen tar sig uttryck i den svenska lagstiftningen bland annat 

genom rätten att ta del av allmänna handlingar som stadgas i TF. Enligt TF 2 kap. 

1 § har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar till 

främjande av ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning. En allmän handling 

är en framställning som förvaras hos en myndighet och som är att anse som 

inkommen eller upprättad hos myndigheten, TF 2 kap. 3 § första stycket och 6 – 7 

§§. Som utgångspunkt ska en allmän handling efter begäran genast eller så snart 

som möjligt lämnas ut, TF 2 kap. 12 §. Att en framställning uppfyller kraven för 

att utgöra en allmän handling betyder emellertid inte nödvändigtvis att handlingen 

är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Om det finns stöd för att en 

handling ska hemlighållas i en bestämmelse om sekretess kan en myndighet avslå 

en begäran om utlämnande av handlingen. En allmän handling kan alltså vara 

antingen offentlig eller hemlig.8 

Offentlighetsprincipen återspeglas även genom RF:s regler om yttrande- och 

informationsfrihet.9 Enligt RF 2 kap. 1 § första punkten är var och en gentemot det 

allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Enligt andra punkten är var 

och en tillförsäkrad frihet att inhämta och ta emot upplysningar, samt ta del av 

andras yttranden. 

                                                
7 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, 9 uppl, 2015 sid. 15. 
8 Bohlin sid. 17 ff.  
9 Bohlin sid. 16. 
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2.2 Begränsningar i offentlighetsprincipen 

2.2.1 Allmänt om sekretess 

Trots offentlighetsprincipens viktiga ställning i svensk lagstiftning gäller den inte 

oinskränkt. Ett flertal allmänna och enskilda intressen kan motivera att viss 

information inte är allmänt åtkomlig. Rätten att ta del av allmänna handlingar får 

begränsas i lag och endast om det är påkallat med hänsyn till ett antal särskilda 

intressen som kallas sekretessgrunder. Varje materiell sekretessregel måste ha stöd 

i någon av sekretessgrunderna. Sekretessgrunderna anges i sju punkter i TF 2 kap. 

2 § första stycket. Enligt punkt sex får rätten att ta del av allmänna handlingar 

begränsas om det är påkallat med hänsyn till skyddet för enskilds personliga eller 

ekonomiska förhållanden.10 

Begränsningar i yttrandefriheten genom tystnadsplikt måste ha stöd i RF 2 

kap. 23 §. I bestämmelsen anges ett antal intressen, bland annat enskildas anseende 

och privatlivets helgd, som anses kunna motivera tystnadsplikt.11  

För att begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar krävs enligt TF 2 kap. 

2 §, förutom stöd i någon av de sju sekretessgrunderna, att begränsningen anges i 

”särskild lag”. Den särskilda lag som åsyftas är OSL. I vissa fall kan 

sekretessbestämmelser finnas i annan lag, men då krävs en uttrycklig hänvisning 

från OSL till den andra lagen. När sekretessregler i OSL föreskriver tystnadsplikt 

finns stödet för bestämmelsen i RF 2 kap. 20 och 21 §§ där det stadgas att 

yttrandefriheten får begränsas genom lag, förutsatt att begränsningen är 

proportionell och godtagbar i ett demokratiskt samhälle.12 

I OSL 1 kap. 1 § anges att lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i 

det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar. 

Flertalet bestämmelser i OSL reglerar tystnadsplikt och handlingssekretess 

gemensamt. Det är därför vanligt att det i OSL anges att ”sekretess gäller” för viss 

”uppgift”. Med ordet ”sekretess” förstås enligt OSL 3 kap. 1 § förbud att röja en 

                                                
10 Bohlin sid. 166. Övriga sekretessgrunder är rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller 
mellanfolklig organisation, rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, myndighets 
verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, intresset att förebygga och beivra brott, det 
allmännas ekonomiska intresse, samt intresset av att bevara djur- eller växtart.  
11 Bohlin sid. 167. Övriga intressen är rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, 
samt förebyggandet och beivrandet av brott. Även friheten att yttra sig i näringsverksamhet får begränsas. 
I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.  
12 Bohlin sid. 167 ff. 
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uppgift, oavsett om det sker genom utlämnande av en allmän handling, muntligen 

eller på något annat sätt. Med ”uppgift” menas föremålet för sekretessen, det vill 

säga informationen som ska hemlighållas. Förbudet mot att röja en uppgift 

omfattar följaktligen alla former av röjande, vare sig det sker muntligen eller 

genom utlämnande av allmän handling.13 

Den som bryter mot förbudet att röja uppgifter enligt OSL döms enligt OSL 

14 kap. 2 § första stycket till ansvar enligt reglerna i BrB. Straffet för brott mot 

tystnadsplikt är böter eller fängelse i högst ett år, BrB 20 kap. 3 § första stycket.  

2.2.2  Sekretessreglernas uppbyggnad 

De flesta sekretessreglerna i OSL innehåller särskilda rekvisit, så kallade 

skaderekvisit, som anger sekretessens styrka. De två vanligaste typerna av 

skaderekvisit är rakt och omvänt skaderekvisit. Det raka skaderekvisitet innebär att 

huvudregeln är offentlighet och att sekretess endast gäller om det kan antas att viss 

skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända skaderekvisitet innebär 

tvärtom en presumtion för sekretess, uppgiften får röjas endast om det står klart att 

uppgiften kan röjas utan risk för skada eller men. Med ”skada” menas 

huvudsakligen ekonomisk skada. Begreppet ”men” tar sikte på olika typer av 

integritetskränkningar, till exempel att en person utsätts för andras missaktning om 

dennes personliga förhållanden avslöjas. Enligt förarbetena är det den enskildes 

egen upplevelse som är avgörande. Innebörden av begreppet ”men” kan emellertid 

behöva anpassas till de rådande värderingarna i samhället. Med uppgifter om ”en 

enskilds personliga förhållanden” avses uppgifter av alla slag som är hänförliga till 

den enskildes person. Det kan röra sig om till exempel adressuppgifter, ekonomi 

eller sjukdomstillstånd.14 

2.2.3 Sekretessen för uppgifter hos socialtjänsten 

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till denne lider men, OSL 26 kap. 1 § första stycket. 

Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit och huvudregeln för uppgifter om 

                                                
13 Bohlin sid. 172.  
14 Prop 1979/80:2 Del A sid. 79 ff. 
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enskildas personliga förhållanden som socialtjänsten förfogar över är därmed att 

sekretess råder. Sekretessen är så pass sträng att uppgifter hos socialtjänsten i 

princip alltid är hemliga. De får avslöjas endast om det med säkerhet går att 

fastställa att ingen skulle känna obehag om så skedde.15 Uttrycket ”en enskilds 

personliga förhållanden” tar sikte på alla uppgifter som kan kopplas till någon 

enskild person.16 Hur sekretessen mellan socialtjänsten och andra myndigheter 

utformas anses vara av stor betydelse för den enskildes benägenhet att vända sig 

till socialtjänsten. Att skapa förtroende för socialtjänsten hos enskilda anses inte 

vara möjligt om det finns risk att socialtjänsten uppfattas som en 

informationscentral för andra myndigheter. Det är därför viktigt att 

informationsflödet mellan socialtjänsten och andra myndigheter tydligt regleras 

och stramas åt.17 

I OSL 26 kap. 1 § andra stycket förtydligas vad som avses med “socialtjänst”. 

I begreppet innefattas verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, verksamhet 

enligt lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare, samt verksamhet som i 

annat fall än enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens 

institutionsstyrelse. I OSL 26 kap. 1 § tredje stycket anges annan verksamhet som 

räknas till socialtjänsten eller jämställs därmed. 
  

                                                
15 Clevesköld, L, Lundgren, L, Thunved, A, Handläggning inom socialtjänsten, 16 uppl, 2012 sid. 368. 
16 Clevesköld, L, Thunved, A, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, 4 uppl, 2015 sid. 34.  
17 Prop 1979/80:2 Del A sid. 182.  
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3 Myndigheters utbyte av information 

3.1 Myndigheters samverkansskyldighet 

3.1.1 Allmänna bestämmelser  

Enligt FL 8 § ska en myndighet inom sitt verksamhetsområde samverka med andra 

myndigheter. Principen om myndigheternas samverkansskyldighet kom till uttryck 

redan i 1809 års RF och gäller alltjämt idag. Eftersom möjligheterna att utbyta 

information utgör en viktig förutsättning för en effektiv samverkan mellan 

myndigheter stadgas det i OSL 6 kap. 5 § att en myndighet på begäran av en annan 

myndighet ska lämna ut uppgift som den förfogar över.18 

3.1.2 Specifikt för att motverka terrorismrelaterad brottslighet 

I juni 2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin 

mot våldsbejakande extremism. Samordnarens främsta uppdrag var att förstärka 

och stödja samverkan mellan organ på olika nivåer i samhället i arbetet med att 

värna demokratin mot våldsbejakande extremism.19 I augusti 2015 presenterade 

regeringen en strategi mot terrorism som utgör utgångspunkten för Sveriges 

långsiktiga arbete mot terrorism.20 I strategin konstateras att polisen inte på egen 

hand kan motverka terroristbrottslighet effektivt eftersom många av de åtgärder 

som skulle kunna vara verkningsfulla faller inom andra myndigheters 

verksamhetsområden, till exempel socialtjänstens.21 I juni 2016 presenterade den 

nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism22 sin strategi mot 

våldsbejakande extremism. I strategin framhålls att tillgång till information är 

avgörande för att arbetet mot våldsbejakande extremism ska kunna bedrivas 

effektivt och att de samverkande aktörerna därför bör säkerställa möjligheterna till 

informationsutbyte.23 

                                                
18 Bohlin sid. 188.  
19 Dir. 2014:103 sid. 1.  
20 Regeringens skrivelse 2014/15:146 sid. 1.  
21 Regeringens skrivelse 2014/15:146 sid. 12.  
22 Arbetet som tidigare bedrevs av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism bedrivs nu 
av Center mot våldsbejakande extremism.  
23 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande 
extremism, 22 juni 2016 sid. 23. 
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Sekretessutredningen från augusti 2018 syftar just till att säkerställa att det 

finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte mellan 

myndigheter i arbetet med att motverka terrorismrelaterad brottslighet. Inom 

ramen för direktivet skulle utredningen lämna förslag till förändringar av 

lagstiftningen gällande sekretess och informationsutbyte mellan socialtjänsten och 

polisen.24 Ett sådant förslag är att införa en bestämmelse om sekretessgenombrott 

hos socialtjänsten för uppgifter om personer som är misstänkta för brott enligt 

finansierings- och rekryteringslagen.25 Enligt utredningen anser sig personalen på 

socialtjänsten dock sällan ha kännedom om uppgifter som kan vara av intresse för 

polisen i arbetet mot terrorismrelaterad brottslighet. Det finns generellt sett en 

övertro på att socialtjänsten har tillgång till sådan information. När så är fallet har 

uppgifterna ofta lämnats till socialtjänsten från polisen.26 

3.2 Sekretess och sekretessgenombrott hos myndigheter 

3.2.1 Sekretess mellan myndigheter 

Utifrån det ovan redovisade kan det konstateras att samverkan och 

informationsutbyte mellan myndigheter anses vara centralt i arbetet mot 

terrorismrelaterad brottslighet. En förutsättning för att myndigheter ska kunna 

lämna ut uppgifter är emellertid att utlämnandet inte hindras av 

sekretessbestämmelser. Trots vikten av samverkan och informationsutbyte mellan 

myndigheter får uppgifter inte lämnas om de omfattas av sekretess och en 

tillämplig regel om sekretessgenombrott saknas. Sekretessbestämmelserna i OSL 

gäller följaktligen gentemot både enskilda och andra myndigheter. Att sekretess 

gäller mellan myndigheter stadgas specifikt i OSL 8 kap. 1 §. Sekretessen gäller 

även för olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, om dessa är att betrakta 

som självständiga i förhållande till varandra, OSL 8 kap. 2 §.27 

Sekretess mellan myndigheter var inte tydligt reglerat i sekretesslagstiftningen 

innan införandet av SekrL år 1980. I förarbetena till SekrL uttalas att 

sekretessreglerna i princip ska gälla när uppgifter lämnas från en myndighet till en 

                                                
24 SOU 2018:65 sid. 13. 
25 SOU 2018:65 sid. 20. 
26 SOU 2018:65 sid. 177.  
27 Bohlin sid. 188 f.  
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annan och mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. I förarbetena 

framgår att det rådde enighet om att frågan om sekretess mellan myndigheter 

borde regleras tydligare i den nya lagen. Ett flertal remissinstanser uttryckte dock 

oro för att sekretessen riskerade att bli ett hinder i myndigheternas verksamhet. 

Det uttalades bland annat att kravet på rättssäkerhet inte borde dras så långt att 

allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner uppkom.28 

Som främsta skäl till att sekretess ska gälla även mellan myndigheter anges i 

förarbetena det ökade intresset gällande frågan om enskildas skydd gentemot 

myndigheter för känsliga uppgifter. Det anses inte rimligt att uppgifter hos en 

myndighet ska kunna läggas till grund för åtgärder med negativ innebörd för den 

enskilde hos en annan myndighet, även om själva åtgärden är lagenlig. Den 

enskilde kan även uppleva det som obekvämt om ett större antal tjänstemän har 

vetskap om känsliga uppgifter om den enskilde. Risken för obehörig 

vidarespridning ökar dessutom om fler personer har kännedom om uppgifterna. 

Myndigheterna bör därför inta en restriktiv inställning till utbyte av känslig 

information som rör enskilda.29 Vid införandet av OSL behölls bestämmelsen om 

sekretess mellan myndigheter oförändrad i sak.30 

3.2.2 Sekretessgenombrott hos myndigheter  

Huvudregeln att sekretess råder mellan myndigheter gäller inte oinskränkt. Av 

effektivitets- och rättssäkerhetsskäl är det i vissa fall nödvändigt att myndigheter 

kan få tillgång till sekretessbelagda uppgifter som finns hos andra myndigheter.31 I 

detta avsnitt redogörs för under vilka förutsättningar uppgifter som omfattas av 

socialtjänstsekretess får lämnas från en myndighet till en annan, det vill säga när 

sekretessgenombrott inträder. 

I OSL 10 kap. finns ett antal regler som bryter sekretessen mellan 

myndigheter. Inledningsvis kan det konstateras att myndigheter får lämna 

uppgifter om enskilda till andra myndigheter om den enskilde har samtyckt till det, 

OSL 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 §. Sekretesskyddade uppgifter får även lämnas till 

en annan myndighet om uppgiftsskyldighet är föreskriven i lag eller förordning, 

                                                
28 Prop. 1979/80:2 Del A sid. 89.  
29 Prop. 1979/80:2 Del A sid. 90 f.  
30 Prop. 2008/09:150 sid. 321.  
31 Bohlin sid 191. 
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OSL 10 kap. 28 §. Socialtjänsten har exempelvis enligt SoL 12 kap. 10 § tredje 

stycket en skyldighet att lämna uppgifter till polisen om huruvida någon vistas på 

ett HVB-hem, stödboende eller familjehem om uppgiften för särskilt fall begärs av 

polisen. Bestämmelser som mer allmänt stadgar samverkansskyldighet mellan 

myndigheter, till exempel FL 8 §, anses inte vara tillräckligt konkreta för att kunna 

ligga till grund för sekretessbrytande uppgiftsskyldighet enligt OSL 10 kap. 28 §. 

Sekretesskyddade uppgifter får vidare lämnas till annan myndighet om uppgiften 

behövs för granskning av den myndighet där uppgiften förekommer, OSL 10 kap. 

16 – 18 §§. Det kan till exempel handla om omprövning av myndighetens beslut, 

revision hos myndigheten eller rättegång mot en tjänsteman vid myndigheten.32 

I syfte att förebygga brott och värna om unga personers hälsa och utveckling 

finns ett antal regler i OSL 10 kap. om att uppgifter omfattade av 

socialtjänstsekretess som rör personer under 21 år får lämnas till polisen.33 Vid 

misstankar om begångna brott34 när unga personer inte är inblandade får enligt 

OSL 10 kap. 23 § uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretess lämnas till 

polisen endast om det för brottet är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller vid 

försök till brott fängelse i minst två år. Bestämmelsen infördes för att förhindra att 

den stränga socialtjänstsekretessen försvårar polisens utredningsarbete gällande 

den särskilt allvarliga brottsligheten. Vid införandet av bestämmelsen fick 

utlämning av uppgifter från socialtjänsten endast ske då det rörde sig om brott för 

vilka det inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse i minst två år. Gränsen på 

två år motiverades med att socialtjänstsekretessen skulle riskera att urholkas om 

sekretessgenombrott infördes även för mindre allvarlig brottslighet.35 Gränsen 

ändrades senare till ett år, vilket främst motiverades med att uppgifter från 

socialtjänsten bör kunna lämnas vid misstankar om grov misshandel, där 

minimistraffet är ett år. Även uppgifter angående rån, olaga frihetsberövande och 

allmänfarlig ödeläggelse kom att kunna lämnas från socialtjänsten utan hinder av 

sekretess på grund av lagändringen. Även dessa brott ansågs vara tillräckligt 

allvarliga för att motivera sekretessgenombrott.36 OSL 10 kap. 23 § innebär inte 

någon anmälningsskyldighet för socialtjänsten, utan stadgar endast en möjlighet 
                                                
32 Bohlin sid. 192 ff.  
33 Se OSL 10 kap. 18 a § och OSL 10 kap. 20 – 22 §§. 
34 När det gäller förestående eller pågående brott får uppgifter som behövs för att förhindra eller avbryta 
ett trafiknykterhetsbrott lämnas till polisen utan hinder av socialtjänstsekretess, OSL 10 kap. 19 §. 
35 Prop. 1981/82:186 sid. 21 f.  
36 Prop. 2005/06:161 sid 78 f.  
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att lämna uppgifter om det vid beaktande av samtliga omständigheter framstår som 

lämpligt. Om polisen däremot begär att uppgifter ska lämnas ut är socialtjänsten 

skyldig att lämna ut uppgifterna enligt OSL 6 kap. 5 §, under förutsättning att 

socialtjänsten bedömer att det föreligger förutsättningar för sekretessgenombrott.  

Polisen måste därför förse socialtjänsten med tillräcklig information så att denna 

prövning kan göras. Enligt OSL 6 kap. 3 § är utgångspunkten att det är den 

enskilde tjänstemannen på socialtjänsten som ansvarar för vården av en uppgift 

som ska pröva om den får lämnas ut. I tveksamma fall kan den enskilde 

tjänstemannen dock låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan 

onödigt dröjsmål. Det har även ansetts möjligt för myndigheter att reglera 

ordningen för sekretessprövningen i en arbetsordning eller liknande.37 

I vissa fall kan det vara straffbart att underlåta att anmäla eller avslöja ett 

förestående eller pågående brott.38 Enligt BrB 23 kap. 6 § första stycket är en 

förutsättning för det att straffansvar särskilt har föreskrivits för underlåtenhet. BrB 

23 kap. 6 § har företräde framför sekretesslagstiftningen och en tjänsteman på 

socialtjänsten som underlåter att anmäla ett brott när straffansvar för detta särskilt 

föreskrivits riskerar därför att dömas till ansvar för underlåtenheten enligt reglerna 

i BrB. Straffansvar har föreskrivits för underlåtenhet att avslöja terroristbrott 

(terroristbrottslagen 4 §), men inte för underlåtenhet att avslöja brott enligt 

finansierings- och rekryteringslagen.39  

Bestämmelsen om nöd i BrB 24 kap. 4 § kan vidare ge myndigheterna viss 

möjlighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i syfte att avvärja brott. En 

annars straffbelagd gärning som begås i en nödsituation är nämligen tillåten, under 

förutsättning att den inte är oförsvarlig. För att bestämmelsen ska bli tillämplig 

krävs det följaktligen dels att en nödsituation föreligger, dels att gärningen som 

begås inte är oförsvarlig. En nödsituation föreligger när fara hotar liv, hälsa, 

egendom eller något annat viktigt intresse som skyddas av rättsordningen. 

Bedömningen av gärningens försvarlighet görs genom att farans beskaffenhet, det 

vill säga vilken typ av intresse som hotas och hur akut faran är, ställs mot den 

skada som uppkommer för annan av gärningen.40 En gärning som utgör brott mot 

tystnadsplikt enligt BrB 20 kap. 3 § kan följaktligen vara tillåten under 
                                                
37 Prop. 1983/84:142 sid. 41. 
38 Asp, P, Ulväng, M, Jareborg, N, Kriminalrättens grunder, 2 uppl, 2013 sid. 452. 
39 SOU 2018:65 sid. 172.  
40 Asp m fl sid. 220 ff. 
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förutsättning att en nödsituation föreligger och gärningen inte är oförsvarlig. JO 

har dock uttalat att möjligheterna att tillämpa nödbestämmelsen när det gäller brott 

mot sekretess är begränsade, men att det kan var tillåtet i vissa fall. JO fann 

exempelvis att en nödsituation förelåg då en elev tagit med ett skarpladdat vapen 

till skolan och i samband med att denne avväpnades hotade med att hämta ett nytt 

vapen, varpå rektorn på skolan informerade andra elevers föräldrar.41 

Till sist kan konstateras att en myndighet kan lämna ut uppgifter till andra 

myndigheter enligt reglerna om nödvändigt utlämnande i OSL 10 kap. 2 §. 

Bestämmelsen tar sikte på situationer då en myndighet behöver lämna ut 

sekretessbelagda uppgifter för att kunna fullgöra sina egna åligganden. 

Bestämmelsen skulle exempelvis kunna användas av socialtjänsten för att lämna 

uppgifter till polisen rörande ett misstänkt bedrägeribrott som riktats mot 

myndighetens egen verksamhet. Bestämmelsen ska tolkas restriktivt och kan 

därför inte tillämpas för att bistå andra myndigheter eller för att öka effektiviteten i 

myndigheternas arbete.42 Det är inte helt klarlagt huruvida bestämmelsen kan 

användas av socialtjänsten för att lämna ut uppgifter om personer i syfte att dessa 

inte ska begå terrorismrelaterad brottslighet. Möjligheten kan inte uteslutas i en 

undantagssituation, men i normalfallet kan bestämmelsen inte tillämpas på det 

sättet.43 

3.2.3 Under vilka förutsättningar får socialtjänsten lämna uppgifter till polisen om 

personer som är misstänkta för terrorismrelaterad brottslighet? 

Till att börja med kan det konstateras att socialtjänsten får lämna uppgifter till 

polisen om personer som är misstänkta för terrorismrelaterad brottslighet om 

personen har samtyckt till det, eller om uppgiftsskyldighet är föreskriven i lag eller 

förordning.  

Utifrån presentationen ovan kan det konstateras att när det rör sig om 

misstankar mot personer över 21 år om begångna brott är det troligtvis endast OSL 

10 kap. 23 § som kan tillämpas som grund för sekretessgenombrott i merparten av 

fallen. Enligt bestämmelsen är det straffskalan för brottet som avgör om 

uppgifterna får lämnas ut eller inte. Uppgifter om personer misstänkta för brott för 

                                                
41 JO 2001/02 sid. 451. 
42 Bohlin sid. 200 f.  
43 SOU 2018:65 sid. 164.  
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vilka fängelse är föreskrivet i minst ett år får lämnas ut. Sekretessgenombrott 

inträder därmed för uppgifter om personer som är misstänkta för brott enligt 

terroristbrottslagen, där det lägsta straffet är fängelse i två år (för mindre grovt 

brott). Sekretessgenombrott enligt OSL 10 kap. 23 § inträder däremot inte för 

uppgifter om personer som är misstänkta för brott enligt finansierings- och 

rekryteringslagen, där straffet för brott av normalgraden är fängelse i högst två år. 

Eftersom något lägsta straff inte anges är det lägsta straffet är fängelse i 14 dagar, 

BrB 26 kap. 1 § andra stycket. För grovt brott är det lägsta straffet fängelse i sex 

månader, vilket betyder att inte heller misstankar om grovt brott enligt 

finansierings- och rekryteringslagen medför att sekretessgenombrott inträder. 

När det rör sig om ett förestående eller pågående terroristbrott kan reglerna i 

BrB om underlåtenhet att avslöja brott utgöra grund för sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten. Detta gäller dock inte brott enligt finansierings- och 

rekryteringslagen eftersom något särskilt straffansvar för underlåtenhet att avslöja 

brott enligt dessa lagar inte har föreskrivits. BrB:s regler om nöd skulle dock 

kunna grunda sekretessgenombrott hos socialtjänsten även då det gäller brott 

enligt finansierings- och rekryteringslagen. Eftersom JO har uttalat att 

möjligheterna att tillämpa bestämmelserna om nöd för att bryta sekretess är 

begränsade lär det dock endast kunna bli aktuellt i vissa undantagssituationer. 

Som ovan nämnts är det oklart huruvida bestämmelsen om nödvändigt 

utlämnande i OSL 10 kap. 2 § kan användas som grund för sekretessgenombrott 

hos socialtjänsten för att lämna ut uppgifter om personer misstänkta för 

terrorismrelaterad brottslighet. Enligt min mening skulle det kunna bli aktuellt när 

en person som är misstänkt för terrorismrelaterad brottslighet även är misstänkt för 

brottslighet som riktas mot socialtjänsten, som i fallet med bedrägeribrottet. I ett 

sådant fall skulle uppgifter om den misstänkte kunna lämnas ut från socialtjänsten 

med stöd av OSL 10 kap. 2 §. Med hänsyn till den stränga sekretess som råder 

inom socialtjänsten och att bestämmelsen om nödvändigt utlämnande ska 

tillämpas restriktivt har jag svårt att tro att OSL 10 kap. 2 § kan grunda 

sekretessgenombrott i så många fler situationer. 

När det gäller misstankar om begångna brott som är utförda av personer över 

21 år är det sammanfattningsvis endast OSL 10 kap. 23 § som kan tillämpas som 

grund för sekretessgenombrott hos socialtjänsten i merparten av fallen. Det medför 

att socialtjänstsekretess i de allra flesta fall hindrar att uppgifter om personer över 
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21 år och som misstänks för brott enligt finansierings- eller rekryteringslagen 

lämnas från socialtjänsten till polisen. 
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4 Socialtjänstlagstiftningen 

4.1 Introduktion 

Ett införande av sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter om personer 

som är misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen innebär att de 

intressen som motiverar att sekretess råder inom socialtjänsten får stå tillbaka för 

intresset att motverka terrorismrelaterad brottslighet. För att kunna avgöra 

lämpligheten i detta är det relevant att undersöka vilka intressen som motiverar den 

starka sekretessen inom socialtjänsten. I kommande avsnitt beskrivs därför det 

övergripande målet med socialtjänstlagstiftningen och hur målet kan kopplas ihop 

med sekretess. Avsnittet avslutas med en diskussion om målet med 

socialtjänstlagstiftningen i förhållande till utökade sekretessgenombrott inom 

socialtjänsten.  

4.2 SoL 

4.2.1 Övergripande mål i SoL 

Den inledande paragrafen i SoL ställer upp övergripande mål för socialtjänstens 

verksamhet och ger uttryck för den människosyn som ska råda inom 

socialtjänsten. Bland annat stadgas det i SoL 1 kap. 1 § tredje stycket att 

socialtjänsten ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet 

(frivillighetsprincipen). När SoL infördes 1980 var lagstiftaren tydlig med att ta 

avstånd från den auktoritära människosyn som tidigare präglat socialvården, där 

kontroll genom tvång ofta användes som medel för att skydda samhället och 

uppfostra dem som hade svårt att anpassa sig till de rådande 

samhällsförhållandena. I beaktande av socialvårdens historiska bakgrund ansågs 

det viktigt att betona samhällets skyldigheter och individens rättigheter i den nya 

lagen. Med införandet av SoL ämnade lagstiftaren skapa en demokratisk 

socialtjänst utformad som en samhällstjänst med inslag av service och på så vis 

fullfölja den utvecklingslinje som kommit att bli dominerande inom socialvården. 

Att värna om individens frivillighet och självbestämmande ansågs vara ett viktigt 

steg för att uppnå det målet. Socialtjänsten ska präglas av tjänstvillighet och 
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uppmärksamhet och vara angelägen om att människor inte ska behöva dra sig för 

att vända sig till socialtjänsten för att få stöd.44 

En annan viktig princip för socialtjänsten stadgas i SoL 1 kap. 1 § andra 

stycket. Enligt denna bestämmelse har människan själv ansvaret för sin sociala 

situation. Socialtjänsten ska därmed inte ta över ansvaret för enskilda personers 

livsföring och handlingar, utan snarare förstärka och söka utveckla människans 

egna resurser.45 Att socialtjänstens arbete med enskilda ska utformas på detta vis 

har två sidor. Det innebär å ena sidan att den enskilde inte kan överlämna hela 

ansvaret för sitt liv till socialtjänsten. Å andra sidan innebär det att socialtjänsten 

inte kan utarbeta insatser ”över huvudet” på den enskilde. Bestämmelsen kräver 

följaktligen att den enskilde både är informerad om insatsen och är med på vad 

som ska ske.46 

Sedan SoL infördes har lagen förändrats i många delar. Lagens första paragraf 

som ger uttryck för frivillighet och självbestämmanderätt har emellertid behållits 

så gott som oförändrad. I förarbetena till lagändringen som genomfördes i mitten 

av 1990-talet uttalas att de grundläggande principerna som formulerades i 1980 års 

SoL alltjämt bör utgöra grunden för socialtjänstlagstiftningen. Det uttalas att 

införandet av SoL innebär den slutliga brytpunkten för statligt förmyndarskap och 

att människors förväntningar på valfrihet och självbestämmande stigit och därmed 

blivit ännu viktigare sedan införandet av SoL.47 Liknande formuleringar 

förekommer i förarbetena till den nya SoL som infördes 2001.48 

Under 2018 presenterades ett delbetänkande i en utredning som har i uppdrag 

att göra en översyn av SoL. I delbetänkandet anförs att det är mot målen och 

principerna som stadgas i första paragrafen i SoL som socialtjänstens verksamhet 

ska inriktas.49 

                                                
44 Prop. 1979/80:1 sid. 133 ff. 
45 Prop. 1979/80:1 sid. 138 f.  
46 Clevesköld m fl, 2012 sid. 30.  
47 Prop. 1996/97:124 sid. 29 f.  
48 Prop. 2000/01:80 sid. 81. Det uttalas bland annat att principerna i SoL:s första paragraf ger uttryck för 
en människosyn som fortsatt ska gälla inom socialtjänsten, trots omfattande reformer i andra delar av 
lagen. 
49 SOU 2018:32 sid. 22.  
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4.2.2 Kopplingen mellan de övergripande målen i SoL och sekretess 

I förarbetena till SoL behandlas även frågan om sekretess för uppgifter hos 

socialtjänsten. Sekretessregler anses nödvändiga för att uppfylla kraven som ställs 

upp i SoL:s första paragraf om att socialtjänsten ska bygga på respekt för 

människors självbestämmande och integritet. Att skydda den som vänder sig till 

socialtjänsten från onödig insyn i privatlivet från obehöriga anses grundläggande 

för att bygga upp en förtroendefull relation mellan socialarbetare och den som 

vänder sig till socialtjänsten.50 Det ansågs påkallat att öka sekretesskyddet och 

tydligare reglera under vilka förutsättningar uppgifter får registreras för att stärka 

skyddet för den personliga integriteten. I anslutning till begreppet personlig 

integritet anförs att det kan upplevas som en sorts brännmärkning att få sina 

levnadsförhållanden närgånget undersökta och registrerade under lång tid utan 

försäkran om att dessa hålls under sekretess. För att undvika att skapa en känsla av 

marginalisering och för att minska klyftor mellan olika grupper i samhället anses 

ett ökat sekretesskydd och minskning av registrering av uppgifter vara viktigt.51 

4.3 Diskussion 

Som framgår av genomgången ovan är de mål och principer som formulerades i 

1980 års SoL alltjämt gällande för socialtjänsten idag. Att döma av uttalandet från 

delbetänkandet i utredningen från 2018 kommer det inte heller att förändras inom 

en överskådlig framtid. Ovanstående tyder enligt min mening på att det råder en 

betydande enighet om målen och principerna i SoL.  

Sekretessregler är enligt förarbetena en grundläggande förutsättning för att 

uppfylla målen med SoL. För att bygga upp en förtroendefull relation mellan 

socialarbetaren och den enskilde som vänder sig till socialtjänsten anses det 

nödvändigt att skydda den enskilde från onödig insyn i privatlivet. 

Sekretessgenombrott hos socialtjänsten ligger därmed inte i linje med målen med 

socialtjänsten utan kan rentav sägas motverka dem. Med hänsyn till den breda 

enighet som råder bakom målen och principerna i SoL anser jag att det krävs tungt 

vägande intressen för att genomföra åtgärder som inte ligger i linje med målen. Att 

motverka terrorismrelaterad brottslighet skulle mycket väl kunna vara ett sådant 
                                                
50 Prop. 1979/80:1 sid. 409 f.  
51 Prop. 1979/80:1 sid. 134 f.  
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tungt vägande intresse. En person som är misstänkt för att ha bidragit finansiellt 

eller på annat sätt underlättat genomförandet av ett terroristattentat framstår inte 

som speciellt skyddsvärd. Intresset av att förhindra terroristattentat kan i detta 

scenario förefalla starkare än intresset av att skydda den enskilde. Viktigt att 

påpeka är dock att syftet med sekretessen inom socialtjänsten inte enbart är att 

skydda den enskilde. Sekretessen syftar även till att upprätthålla förtroendet för 

socialtjänsten i allmänhet och bidra till minskade klyftor i samhället. Målet med 

socialtjänstens verksamhet är inte att uppfostra och kontrollera vuxna individer, 

utan att i samråd med den enskilde verka för att förbättra dennes livssituation. Ur 

ett långsiktigt perspektiv anser jag därför att utökade sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Det ligger nära till 

hands att anta att individer som är i behov av hjälpinsatser från socialtjänsten i 

många fall redan har lågt förtroende för myndigheter. En utveckling där 

socialtjänsten riskerar att uppfattas som en angivare åt polisen skulle undergräva 

förtroendet ytterligare. Det skulle knappast underlätta arbetet mot 

terrorismrelaterad brottslighet eller kriminalitet i övrigt.  
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5 Terrorism och våldsbejakande extremism 

5.1 Introduktion 

Som tidigare konstaterats inträder sekretessgenombrott hos socialtjänsten för 

uppgifter om personer som är misstänkta för brott enligt terroristbrottslagen men i 

de flesta fall inte enligt finansierings- och rekryteringslagen. Det kommande 

avsnittet syftar till att klargöra vilka handlingar som utgör brott enligt respektive 

lag. Därmed klargörs det vilka handlingar som motiverar sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten enligt den nuvarande lagstiftningen, och vilka handlingar som kan 

komma att motivera sekretessgenombrott om utökade sekretessgenombrott införs. 

Sekretessutredningen från augusti 2018 som föreslår att misstankar om brott även 

enligt finansierings- och rekryteringslagen ska motivera sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten innehåller endast en kort beskrivning av bestämmelserna i 

respektive lag.52 För att kunna avgöra lämpligheten i utökade sekretessgenombrott 

bör lagarna enligt min mening undersökas mer djupgående. Kommande avsnitt 

rymmer därför dels en kort beskrivning av respektive lag, dels en diskussion om 

enskilda bestämmelser och den straffrättsliga regleringen i sin helhet. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av begreppen terrorism och 

våldsbejakande extremism. Därefter följer en beskrivning av terroristbrottslagen, 

finansieringslagen och rekryteringslagen i angiven ordning. Avsnittet avslutas med 

en diskussion som knyter an slutsatserna i kapitlet till frågan om införande av 

sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter om personer som är 

misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen.  

5.2 Begreppen våldsbejakande extremism och terrorism 

Våldsbejakande extremism kan beskrivas som rörelser och ideologier som inte 

accepterar den demokratiska samhällsordningen och ser våld som ett legitimt 

medel för att realisera ideologiska mål. Det förekommer att grupperingar och 

individer som bekänner sig till våldsbejakande extremistiska ideologier använder 

                                                
52 SOU 2018:65 sid. 43 ff.  
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sig av terrorism som metod för att uppnå sina mål.53 Terrorism är enligt 

Nationalencyklopedin våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att 

påverka samhällets eller ett lands politik utan hänsyn till att oskyldiga drabbas. 

Terrorism används av en rad olika aktörer, däribland politiska organisationer långt 

ut på vänster- eller högerkanten, liksom nationalistiska, religiösa och revolutionära 

grupperingar. Även stater och enskilda personer kan använda sig av terrorism.54       

Begreppet terrorism saknar en internationellt accepterad definition. Det finns 

därför ingen internationell konvention som förbjuder all slags terrorism, istället har 

konventioner som inriktar sig på definierade brottsliga handlingar tagits fram för 

att motverka terrorism.55 En central organisation för det internationella arbetet mot 

terrorism är det amerikanskdominerade organet FATF. FATF är ett mellanstatligt 

organ som genom rekommendationer tar fram internationella standarder för att 

motverka penningtvätt, terrorism och spridning av massförstörelsevapen.56 Sverige 

är medlem i FATF vilket innebär ett politiskt åtagande att efterleva organets 

standarder och att Sveriges lagstiftning på terrorismområdet regelbundet 

utvärderas gentemot FATF:s rekommendationer.57 FATF är inte skapat genom ett 

traktat och riksdagen har därmed inte uttryckligen godkänt Sveriges deltagande i 

organet. Många av rekommendationerna har dock blivit bindande genom att de har 

införlivats i EU-rätten.58 

5.3 Den straffrättsliga regleringen 

5.3.1 Terroristbrottslagen  

Terroristbrottslagen infördes i kölvattnet av terrorattentaten i USA den 11 

september 2001. Lagstiftningen har sitt ursprung i Europeiska unionens rambeslut 

                                                
53 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande 
extremism, 22 juni 2016 sid. 7. 
54 Nationalencyklopedin 
55 Prop. 2001/02:149 sid. 21. 
56 FATF, Who we are 
http://www.fatf-gafi.org/about/ 
[Hämtad 4 januari 2019] 
57 SOU 2015:63 sid. 137 f. 
58 Cameron, I, Cornell, A, Terroristbrott – en översikt, SvJT 2017 sid. 709 – 734 sid. 717. 
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om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 (2002/475/RIF),59 som i sin tur 

bygger på resolutioner från FN.60 Rambeslutet innehåller en särskild 

brottsbeskrivning för terroristbrott som tidigare saknades i svensk rätt. Detta 

tillsammans med nödvändigheten i att signalera att en gärning, till exempel ett 

mord, som uppfyller de särsklida rekvisiten för att utgöra ett terroristbrott  är 

allvarligare än ett vanligt mord var de främsta motiven bakom införandet av 

terroristbrottslagen.61  

I terroristbrottslagen 2 § ställs tre förutsättningar upp för att en gärning ska 

utgöra ett terroristbrott.62 Den första förutsättningen är att gärningspersonen ska ha 

begått en gärning som anges i terroristbrottslagen 3 §, till exempel mord, grov 

misshandel, grov skadegörelse eller kapning. De gärningar som räknas upp i 

paragrafen var så gott som uteslutande redan kriminaliserade i svensk rätt även 

innan införandet av terroristbrottslagen.63 Skillnaden är att om en gärning som 

räknas upp i terroristbrottslagen 3 §, till exempel kapning, begås och de andra 

kraven för terroristbrott är uppfyllda ska gärningspersonen dömas för terroristbrott 

istället för kapning.64 Den andra förutsättningen är att gärningen allvarligt ska 

kunna skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Bara mycket allvarliga 

gärningar anses kunna skada en stat eller en mellanstatlig organisation allvarligt. 

Det medför att lagen endast är tillämplig på mycket allvarliga brott, vilket ska 

säkerställa en restriktiv tillämpning av lagen. Den tredje förutsättningen är att 

gärningen har genomförts med en viss avsikt, som att injaga allvarlig fruktan hos 

en befolkning eller att tvinga offentliga organ att vidta en viss åtgärd. 

Gärningspersonen kan till exempel ha genomfört ett urskillningslöst bombattentat 

på en offentlig plats i syfte att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen.65 

Lagrådet riktade kritik mot terroristbrottslagen och påpekade att vissa av 

rekvisiten som konstituerar terroristbrottet var alltför allmänt hållna. Speciellt 

rekvisitet att gärningen allvarligt ska kunna skada en stat eller en mellanstatlig 

organisation ansågs inte nå upp till legalitetsprincipens krav på klarhet och 

                                                
59 Nuvarande Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets 
beslut 2005/671/RIF. 
60 Prop. 2002/03:38 sid. 24 f.  
61 Prop. 2002/03:38 sid. 39 f.  
62 Ulväng, M, Jareborg, N, Friberg, S, Asp, P, Brotten mot allmänheten och staten, 2 uppl, 2014 sid. 54. 
63 Prop. 2002/03:38 sid. 39 f. 
64 Prop. 2002/03:38 sid. 55.  
65 Prop. 2002/03:38 sid. 34.  
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förutsebarhet.66 Flera remissinstanser framförde liknande synpunkter och vissa 

uttryckte även en oro för att terroristbrottslagen skulle få en alltför extensiv 

tillämpning på grund av de vaga rekvisiten, vilket skulle riskera att urvattna 

terrorismdefinitionen.67 Dessa farhågor har emellertid inte infriats. 

Terroristbrottslagen har tvärtom hittills tillämpats mycket restriktivt.68  

Enligt min mening är det positivt att terroristbrottslagen inte har tillämpats 

extensivt på grund av de vaga rekvisiten. Vaga rekvisit som resulterar i en extensiv 

tillämpning av lagen hade varit problematiskt ur legalitetssynpunkt. Att 

terroristbrottslagen har tillämpats restriktivt medför dock att terrorismdefinitionen 

och flera rekvisit i terroristbrottslagen är fortsatt vaga, vilket får konsekvenser 

även för finansierings- och rekryteringslagen. Detta problem behandlas nedan.  

5.3.2 Finansieringslagen 

Finansieringslagen har sitt ursprung i en FN-konvention om bekämpande av 

finansiering av terrorism från 1999. Finansieringslagen infördes i likhet med 

terroristbrottslagen i nära anslutning till terrorattentaten i USA den 11 september 

2001. Eftersom attentaten i USA krävde omfattande ekonomiska resurser att 

genomföra ansågs det angeläget att rikta åtgärder mot finansiering av terrorism vid 

tiden för införandet.69 

Enligt finansieringslagen 3 § är det förbjudet att samla in, tillhandahålla eller 

ta emot pengar eller egendom med vetskap om att egendomen är avsedd att 

används för särskilt allvarlig brottslighet, eller av en person eller en 

sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet. Även försök, 

förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet omfattas. Begreppet 

”särskilt allvarlig brottslighet” används för att beskriva vad det är förbjudet att 

samla in pengar till.70 I finansieringslagen 2 § anges vilka gärningar som utgör 

särskilt allvarlig brottslighet. I första punkten räknas ett antal brott upp (till 

exempel mord, grov misshandel och olaga frihetsberövande) som anses utgöra 

särskilt allvarlig brottslighet under förutsättning att ”syftet med gärningen är att 

injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering 

                                                
66 Lagrådets yttrande, Förslaget till lag om straff för terroristbrott, 13 december 2002 sid. 5 f. 
67 Prop. 2002/03:38 sid. 54 ff.  
68 Cameron m fl sid. 714. 
69 Prop. 2001/02:149 sid. 25.  
70 Ulväng m fl sid. 60.  
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eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd”. 

I andra punkten anges att även brott enligt terroristbrottslagen och vissa andra 

grova brott utgör särskilt allvarlig brottslighet enligt definitionen. Enligt tredje och 

fjärde punkten utgör även brott enligt ett antal internationella konventioner särskilt 

allvarlig brottslighet. 

När finansieringslagen infördes 2002 kriminaliserades endast insamlande av 

pengar eller egendom i syfte eller med vetskap om att egendomen skulle användas 

för särskilt allvarlig brottslighet. Det var således inte straffbart att samla in pengar 

till en terrorstämplad organisation om det inte var klarlagt att organisationen skulle 

använda pengarna för särskilt allvarlig brottslighet. Som skäl anges i förarbetena 

att vissa terrorstämplade organisationer kan ha statsliknande funktioner och 

bedriva till exempel utbildning och biståndsverksamhet. Att kriminalisera bidrag 

till sådan verksamhet ansågs inte lämpligt.71  

I december 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om huruvida 

Sverige lever upp till FATF:s krav på lagstiftning gällande bekämpande av 

finansiering av terrorism.72 Uppdraget omfattade även att utreda huruvida 

lagändringar behövdes för att leva upp till kraven i Säkerhetsrådets resolution 

2178 om förebyggande av så kallade terrorresor. Terrorresor behandlas nedan i 

avsnittet om rekryteringslagen. Ett delbetänkande presenterades i juni 2015,73 och 

slutbetänkandet kom i december 2015. Under 2016 infördes en andra punkt i 

finansieringslagen 3 § som till stor del bygger på FATF:s rekommendation nr 5.74 

Enligt rekommendation nr 5 bör länder förbjuda all finansiering eller försök till 

finansiering av terroristhandlingar, terroristorganisationer och särskilda terrorister. 

Den andra punkten i finansieringslagen 3 § förbjuder finansiering av vissa 

personer och organisationer oavsett syftet med finansieringen. Det krävs att den 

som samlar in pengar har vetskap om organisationens eller personens verksamhet, 

till exempel att en organisation utfört och tagit på sig terroristhandlingar, men 

syftet med insamlandet av pengarna behöver inte vara att de ska användas för 

särskilt allvarlig brottslighet.75 Förutom rekommendationen från FATF 

motiverades den nya punkten i 3 § av att det skett en utveckling mot att vissa 

                                                
71 Prop. 2001/02:149 sid. 45.  
72 Dir. 2014:155 sid. 1. 
73 SOU 2015:63. 
74 Prop. 2015/16:78 sid. 45 f. 
75 Prop. 2015/16:78 sid. 67.  



27 

terroristorganisationer har ambitioner om att bygga upp statsliknande strukturer 

och därför lägger resurser på annat än själva terrorhandlingarna.76  

Ett flertal remissinstanser riktade skarp kritik mot den nya bestämmelsen. 

Sveriges advokatsamfund menar att kriminaliseringen riskerar att träffa helt 

vanliga handlingar mellan människor, som givande av bidrag till flyktingar i ett 

krigsdrabbat område via en organisation, eller bidrag till en anhörig för dennes 

försörjning.77 Även Lagrådet lyfter det problemet och påpekar att bestämmelsen 

kan komma att omfatta gåvor som invandrade svenskar skänker till fattiga 

släktingar i sina forna hemländer. För fallet att släktingarna deltar i väpnad kamp 

mot till exempel en ockupationsmakt och därför klassas som terrorister enligt vissa 

definitioner skulle gåvan från släktingen vara en kriminell handling enligt 

finansieringslagen.78  

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet menar att det är förenat 

med betydande svårigheter att bedöma hur en organisations kopplingar till särskilt 

allvarlig brottslighet ska se ut för att klassas som en förbjuden mottagare. I 

praktiken kan bedömningen riskera att knytas till politiskt omtvistade 

ställningstaganden från stater och organ om huruvida en organisation är en 

terrororganisation eller inte.79 Enligt förarbetena kan detta problem undvikas 

genom att FATF:s och terrorismrambeslutets definitioner av terroristbrott och 

terroristorganisation används. Vad gäller begreppet terroristhandlingar bör det 

motsvara begreppet särskilt allvarlig brottslighet som redan finns i 

finansieringslagen.80 Cameron och Cornell menar att det är svårt att avgöra 

huruvida en organisation är en terrororganisation trots en tillämplig definition. 

Enligt dem finns det tydliga exempel på terroristorganisationer, som IS, men det 

finns även gränsfall, som exempelvis YPG-gerillan som enligt vissa enbart 

försvarar sig mot terrorism. YPG-gerillan har emellertid starka kopplingar till 

(eller är enligt vissa en del av) PKK, en organisation som är terrorstämplad av 

både EU och USA. Ett sätt att få bukt med problemen om huruvida en organisation 

utgör en terrororganisation är genom att fatta ett politiskt beslut om detta. En 

                                                
76 Prop. 2015/16:78 sid. 45 f.  
77 Sveriges advokatsamfund, Yttrande över betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 
2015:63), diarienummer Ju2015/05069/L5, 22 september 2015 sid. 3. 
78 Lagrådets yttrande, Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, 7 december 2015 sid. 3. 
79 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet, Remissyttrande – Straffrättsliga åtgärder mot 
terrorismresor (SOU 2015:63), diarienummer Ju2015/05069/L5, 24 september 2015 sid. 4 f.  
80 Prop. 2015/16:78 sid. 48 f. 
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sådan ordning gäller i bland annat USA och FATF förespråkar ett införande av 

ordningen även i Sverige. Att låta regeringen fatta sådana beslut hade dock 

medfört problem i svensk rätt, inte minst vid beaktande av reglerna om 

ministerstyre och det kan även ifrågasättas om en sådan ordning är förenlig med 

rättsstats- och maktdelningsprincipen.81 

Enligt finansieringslagen 3 a § är det även förbjudet att samla in, 

tillhandahålla eller ta emot pengar och egendom i syfte att de ska användas för att 

finansiera en terrorresa enligt rekryteringslagen.82 Terroresor behandlas nedan i 

avsnittet om rekryteringslagen. 

Enligt min mening innehåller finansieringslagen ett flertal oklara begrepp och 

svåra bedömningar. Till att börja med kan det konstateras att vagheten i 

terroristbrottslagen spiller över i finansieringslagen eftersom flera av de gärningar 

som utgör brott enligt finansieringslagen, till exempel finansiering av 

terrororganisationer, kan sägas utgöra ett förberedande led till terroristbrott. 

Begreppet ”särskilt allvarlig brottslighet” som är centralt i finansieringslagen 

innehåller dessutom en direkt hänvisning till terroristbrottslagen. Bedömningen av 

vad som utgör särskilt allvarlig brottslighet underlättas inte heller av hänvisningar 

till diverse internationella konventioner. När det gäller bedömningar är det vidare 

oklart hur en organisations eller persons kopplingar till särskilt allvarlig 

brottslighet ska se ut för att utgöra en förbjuden mottagare enligt 

finansieringslagen. Som Cameron och Cornell anför finns det gränsfall där det är 

svårt att avgöra om en organisation är en terrororganisation eller inte. I förarbetena 

uttalas det att FATF:s och terrorismrambeslutets definitioner av 

terroristorganisation och terroristbrott ska användas, samt att begreppet 

terroristhandling ”bör” motsvara begreppet särskilt allvarlig brottslighet. Eftersom 

begreppet särskilt allvarlig brottslighet är otydligt i sig anser jag att det begreppet 

inte bör användas för att definiera ett annat för lagstiftningen centralt begrepp. 

Användningen av ordet ”bör” gör inte heller det hela tydligare. Att dessutom knyta 

vissa av begreppen till FATF:s definitioner är inte heller helt oproblematiskt. 

FATF:s syn på terrorismbekämpning är på många sätt främmande svensk 

rättstradition. Att de förordar att länder bör fatta politiska beslut om vilka 

organisationer som utgör terrororganisationer är ett exempel på det. Som juridiska 
                                                
81 Cameron m fl sid. 720. 
82 Prop. 2015/16:78 sid. 69. 
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fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anför riskerar bedömningen att knytas 

till politiskt färgade ställningstaganden om vilka organisationer som är 

terroristorganisationer. Kort sagt framstår det för mig som mycket svårt att göra 

bedömningen av hur en organisations eller persons kopplingar till särskilt allvarlig 

brottslighet ska se ut för att utgöra en förbjuden mottagare enligt 

finansieringslagen.  

Angående lagändringen 2016 där finansiering av terrorstämplade 

organisationer oavsett syftet med finansieringen förbjöds vill jag uppmärksamma 

att lagändringen till stor del motiverades av FATF:s rekommendation nr 5. 

Sveriges medlemskap i FATF innebär emellertid endast ett politiskt åtagande. Mig 

veterligen är Sverige inte folkrättsligt bunden av FATF:s rekommendationer, så 

länge de inte införlivats i EU-rätten. Att Sverige skulle vara folkrättsligt bunden av 

FATF:s rekommendation nr 5 framgår inte heller i förarbetena. En 

rekommendation från FATF kan absolut vara ett argument för en lagändring. 

Enligt min mening bör det argumentet dock framföras tillsammans med andra 

övertygande skäl eftersom rekommendationen i sig inte är bindande.  

Gällande motiven till lagändringen 2016 vill jag vidare påpeka att ett skäl som 

i förarbetena anges för att förbjuda finansiering av terrorstämplade organisationer 

oavsett syftet med finansieringen i stort sett är samma skäl som tidigare angetts för 

att inte förbjuda sådan finansiering. I förarbetena till bestämmelsen som infördes 

2002 anges att vissa terrorstämplade organisationer kan ha statsliknande 

funktioner och bedriva till exempel utbildning och biståndsverksamhet och att det 

inte är lämpligt att kriminalisera bidrag till sådan verksamhet. I förarbetena till den 

nya bestämmelsen som infördes 2016 anges som skäl för förbudet mot finansiering 

av terrorstämplade organisationer oavsett syftet med finansieringen att vissa 

terrororganisationer har ambitioner att bygga upp statsliknande strukturer och 

därför lägger resurser på annat än själva terrorhandlingarna. I stort sett samma 

argument används följaktligen både för och emot en bestämmelse, vilket jag 

tycker är uppseendeväckande. Att terrororganisationer har ambitioner att bygga 

upp statsliknande strukturer och därför lägger resurser på annat än själva 

terrorhandlingarna är inget nytt fenomen. Ett exempel är den baskiska 

organisationen ETA som ville bygga upp en självständig baskisk stat och använde 
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sig av terrordåd i denna strävan.83 Enligt min mening ligger det nära till hands att 

anta att ”terrororganisationer som har ambitioner att bygga upp statsliknande 

strukturer” är en omskrivning av IS och liknande islamistiska grupperingar. I 

propositionen till lagändringen nämns IS vid namn endast en gång och det framgår 

följaktligen inte tydligt att så är fallet. Under 2014 – 2015 utförde IS ett flertal 

terrorattentat i Europa och det rapporterades flitigt om IS och deras framfart i 

medierna.84 Det är troligtvis ingen tillfällighet att lagändringen kom året därpå. 

Det är förståeligt att politiker vill visa handlingskraft och få bukt med problem i 

samhället där det internationella samfundet trycker på och det dessutom rör sig om 

fruktansvärda terrorattentat. Reaktiv lagstiftning som är snabbt framtagen riskerar 

emellertid att bli enkelspårig och inte tillräckligt genomarbetad. Jag anser att 

försiktighet bör iakttas vid utformning av lagstiftning som tycks motiverad av 

hotet från en viss grupp eftersom den riskerar att bli diskriminerande. Att motiven 

till lagändringen är allmänt formulerade och på så vis ”inte låtsas om” att den tar 

sikte på IS kan också innebära problem eftersom den då lämnar utrymme för 

tolkning. Jag anser att det är bättre att tydligt beskriva vilka problem som 

motiverar lagstiftningen och diskutera det potentiella problemet med till exempel 

diskriminering och hur det ska kunna undvikas. Detta diskuteras vidare nedan i 

avsnitt 6.4 som handlar om grundläggande fri- och rättigheter. Att kriminalisera 

finansiering av vissa organisationer och personer oavsett syftet med finansieringen 

kan mycket väl vara nödvändigt för att effektivt kunna motverka terrorism. 

Lagändringen 2016 innebär emellertid en stor skillnad jämfört med bestämmelsen 

från 2002. En sådan ändring bör enligt min mening tydligt motiveras och det med 

andra argument än de som användes för att inte införa bestämmelsen för 15 år 

sedan. 

5.3.3 Rekryteringslagen 

Rekryteringslagen har i likhet med terroristbrottslagen och finansieringslagen sitt 

ursprung i folkrättsliga förpliktelser, främst Europarådets konvention om 

                                                
83 Nationalencyklopedin.  
84 Se till exempel Aftonbladet, Kurdiska barn gisslan hos IS, 2 juli 2014, Svenska Dagbladet, Invasionen 
sådde fröet till Isis terror, 2 juli 2014, CNN, ISIS can 'muster' between 20,000 and 31,500 fighters, CIA 
says, 12 september 2014 och Expressen, Islamiska staten: Välkommen till terrorns rike, 18 november 
2015. 
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förebyggande av terrorism och EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism85.86 

Vad som avses med ”särskilt allvarlig brottslighet” i rekryteringslagen anges i 2 § 

och motsvarar i stort sett definitionen i finansieringslagen. Enligt 

rekryteringslagen 3 § är det förbjudet att i ett meddelande till allmänheten 

uppmana eller annars söka förleda till särskilt allvarlig brottslighet. Kravet på att 

meddelandet ska rikta sig till allmänheten innebär att uppmaningar som riktar sig 

till en mindre sluten krets inte omfattas av bestämmelsen. I rekryteringslagen 4 § 

kriminaliseras rekrytering till särskilt allvarlig brottslighet. En person som på 

annat sätt än genom offentlig uppmaning enligt 3 § söker förmå någon annan att 

medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller 

stämpling till sådan brottslighet döms till ansvar enligt bestämmelsen. Den främsta 

skillnaden mellan 3 § och 4 § är att det senare brottet tar sikte på handlingar som 

riktar sig till en viss person eller mindre krets och därmed saknar kravet på 

offentlighet som gäller i 3 §. Enligt 5 § är det vidare förbjudet att förmedla 

instruktioner om tillverkning av olika sorters vapen eller farliga ämnen och 

utbildning gällande metoder och tekniker som är särskilt ägnade åt att användas 

vid särskilt allvarlig brottslighet. Med ”instruktioner” avses kunskaper som inte är 

tillgängliga för alla. Den som utbildar måste ha vetskap om att den som utbildas 

avser använda kunskaperna för att begå särskilt allvarlig brottslighet.87 

Under 2016 infördes två nya bestämmelser i rekryteringslagen. Den första 

bestämmelsen återfinns i 5 a § och innebär att även den som tar del av sådana 

instruktioner som avses i 5 § döms till ansvar. Den andra bestämmelsen återfinns i 

5 b § och syftar till att kriminalisera terrorresor. Bakgrunden till bestämmelsen är 

FN:s Säkerhetsråds resolution 217888 som antogs 2014 och som påkallar för stater 

att kriminalisera resor till ett annat land i syfte att begå terrorhandlingar, samt 

finansiering av sådana resor. Resolutionen är folkrättsligt bindande för Sverige 

eftersom den är antagen med stöd av artikel VII i FN-stadgan.89 Enligt den nya 

punkten i rekryteringslagen 5 b § är det förbjudet att resa eller påbörja en resa till 

ett annat land med avsikt att begå eller göra sig skyldig till förberedelse, stämpling 

                                                
85 Nuvarande Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets 
beslut 2005/671/RIF. 
86 Prop. 2009/10:78 sid. 11.  
87 Prop. 2009/10:78 sid. 59 f.  
88 FN, Säkerhetsrådets resolution 2178 (S/RES/2178(2014)), 24 september 2014.  
89 Prop. 2015/16:78 sid. 13.  
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eller medverkan till särskilt allvarlig brottslighet eller meddela eller ta emot 

instruktioner enligt 5 eller 5 a § §. ”Resa” enligt paragrafen innebär att en person 

förflyttar sig fysiskt. Resan ska vara avsedd att korsa statsgränser, men om alla 

förutsättningar är uppfyllda fullbordas brottet redan när resan är påbörjad. Det 

medför att en person inte behöver ha lämnat landet, eller ens hemorten, för att 

kunna dömas till ansvar enligt bestämmelsen.90 

Den nya bestämmelsen om förbud mot terrorresor fick kritik av 

remissinstanserna bland annat för brottets tidiga fullbordanstidpunkt. Civil rights 

defenders ser kritiskt på att handlingar som typiskt sett är lagliga, till exempel att 

resa, kriminaliseras. Att det är den subjektiva avsikten med resan som gör den 

kriminell kritiseras också eftersom det rimmar dåligt med den rättsstatliga 

principen om att kriminalisera handlingar och inte tankar.91 Lagrådet påpekar att 

försiktighet bör iakttas när kriminalisering används som metod för att förhindra 

olika oönskade beteenden i samhället.92 Cameron och Cornell menar att syftet med 

lagstiftningen verkar vara att stoppa en oönskad handling innan den begås, vilket 

generellt inte görs genom kriminalisering. De lyfter även ett problem kopplat till 

bestämmelsens ursprung, resolutionen från Säkerhetsrådet. De påpekar att det inte 

hör till Säkerhetsrådets vanliga uppgifter att anta lagstiftning som innebär 

skyldigheter för enskilda. Traditionellt sett lagstiftar det internationella samfundet 

genom att anta konventioner som arbetas fram under lång tid. Vidare framhåller de 

att Säkerhetsrådet saknar den demokratiska legitimitet som finns hos riksdagen 

och andra folkvalda parlament. Säkerhetsrådet agerar ofta snabbt, vilket medför att 

resolutioner antas utan att frågor får den allsidiga belysning som i till exempel 

riksdagens lagstiftningsprocedur. Deras slutsats är att resolutioner från 

Säkerhetsrådet som har karaktär av lagstiftning bör ses som ett bindande påbud att 

vidta åtgärder för att få bukt med problem som identifierats av Säkerhetsrådet, 

men att de inte bör följas slaviskt.93 

Problemet med oklara begrepp och svåra bedömningar som diskuterades i 

förhållande till finansieringslagen återkommer i rekryteringslagen. Även i 

rekryteringslagen är begreppet ”särskilt allvarlig brottslighet” centralt, med följden 

                                                
90 Prop. 2015/16:78 sid. 72.  
91 Civil Rights Defenders, Yttrande över utredningsförslaget Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor 
(SOU 2015:63), diarienummer Ju2015/05069L5, 28 september 2015 sid. 2. 
92 Lagrådets yttrande, Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, 7 december 2015 sid. 2. 
93 Cameron m fl sid. 726 ff. 
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att vaghet i terroristbrottslagen spiller över i rekryteringslagen på samma sätt som i 

finansieringslagen. Flera av de handlingar som utgör brott enligt rekryteringslagen 

kan, i likhet med handlingarna i finansieringslagen, dessutom utgöra förberedande 

led till terroristbrott. När det gäller svåra bedömningar bör kriminaliseringen av 

terrorresor som infördes 2016 uppmärksammas. Förbudet mot terrorresor 

kriminaliserar den subjektiva avsikten med en till synes vardaglig handling, att 

resa, och ett brott kan därmed vara fullbordat redan då en person lämnar sin 

hemort. Att bedöma om personen har avsikt att begå särskilt allvarlig brottslighet i 

utlandet i det skedet framstår för mig som mycket svårt. Jag anser att det är 

positivt att lagstiftaren vill stoppa personer som är på väg att resa till utlandet för 

att begå särskilt allvarlig brottslighet. Jag instämmer dock i kritiken från Lagrådet 

samt Cameron och Cornell och anser att det kan ifrågasättas om kriminalisering är 

rätt metod för att åstadkomma detta. 

Till sist ska något sägas om bestämmelsens ursprung, resolutionen från FN:s 

Säkerhetsråd. Terrorism är ett internationellt problem och enligt min mening är det 

därför också rimligt att söka motverka terrorism genom internationell samverkan. 

Säkerhetsrådet är en av få aktörer inom det internationella samfundet som har 

möjlighet att agera snabbt, vilket kan vara en fördel i situationer där den 

långsamma proceduren med att arbeta fram traktat är mindre lämplig. 

Säkerhetsrådet består emellertid av ett fåtal stater, där ett ännu mindre antal stater 

har vetorätt och därigenom avgörande inflytande över beslutsfattandet. Att denna 

församling genom kortfattade resolutioner (resolution 2178 är endast åtta sidor 

lång) tar fram lagstiftning som innebär skyldigheter för enskilda kan därför 

ifrågasättas enligt min mening. Frågan är också om lagstiftning som förbjuder 

personer från att företa terrorresor verkligen har någon effekt på långvariga, 

komplicerade konflikter. Det kan tänkas att det finns andra åtgärder som 

Säkerhetsrådet skulle kunna vidta för att nå framsteg. Att sådana åtgärder troligtvis 

hindras av vetorätten är en annan femma. För fallet att Säkerhetsrådet ändå antar 

denna typ av resolutioner anser jag, i likhet med Cameron och Cornell, att 

resolutionen endast bör ses som ett påbud att vidta åtgärder mot det aktuella 

problemet. 



34 

5.4 Diskussion  

För att anknyta det ovan redovisade till frågan om utökade sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten kan följande sägas. I OSL 10 kap. 23 § stadgas att socialtjänsten får 

lämna ut uppgifter om personer som är misstänkta för brott för vilka fängelse i minst 

ett år är föreskrivet. Det lägsta straffet för terroristbrott är fängelse i två år och 

därmed inträder sekretessgenombrott. Reglerna om sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten infördes för att bekämpa särskilt allvarlig brottslighet. Vid reglernas 

införande ansågs brott för vilka fängelse i minst två år är föreskrivet utgöra sådan 

allvarlig brottslighet. Misstankar om terroristbrott skulle följaktligen motiverat 

sekretessgenombrott även innan gränsen för sekretessgenombrott hos socialtjänsten 

sänktes till ett år. Enligt min mening talar detta för att terroristbrott är sådan särskilt 

allvarlig brottslighet som reglerna om sekretessgenombrott tar sikte på. Trots att 

terroristbrottslagen innehåller ett antal vaga begrepp och därför kan ifrågasättas ur 

rättssäkerhetssynpunkt anser jag därför att den nuvarande ordningen där 

sekretessgenombrott inträder för uppgifter om personer som är misstänkta för brott 

enligt terroristbrottslagen bör behållas. 

Det lägsta straffet för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen är fängelse 

i 14 dagar och därmed betydligt lägre än för brott enligt terroristbrottslagen. 

Handlingarna som kriminaliseras är därmed långt ifrån lika allvarliga som de som 

kriminaliseras i terroristbrottslagen. Vissa av handlingarna som riskerar att träffas av 

kriminaliseringen är dessutom till synes helt vardagliga handlingar som att resa eller 

skänka pengar till en släkting eller organisation i utlandet. Värt att påpeka är att 

gränsen för när sekretessgenombrott inträder sänktes från två till ett år främst 

eftersom det skulle bli möjligt för socialtjänsten att lämna ut uppgifter om personer 

misstänkta för att ha begått grov misshandel. Enligt min mening går det svårligen att 

argumentera för att de handlingar som utgör brott enligt finansierings- och 

rekryteringslagen är jämförbara med grov misshandel.  

Finansierings- och rekryteringslagen innehåller dessutom ett flertal otydliga 

begrepp och svåra bedömningar. Vaghet i terroristbrottslagen som spiller över på 

finansierings- och rekryteringslagen och diverse hänvisningar till internationella 

definitioner och överenskommelser gör att lagstiftningen framstår som fragmenterad 

och svåröverskådlig. Detta problem har även regeringen uppmärksammat. I februari 

2017 tillsattes en utredning som har till uppgift att genomföra en översyn av den 
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straffrättsliga regleringen gällande terrorismrelaterad brottslighet och samla den i ett 

enda regelverk.94 En sådan utredning är enligt min mening välkommen. Det bör 

vidare beaktas att det är den enskilde tjänstemannen på socialtjänsten som ska göra 

bedömningen av huruvida förutsättningar för sekretessgenombrott föreligger. Att för 

en person utan kunskaper i straffrätt avgöra om exempelvis en gåva till en 

organisation eller en just påbörjad resa till ett krigsdrabbat land uppfyller rekvisiten i 

finansierings- eller rekryteringslagen är säkerligen förenat med svårigheter. Eftersom 

flera av bestämmelserna i finansierings- och rekryteringslagen är relativt nya finns 

det inte heller någon omfattande praxis till ledning för bedömningen av vilka 

handlingar som utgör brott enligt lagarna. 

Till sist bör nämnas att både finansierings- och rekryteringslagen innehåller 

bestämmelser som hastigt arbetats fram och antagits för att leva upp till 

internationella åtaganden. Sverige har visserligen en skyldighet att uppfylla sina 

internationella åtaganden, men har även en skyldighet att utforma väl underbyggd 

lagstiftning som lever upp till legalitetsprincipens krav. Svensk rättstradition och syn 

på terrorismbekämpning skiljer sig i många delar från andra länders, varför lagar som 

grundar sig på resolutioner från Säkerhetsrådet och rekommendationer från FATF 

bör föregås av grundliga utredningar. Jag anser inte att utredningen som låg till grund 

för lagändringarna 2016 lever upp till dessa krav, bland annat eftersom den inte 

motiverar lagändringarna tydligt och ger sken av att vara neutral trots att den inte är 

det. Att låta de starka intressen som motiverar socialtjänstsekretessen få stå tillbaka 

för sekretessgenombrott som grundar sig på lagar som bygger på otillräckliga 

utredningar kan enligt min mening ifrågasättas. 

  

                                                
94 Dir 2017:14 sid. 1.  
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6 Grundläggande fri- och rättigheter 

6.1 Introduktion 

Frågan om huruvida det bör införas sekretessgenombrott som innebär att 

socialtjänsten får lämna uppgifter till polisen om personer som är misstänkta för 

brott enligt finansierings- och rekryteringslagen aktualiserar ett flertal frågor 

kopplade till grundläggande fri- och rättigheter. Sekretessgenombrott kan bland 

annat komma i konflikt med den enskildes grundlagsskyddade rätt till personlig 

integritet och yttrande- och informationsfrihet. En utgångspunkt i 

Sekretessutredningen från augusti 2018 som föreslår att utökade 

sekretessgenombrott införs är att förslaget ska vara väl förenligt med de 

grundläggande fri- och rättigheterna i RF och inte bidra till diskriminering av 

något slag. Utredningen rymmer dock inte någon närmare analys av frågorna som 

uppkommer i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.95 I det kommande 

avsnittet undersöks därför innebörden av rätten till personlig integritet och 

yttrandefrihet närmare. Vidare klargörs vilka avvägningar och bedömningar som 

behöver göras vid begränsning av dessa rättigheter. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om införande av sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter 

om personer misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen i ljuset 

av rätten till personlig integritet och yttrandefrihet. 

6.2 Personlig integritet  

Skyddet för den enskildes personliga integritet har traditionellt värderats lågt i 

svensk rätt. Integritetsskyddet i RF var tidigare huvudsakligen inriktat på att 

säkerställa intresset av andra rättigheter, såsom yttrande- och åsiktsfrihet, och inte 

på att tillgodose enskildas intresse av att själva få bestämma över information om 

personliga förhållanden.96 I förarbetena till 1974 års RF uttalas att skyddet för den 

personliga integriteten tillgodoses genom reglerna som skyddar den enskilde 

gentemot det allmänna från åtgärder såsom husrannsakan, intrång i brev- post- och  

teleförbindelser samt hemlig avlyssning. Att införa en rättsregel till skydd för den 

                                                
95 SOU 2018:65 sid. 111 ff.  
96 Prop. 2009/10:80 sid. 175 f. 
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enskildes personliga integritet ansågs uteslutet på grund av begreppets vaga 

karaktär.97   

Det dröjde fram till den stora grundlagsreformen 2010 innan begreppet 

personlig integritet infördes i RF. Begreppet saknar fortfarande en entydig 

definition som är allmänt accepterad. I förarbetena uttalas emellertid att det inte är 

nödvändigt att formulera en entydig definition för att avgöra vilka intressen som 

väger så pass tungt att de bör omfattas av skyddet mot omotiverade ingrepp. Att 

betona vikten av respekt för individens självbestämmande och integritet är 

grundläggande i en demokrati och det ansågs därför påkallat att förstärka 

grundlagsskyddet. I förarbetena framhålls vidare att Sverige har en skyldighet att 

säkerställa skyddet för grundläggande fri- och rättigheter på grund av anslutning 

till ett antal internationella överenskommelser. Den kanske allra viktigaste är 

EKMR som inkorporerades i svensk rätt 1995.98 Rätten till personlig integritet 

stadgas i EKMR artikel 8, enligt vilken var och en har rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

Enligt RF 2 kap. 6 § andra stycket är var och en gentemot det allmänna 

skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan 

samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden. Enligt förarbetena innebär ”personlig integritet” enligt bestämmelsen 

att varje person är tillförsäkrad en fredad sfär. Intrång i sfären utgör en kränkning 

av den personliga integriteten och bör kunna avvisas av den enskilde. En 

utgångspunkt för det grundlagsskyddade integritetsskyddet är den enskildes 

intresse av skydd för information om sina personliga förhållanden. Uttrycket 

”enskildes personliga förhållanden” har samma innebörd som OSL och tar 

följaktligen sikte på olika typer av information som kan kopplas till den enskildes 

person.99 Grundlagsskyddet innebär att den enskilde är skyddad mot åtgärder som 

”innebär övervakning eller kartläggning” av den enskildes personliga 

förhållanden. I förarbetena konstateras att myndigheters insamlande och hantering 

av information om enskilda som ska användas i beslutsfattande hos myndigheten 

kan anses innebära kartläggning av enskildas förhållanden, trots att detta inte är 

syftet. Många av de uppgiftssamlingar som finns hos myndigheterna innefattar 

                                                
97 SOU 1975:75 sid. 168. 
98 Prop. 2009/10:80 sid. 173 ff. 
99 Prop. 2009/10:80 sid. 175 ff.  
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integritetskänsliga uppgifter om en stor andel av befolkningen.100 Bestämmelsen 

avgränsas genom att intrånget som den enskilde är skyddad gentemot ska vara 

”betydande”. Vad som utgör ett betydande intrång klargörs inte i förarbetena. 

Eftersom själva begreppet personlig integritet saknar en entydig definition är det 

svårt att ange vad som generellt sett utgör ett betydande intrång i den personliga 

integriteten. I förarbetena sägs att bedömningen av om ett intrång är betydande 

beror på många olika faktorer, bland annat uppgifternas karaktär och de 

samhällsvärderingar som råder vid tiden för det eventuella intrånget. Om 

myndigheter samlar in och hanterar mycket integritetskänsliga uppgifter krävs 

mindre för att hanteringen ska anses innebära ett intrång i den personliga 

integriteten.101 

Rätten till personlig integritet får enligt RF 2 kap. 20 § begränsas endast i den 

utsträckning som medges i RF 2 kap. 21 – 24 §§. Enligt RF 2 kap. 21 § får rätten 

till personlig integritet endast begränsas för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vidare ska proportionalitet iakttas vid 

genomförande av åtgärder som innebär att rättigheter begränsas enligt denna 

bestämmelse. En proportionalitetsbedömning görs genom en undersökning av om 

åtgärden kan leda till det önskade resultatet och om det finns mindre ingripande 

alternativ. En proportionalitetsbedömning innefattar dessutom en allmän 

bedömning av om fördelarna med åtgärden väger upp för rättighetsintrånget som 

åtgärden innebär.102 Till sist stadgas i RF 2 kap. 21 § att en begränsning enligt 

denna bestämmelse inte får sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen eller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller 

annan sådan åskådning. 

6.3 Yttrande- och informationsfrihet  

Yttrandefrihet anses av lagstiftaren vara ett givet värde och en inneboende 

rättighet hos människan. Den skapas därmed inte genom lag utan är en princip 

som snarare säkerställs genom lag.103 För att undvika begränsningar av 

yttrandefriheten som bottnar i plötsliga svängningar i opinionen har det ansetts 
                                                
100 Prop. 2009/10:80 sid. 179 ff.  
101 Prop. 2009/10:80 sid. 183 ff.  
102 Bull, T, Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar, 2 uppl, 2013 sid. 100 f.  
103 SOU 1979:49 sid. 19. 
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motiverat att grundlagsskydda yttrandefriheten, trots dess status som allmängiltig 

norm.104 I RF 2 kap. 1 § första punkten stadgas att var och en gentemot det 

allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet, det vill säga frihet att i tal, skrift eller bild 

eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. I 

andra punkten stadgas skyddet för informationsfriheten, det vill säga frihet att 

inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. I RF 

2 kap. 1 § andra punkten stadgas att i fråga om yttrandefrihet och tryckfrihet finns 

ytterligare reglering i TF och YGL. Alltsedan 1809 finns i dessa lagar ett detaljerat 

grundlagsskydd för tryckta skrifter, vilket senare har utvecklats till att omfatta 

även andra medieformer.105 Till sist har Sverige även en skyldighet att säkerställa 

skyddet för yttrandefriheten på grund av anslutningen till EKMR. I EKMR artikel 

10 första punkten stadgas att var och en har rätt till yttrandefrihet. Rätten innefattar 

åsiktsfrihet och frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig 

myndighets inblandning. Europadomstolen har sedan länge klargjort att 

yttrandefriheten inte endast omfattar idéer och information med positivt eller 

ofarligt budskap, utan även skyddar sådant som kan uppfattas som störande, 

chockerande eller rentav kränkande. Att tillåta meningsyttringar av sådant slag 

anses nödvändigt för att nå upp till de krav som ställs på tolerans och pluralism i 

ett demokratiskt samhälle.106 

Att rätten till yttrandefrihet är långtgående medför att utrymmet för 

inskränkningar i yttrandefriheten är snävt och att inskränkningarna tydligt måste 

motiveras.107 Rätten till yttrande- och informationsfrihet får, i likhet med 

begränsningar av rätten till personlig integritet, enligt RF 2 kap. 20 § endast göras 

i den utsträckning som medges i RF 2 kap. 21 – 24 §§. Det innebär att 

inskränkningar i yttrandefriheten måste vara godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och endast får ske efter en proportionalitetsbedömning enligt RF 2 kap. 

21 §. Vidare får inte inskränkningen sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 

den fria åsiktsbildningen eller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell 

eller annan sådan åskådning. Yttrande- och informationsfriheten får enligt RF 2 

kap. 23 § första stycket endast begränsas med hänsyn till ett visst antal preciserade 
                                                
104 Axberger, H-G, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 3 uppl, 2017 sid. 12. 
105 Axberger sid. 28 f.  
106 Handyside mot Förenade kungariket, 7 december 1976, översättning i Danelius, H, Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis – en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5 
uppl, 2015 sid. 457. 
107 Danelius sid. 458. 



40 

intressen, däribland intresset att beivra brott, eller om särskilt viktiga skäl 

föranleder det. Enligt bestämmelsens andra stycke ska vikten av vidaste möjliga 

yttrande- och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och 

kulturella angelägenheter beaktas vid begränsningar av rättigheterna. Syftet med 

andra stycket är att förtydliga kärnområdet för yttrande- och informationsfriheten 

och att utrymmet för begränsningar av just dessa rättigheter därför är särskilt 

snävt.108 Enligt EKMR artikel 10 andra punkten måste begränsningar av 

yttrandefriheten vara föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle 

med hänsyn till ett visst antal preciserade intressen. 

6.4 Diskussion 

Rätten till personlig integritet innebär att enskilda är tillförsäkrade en fredad sfär 

där ingrepp från det allmänna ska kunna avvisas. Det som skyddas är information 

om den enskildes personliga förhållanden. Med uttrycket enskildes personliga 

förhållanden åsyftas uppgifter som kan kopplas till någon enskild person. 

Uppgifter om en enskilds kontakter med socialtjänsten utgör följaktligen 

information om den enskildes personliga förhållanden. I förarbetena stadgas att 

myndigheters insamlande och hantering av information om enskilda ofta innebär 

kartläggning av enskildas personliga förhållanden trots att det inte är syftet. 

Eftersom uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretess åtnjuter ett extra starkt 

sekretesskydd ligger det nära till hands att anta att sådana uppgifter är mycket 

integritetskänsliga. Det krävs därför relativt lite för att en myndighets hantering av 

sådana uppgifter ska anses vara ett betydande intrång i den personliga integriteten. 

Ett överlämnande av uppgifter om enskilda från socialtjänsten till polisen kan 

därför sägas vara en åtgärd som innebär en inskränkning av rätten till personlig 

integritet. En sådan åtgärd kan vara godtagbar eftersom rätten till personlig 

integritet får begränsas. För att begränsa rätten till personlig integritet måste 

emellertid en proportionalitetsbedömning göras, där det undersöks om nyttan med 

åtgärden väger upp för rättighetsintrånget som åtgärden innebär. För att fastställa 

nyttan med en åtgärd måste det klargöras vilka vinster som åtgärden kan förväntas 

medföra. Att reda ut hur mycket information om potentiella terrorister som finns 

                                                
108 Bull m fl sid. 105.  
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hos socialtjänsten och om utlämnande av sådan information skulle leda till en 

minskning av den terrorismrelaterade brottsligheten faller utanför syftet med 

denna uppsats. Det är dock värt att påminna om uttalandet i Sekretessutredningen 

från augusti 2018 om att det generellt sett finns en övertro på att socialtjänsten har 

uppgifter som skulle vara av intresse för polisen. Enligt min mening går det därför 

svårligen att argumentera för att nyttan med ett införande av utökade 

sekretessgenombrott hos socialtjänsten väger upp för intrånget i rätten till 

personlig integritet som åtgärden skulle innebära. Om socialtjänsten knappt har 

någon information som är av intresse för polisen kommer inte åtgärden att 

medföra några vinster. Att ge polisen mer insyn i socialtjänstens verksamhet 

medför inte automatiskt att brott klaras upp i större utsträckning.  

Yttrandefrihet anses vara en inneboende rättighet hos människan och omfattas 

av ett starkt grundlagsskydd. Rätten att yttra sig i frågor som faller inom 

yttrandefrihetens kärnområde, exempelvis politiska och religiösa frågor, är särskilt 

stark och åtgärder som innebär begränsningar av yttrandefriheten måste tydligt 

motiveras. Flera av bestämmelserna i rekryteringslagen innebär att en viss typ av 

yttranden eller inhämtande av information som kan ha kopplingar till religion och 

politik kriminaliseras. Om sekretessgenombrott införs för uppgifter om personer 

som är misstänkta för att ha yttrat sig eller inhämtat information på ett sätt som är 

brottsligt enligt rekryteringslagen innebär det att myndigheter kan dela information 

om enskilda personers åsikter och yttranden mellan varandra. Rätten till yttrande- 

och informationsfrihet utan inblandning från offentliga myndigheter begränsas 

därmed. En sådan begränsning kan vara godtagbar eftersom yttrandefriheten får 

begränsas med hänsyn till intresset av att beivra brott, men den måste tydligt 

motiveras. Bland annat måste en proportionalitetsbedömning göras. Vid denna 

bedömning uppstår samma problem som ovan beskrivits i förhållande till den 

personliga integriteten. Det är oklart vilken nytta som utökade 

sekretessgenombrott skulle medföra och det kan därför ifrågasättas om åtgärden är 

proportionerlig i förhållande till rättighetsbegränsningen som den innebär.  

Den typ av yttranden som kriminaliseras i rekryteringslagen kan uppfattas 

som chockerande och kränkande av många. Viktigt att påpeka är att sådana 

yttranden generellt sett inte är förbjudna. Problemet som behandlades i föregående 

avsnitt med att det är den enskilde tjänstemannen på socialtjänsten som gör 

bedömningen av huruvida förutsättningar för sekretessgenombrott föreligger 
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återkommer här. Det är troligtvis förenat med svårigheter för den enskilde 

tjänstemannen att avgöra om ett yttrande kan utgöra brott enligt rekryteringslagen. 

Yttranden och åsikter som kan uppfattas som chockerande och kränkande riskerar 

därför att föranleda sekretessgenombrott hos socialtjänsten trots att de inte utgör 

brott enligt rekryteringslagen. Som ovan konstaterats finns det dessutom 

indikationer på att flera av bestämmelserna i finansierings- och rekryteringslagen 

har motiverats av hotet från islamistisk terrorism, trots att det inte framgår 

uttryckligen i förarbetena. En lagstiftning som ger sken av att vara neutral trots att 

den inte är det och som utelämnar det eventuella problemet med diskriminering 

lämnar utrymme för tolkning hos dem som ska avgöra huruvida 

sekretessgenombrott ska inträda eller inte.  En risk är därmed att en viss typ av 

yttranden och åsikter hos en viss grupp av personer särskilt ofta kan komma att 

föranleda sekretessgenombrott hos socialtjänsten om lagändringen införs. Det är 

tänkbart att extrema yttranden från till exempel unga muslimska män uppfattas på 

ett annat sätt jämfört med yttranden av samma karaktär från en person med annan 

religiös övertygelse. Detta skulle kunna leda till att socialtjänsten i högre grad 

lämnar ut uppgifter om unga muslimska män än om personer med annan religiös 

övertygelse, trots att personerna har yttrat sig likvärdigt. En sådan ordning hade 

inte bara varit diskriminerande, den skulle även kunna motverka socialtjänstens 

arbete. Som beskrivits ovan anses sekretess hos socialtjänsten vara nödvändig för 

att undvika marginalisering och för att minska klyftor mellan olika grupper i 

samhället. Det är nära till hands att anta att en ordning där uppgifter om unga 

muslimska män särskilt ofta föranleder sekretessgenombrott hos socialtjänsten 

skulle skapa en känsla av marginalisering hos dessa personer. Det skulle troligen 

också försvåra för socialtjänsten att bygga upp en förtroendefull relation med unga 

muslimska män som är i behov av socialtjänstens insatser och därmed försvåra 

socialtjänstens arbete.  

Till sist vill jag även påpeka att yttrandefriheten är grundlagsskyddad för att 

hindra begränsningar av yttrandefriheten som bottnar i plötsliga svängningar i 

opinionen. Att det finns ett intresse av att beivra brott kan knappast påstås vara en 

plötslig svängning i opinionen. Att det anses särskilt viktigt att vidta åtgärder för 

att motverka en viss typ av brottslighet kan emellertid kanske säga vara en 

svängning i opinionen. Idag anses det påkallat att vidta alla tänkbara åtgärder för 

att stävja den terrorismrelaterade brottsligheten. Vi vet inte vilken typ av 
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brottslighet som kommer att behöva stävjas i framtiden. För att inte riskera att 

urholka fundamentala rättigheter såsom yttrandefriheten bör åtgärder som innebär 

begränsningar av sådana rättigheter föregås av noggranna överväganden innan de 

införs. 
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7 Avslutande kommentar 
 

De flesta är nog överens om att terrorism utgör ett allvarligt hot mot demokratin 

och att åtgärder behöver vidtas för att motverka terrorismrelaterad brottslighet. I 

uppsatsen diskuteras en tänkbar åtgärd, införandet av sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten för uppgifter om personer som är misstänkta för brott enligt 

finansierings- och rekryteringslagen. Det har konstaterats att sekretess är en 

grundläggande förutsättning för att uppfylla de sedan länge gällande målen för 

socialtjänsten och att det krävs tungt vägande intressen för att motivera åtgärder 

som inte ligger i linje med målen. Intresset av att bekämpa terrorismrelaterad 

brottslighet skulle enligt min mening kunna vara ett sådant intresse. Att som åtgärd 

för att tillgodose intresset införa ovan nämnda sekretessgenombrott är med hänsyn 

till ett flertal omständigheter dock inte lämpligt. Till att börja med har 

handlingarna som kriminaliseras i finansierings- och rekryteringslagen relativt lågt 

straffvärde. Lagarna är även otydliga i många delar och flera bestämmelser kräver 

komplicerade straffrättsliga bedömningar, till exempel för att avgöra om en till 

synes vardaglig handling utgör ett brott. Att genomföra sådana bedömningar skulle 

säkerligen vara förenat med svårigheter för den enskilde tjänstemannen på 

socialtjänsten. Dessutom bygger lagarna i vissa delar på utredningar som inte är 

tillräckligt genomarbetade eftersom de hastigt har arbetats fram för att leva upp till 

internationella åtaganden. Delar av lagarna tycks vidare ta sikte på islamistisk 

terrorism, vilket är förståeligt på grund av bland annat IS framfart under senare år, 

men detta nämns inte i förarbetena. Det lämnar stort utrymme för tolkning, vilket 

kan medföra att en regel om sekretessgenombrott hos socialtjänsten för uppgifter 

om personer som är misstänkta för brott enligt finansierings- och rekryteringslagen 

kan komma att tillämpas på ett sätt som är diskriminerande. Extrema yttranden, 

vilka i sig inte är förbjudna, riskerar till exempel att föranleda olika åtgärder 

beroende på vilken religiös övertygelse personen som yttrar sig har. Det är särskilt 

problematiskt eftersom sekretessgenombrott hos socialtjänsten på grund av att 

någon yttrat sig på ett visst sätt innebär en inskränkning av den grundlagsskyddade 

rätten till yttrandefrihet. Sist men inte minst är det oklart vilka vinster som utökade 

sekretessgenombrott hos socialtjänsten skulle medföra eftersom socialtjänsten 

sällan har tillgång till uppgifter som skulle vara av intresse för polisen. 
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Sekretessgenombrott hos socialtjänsten innebär i många fall ett intrång i rätten till 

personlig integritet. Vid en proportionalitetsbedömning där vinsterna av införande 

av utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten ställs mot rätten till personlig 

integritet går det enligt min mening svårligen att argumentera för att vinsterna av 

utökade sekretessgenombrott vinner eftersom det är oklart vad vinsten ens skulle 

bestå i. Vid en samlad bedömning anser jag därför att sekretessgenombrott hos 

socialtjänsten för uppgifter om personer som är misstänkta för brott enligt 

finansierings- och rekryteringslagen inte bör införas.  
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