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1. Inledning   

 

1.1 Om uppsatsämnet  

Det brottsbekämpande arbetet är i Sverige uppdelat mellan flera myndigheter.1 

Information är en viktig resurs i dessa myndigheters arbete och möjligheten att 

sinsemellan utbyta information har ansetts vara av central betydelse för brotts-

bekämpningen som helhet.2 Ett tillvägagångssätt för att lämna ut uppgifter som 

ansetts särskilt tids- och kostnadseffektivt är att bevilja den mottagande 

myndigheten direktåtkomst till uppgifterna.3 Med direktåtkomst avses att mot-

tagaren har direkt tillgång till utlämnarens register eller databas och där på egen 

hand kan söka efter information.4  

Utlämnande via direktåtkomst bedöms emellertid som särskilt integritets-

känsligt. Att lämna ut uppgifter kan – även om uppgifterna stannar inom den 

offentliga sfären – leda till att den enskildes personliga integritet kränks. 

Särskilda svårigheter uppkommer då en myndighet begär direktåtkomst till 

uppgifter skyddade av sekretess.  

Fördelarna med att lämna ut uppgifter via direktåtkomst måste därför vägas 

mot den enskildes intresse av ett fullgott skydd för sin personliga integritet. Att 

den personliga integriteten skyddas innebär att behandlingen av personuppgifter 

regleras och begränsas. PuL, PDL och OSL är exempel på sådan skydds-

lagstiftning.  

                                                        
1 De brottsbekämpande myndigheterna är rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, säkerhets-
2 Ds 2007:43 s. 194, SOU 2005:117 s. 158. 
3 Prop. 2009/10:85 s. 168. 
4 Prop. 2009/10:85 s. 168. Vad gäller myndighetens interna tillgång till information i den egna 
databasen är det emellertid inte frågan om direktåtkomst. En tjänstemans befogenheter sträcker 
sig normalt längre än enbart tillgång till uppgifter, till exempel har denne ofta behörighet att 
även påverka innehållet. Av denna anledning är det i fråga om myndighetens interna åtkomst 
lämpligare att tala om direkt tillgång, se vidare prop. 2004/05:164 s. 73. 
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En bestämmelse om direktåtkomst reglerar endast tillåtligheten av ett visst 

tillvägagångsätt att lämna ut uppgifter. Stadgandet har emellertid ingen sekre-

tessbrytande effekt. I flera offentliga utredningar har emellertid gjorts gällande 

att sekretess i en allt för hög grad begränsar de brottsbekämpande myndigheter-

nas möjlighet till informationsutbyte och därmed utgör ett hinder för samverkan i 

brottsbekämpningen.5 För att förbättra möjligheten för dessa myndigheter att 

utbyta sekretessbelagda uppgifter infördes år 2010 en ny sekretessbrytande 

bestämmelse i 2 kap. 16 § PDL. Syftet med bestämmelsen var att öka polisens 

möjlighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter via direktåtkomst. Polisens 

samlade informationsresurs skulle då kunna utnyttjas på ett bättre sätt och leda 

till att brott både snabbare och i större utsträckning klarades upp.6  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera polisens möjlighet att via direktåtkomst 

lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra brottsbekämpande myndigheter. 

Bestämmelserna i PDL är resultatet av en intresseavvägning mellan det all-

männa intresset av effektiv brottsbekämpning och den enskildes intresse av 

skydd för den personliga integriteten. Avsikten med denna uppsats är att under-

söka huruvida lagstiftaren genomfört denna intresseavvägning utifrån adekvata 

förutsättningar. För att en sådan utvärdering ska vara möjlig behandlas både det 

allmänna intresset av effektiv brottsbekämpning och det enskilda intresset av 

skydd för den personliga integriteten utförligt. Avsikten är att utreda ifall 

lagstiftaren på ett tillfredställande sätt utrett omfattningen av de motstående 

intressena – verksamhetseffektivitet respektive personlig integritet – eller ifall 

denna utredning varit för knapp.  

I fokus för arbetet står lagstiftarens uppskattning av hur utlämnande via 

direktåtkomst påverkar på den personliga integriteten. I det följande undersöks 

vilka krav som kan ställas på lagstiftaren att beakta den enskildes personliga 
                                                        
5 Se till exempel SOU 2002:113 s. 168, SOU 2005:117 s. 155 f.f. och SOU 2008:87 s. 243. 
6 Ds 2007:43 s. 194. 
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integritet, enligt svensk rätt och internationella konventioner. Därefter diskuteras 

hur lagstiftaren förhåller sig till dessa krav och vilka invändningar som kan resas 

mot lagstiftarens bedömning.  

 

1.3 Avgränsningar  

Arbete är avgränsat till situationen då polisen lämnar ut sekretessbelagda 

uppgifter till annan brottsbekämpande myndighet. Den omvända situationen – då 

polisen inhämtar information – berörs inte. Endast utlämnande som sker med 

stöd av PDL behandlas, och andra myndigheters registerlagstiftningar lämnas av 

den anledningen därhän. En grundläggande teknisk förutsättning för att en 

uppgift ska kunna lämnas ut via direktåtkomst är att uppgiften är lagrad i 

elektronisk form. Uppgifter som endast finns i fysisk form berörs därför inte.  

En utgångspunkt för arbetet är att samtliga uppgifter som berörs är belagda 

med sekretess till skydd för enskild enligt 35 kap. 1 § OSL och att sekretessen 

gäller. Offentliga uppgifter behandlas inte. Vad gäller utlämnande av sekretess-

belagda uppgifter behandlas utlämnande som sker efter en skadebedömning i det 

enskilda fallet eller med stöd av en sekretessbrytande bestämmelse.  

Arbetets syfte är att diskutera lagstiftarens utgångspunkt vad gäller intresse-

avvägningen mellan effektivitet och integritet. Diskussionen sträcker sig endast 

till frågan hur utlämnande via direktåtkomst påverkar den personliga integriteten 

och om denna påverkan är av sådan dignitet att den enskildes rätt till privatliv 

enligt art. 8 p. 1 EKMR kan anses begränsad. För sådana inskränkningar upp-

ställer konventionen särskilda krav i art. 8 p. 2 EKMR. Denna följdfråga – 

huruvida en sådan integritetsinskränkning är rättsstridig eller inte – behandlas 

emellertid inte. Anledningen till denna avgränsning är att en sådan bedömning 

bland annat innebär en intresseavvägning. En sådan avvägning är enligt min 

mening mycket komplicerad och kräver specialkunskap om både de brotts-

bekämpande myndigheternas befintliga informationssamlingar samt informa-
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tionsbehov. Då jag inte besitter denna kunskap avstår jag från att ta ställning i 

frågan.  

 

1.4 Metod och material 

Mot bakgrund av det i 1.2 angivna syftet är uppsatsen författad enligt den 

rättsdogmatiska metoden. En passande beskrivning av det rättsdogmatiska till-

vägagångssättet är att det handlar om att skapa en rekonstruktion av gällande 

rätt.7 Genom tolkning och systematisering av rättsligt relevant material kan den 

del av rättssystemet som en undersökning inriktats på rekonstrueras. 8  Det 

rättsliga materialet ger emellertid sällan en heltäckande bild, varför en stor del av 

en rättsdogmatisk undersökning består i att utifrån materialet generalisera och dra 

slutsatser som passar in i rättssystemet i övrigt.9 Sådana uttalanden om gällande 

rätt är sällan neutrala. Ett konstaterande om gällande rätt beror av vilka källor 

som har studerats samt hur dessa tolkats och systematiserats. En rättsdogmatisk 

undersökning är av denna anledning inte, och bör inte heller vara, värderingsfri.  

För att fastställa gällande rätt har i denna uppsats de klassiska rättskällorna 

såsom lagtext, förarbeten och doktrin använts. Därtill har även Zeteos och 

Karnovs online-lagkommentarer studerats. Dessa källor har hanterats med insikt 

om dess begränsade tillförlitlighet och tveksamma status som rättskällor. 

Hänvisningar till dessa kommentarer har gjorts i minsta möjliga mån och endast 

för att stödja påståenden som inte återfunnits i annan rättskälla. Även det faktum 

att dessa påståenden inte nämns någon annanstans har beaktats vid bedömningen 

av dess tillförlitlighet. 

När det gäller hur den utlämnande myndigheten ska bedöma om en begäran 

om direktåtkomst ska beviljas eller inte har vägledningen hämtats ur Rikspolis-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i 

polisens brottsbekämpande verksamhet (RPSFS 2011:11) FAP 171-3. 

                                                        
7 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. 
8 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 245. 
9 Klami, Om rättsdogmatisk forskning: en introduktion, s. 41. 
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Vid tolkning av EKMR har praxis från europadomstolen studerats. Avsikten 

har dock inte varit att genomföra en fullständig praxisgenomgång av avgöranden 

som berör art. 8 EKMR. Undersökningen är begränsad till fall som refererats i 

Danielius rättsfallssamling Mänskliga rättigheter i europeiskt praxis. Utöver 

dessa fall har även europadomstolens dom i målet Avilkina m.fl. mot Ryssland10 

studerats. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel, varav det för analysen mest centrala är 

kapitel 5. Syftet med denna indelning är att ge läsaren en tydlig översikt över 

arbetet. Kapitelindelningen ser ut som följer. 

I det första kapitlet beskrivs uppsatsens syfte, hur jag valt att avgränsa mig 

och vilken metod jag tillämpat i arbetet. Det andra kapitlet behandlar samverkan 

mellan myndigheter genom utbyte av information. Syftet med detta kapitel är att 

beskriva behovet av att lämna ut uppgifter via direktåtkomst. Detta görs genom 

en redogörelse av myndigheternas behov av samverkan – både i allmänhet och 

genom utbyte av information via direktåtkomst i synnerhet. Det tredje kapitlet 

behandlar de särskilda svårigheter som uppkommer då en begäran om 

direktåtkomst avser uppgifter som skyddas av sekretess. Inledningsvis behandlas 

den allmänna innebörden av att en uppgift är belagd med sekretess. Därefter 

flyttas fokus till undantag från sekretesskyddet. I det fjärde kapitlet diskuteras det 

motstående intresset av skydd för den enskildes personliga integritet. I kapitlet 

beskrivs det skyddsvärda intresset närmare, och därefter följer en redogörelse av 

det befintliga rättsliga skyddet. I det femte kapitlet diskuteras på vilket sätt den 

personliga integriteten påverkas då polisen lämnar ut personlig information via 

direktåtkomst och ifall denna påverkan är en laglig inskränkning av den 

personliga integriteten. Det sjätte och sista kapitlet består av en sammanfattning 

över arbetet i dess helhet samt vissa avslutande synpunkter.   

                                                        
10 No. 1585/09. 6 jun. 2013. 
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2. Samverkan och informationsutbyte 

 

2.1 Introduktion till kapitlet 

Polisen är den myndighet som har den grundläggande skyldigheten att ingripa 

mot brott, men polisen är inte den enda brottsbekämpande 11  myndigheten.  

Ansvaret för brottsbekämpningen i Sverige är uppdelat mellan flera myndigheter, 

dessa är: Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, polismyndigheterna, Åklagar-

myndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatte-

verkets skattebrottsenheter. Samarbete mellan dessa myndigheter har ansetts 

viktigt för effektiviteten i brottsbekämpningen.12 Myndigheter kan samverka på 

flera sätt, i fokus för denna uppsats är samverkan genom utbyte av information. 

Ett flertal offentliga utredningar har påtalat att det finns behov av att öka 

möjligheten till samverkan mellan de brottsbekämpande myndigheterna.13 Dessa 

uttalanden har lett till att utökade möjligheter att utbyta sekretessbelagda 

uppgifter via direktåtkomst införts. 

Detta kapitel syftar till att beskriva behovet av samverkan mellan myn-

digheter, både i allmänhet och genom utbyte av sekretessbelagd information via 

direktåtkomst i synnerhet. Inledningsvis redogörs för den lagstadgade skyldighet 

myndigheter har att samverka med varandra. Därefter berörs den viktiga funktion 

samverkan genom informationsutbyte har inom den brottsbekämpande verk-

samheten. 
                                                        
11 Begreppet brottsbekämpande verksamhet är inte helt exakt, i denna uppsats avses nämnda 
myndigheters verksamhet att förebygga, uppdaga, utreda och beivra brott. Inom begreppet faller 
både utredning av ett konkret brott och allmän underrättelseverksamhet, se vidare prop. 
2011/12:55 s. 56. 
12 Ds 2007:43 s. 194. 
13 Tullverkets brottsbekämpning (SOU 2002:113), Ett effektivare brottmålsförfarande – några 
ytterligare åtgärder (SOU 2005:117), Kustbevakningens personuppgiftsbehandling, Integritet – 
Effektivitet (SOU 2006:18) och Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet 
(SOU 2008:87). 
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2.2 Allmänt om myndighetssamverkan  

Det är en sedan gammalt självklar princip att myndigheter i möjligaste mån ska 

biträda och hjälpa varandra.14  I 1809 års regeringsform uttrycktes principen som 

att myndigheterna skulle ”räcka varandra handen”.15 Numera föreskrivs istället i 

6 § FL att varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för 

den egna verksamheten.16 Den övergripande tanken är att samverkan mellan 

myndigheter gör förvaltningen totalt sett mer effektiv. Som exempel på 

betydelsen av myndighetssamverkan nämns ofta myndighetens möjlighet att 

uppfylla den i 4 § FL stadgade serviceskyldigheten gentemot enskild.17 Om 

myndigheter samarbetar med varandra blir det lättare för allmänheten att ha med 

dem att göra. Vad gäller samverkan mellan de brottsbekämpande myndigheterna, 

är syftet emellertid inte i första hand service utan att brottsbekämpning ska bli så 

effektiv som möjligt.  

Den polisiära verksamheten är av sådan natur att den mycket ofta kräver 

samarbete med andra myndigheter.18 Att polisen samverkar med andra myndig-

heter har bedömts vara av sådan grundläggande betydelse att det utöver 6 § FL 

införts en särskild bestämmelse i 3 § PL där den allmänna principen om myn-

dighetssamverkan kommer till uttryck.   

Som ovan nämnts kan samverkan ske på olika sätt. Denna uppsats behandlar 

samverkan genom utlämnande av uppgifter. Utöver de allmänna samverkans-

bestämmelserna i FL och PL gäller vid samverkan genom informationsutbyte ett 

särskilt stadgande i OSL. Enligt 6 kap. 5 § OSL ska en myndighet på begäran av 

annan myndighet lämna uppgift den förfogar över, om inte uppgiften är 

sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Denna 

informationsskyldighet gentemot andra myndigheter är en precisering av det 

                                                        
14 Prop. 1973:90 s. 396. 
15 47 § 1809 års regeringsform. 
16 Bestämmelsen avser inte bara myndigheternas ärendehandläggning utan all förvaltnings-
verksamhet, se vidare Clevesköld, Förvaltningslagen – en lagkommentar, s. 45 och prop. 
1985/86:80 s. 23 och 61. 
17 Clevesköld, Förvaltningslagen – en lagkommentar, s. 45. 
18 Berggren, Munck, Polislagen – en kommentars, s. 43. 
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allmänna kravet på samverkan i 6 § FL och 3 § PL.19 Informationsskyldigheten 

omfattar samtliga uppgifter myndigheten förfogar över, men begränsas genom 

regler om sekretess.20 Det har i ett flertal offentliga utredningar gjorts gällande att 

sekretess i allt för hög grad begränsar informationsutbytet mellan brotts-

bekämpande myndigheter och därmed dessa myndigheters möjlighet att 

samverka.21 För att myndigheter i vissa särskilt viktiga situationer ändå ska ha 

möjlighet att utbyta information som skyddas av sekretess finns bestämmelser 

som bryter sekretess i vissa situationer. Dessa undantagsbestämmelser behandlas 

närmare i avsnitt 3.5.3. 

 

2.3 Informationsutbyte i brottsbekämpande verksamhet 

Som ovan nämnts bedöms myndighetssamverkan vara särskilt viktig för den 

polisiära verksamheten. I förarbetena till PDL understryker lagstiftaren att 

samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna har blivit en allt viktigare 

del i det brottsutredande och brottsförebyggande arbetet.22 Att dessa myndigheter 

samverkar genom att utbyta information anses vara av central betydelse i 

brottsbekämpningen.23 Behovet av myndighetssamverkan genom informations-

utbyte bedöms vara särskilt starkt i arbetet mot den grova organiserade 

brottsligheten. 24 Ett effektivt och framgångsrikt arbete mot organiserad brottslig-

het förutsätter enligt lagstiftaren att de brottsbekämpande myndigheterna kan dra 

nytta av den samlade kunskap om brott som finns inom de olika myn-

digheterna.25 Behovet av informationsutbyte gör sig emellertid även gällande vid 

brottslighet av mer vardagligt slag, så kallad mängdbrottslighet.26    

                                                        
19 Zeteo lagkommentar 6 kap. 5 § OSL. 
20 SOU 2003:99 s. 222. 
21 Ds 2008:38 s. 236. 
22 Prop. 2009/10:85 s. 166 f. 
23 Ds 2007:43 s. 194 
24 Ds 2008:38 s. 236 och Ds 2007:43 s. 194. 
25 Prop. 2009/10:85 s. 167. 
26 Prop. 2009/10:85 s. 167. 
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I ett flertal offentliga utredningar har nödvändigheten av informationsutbyte 

mellan brottsbekämpande myndigheter framhållits.27 För att exemplifiera detta 

behov anger lagstiftaren att en tjänstemans arbete underlättas om denne när den 

arbetar med en utredning på ett enkelt sätt kan få kännedom om det hos någon 

annan brottsbekämpande myndighet redan finns information om den 

misstänkte.28 Sådan information kan till exempel avse existerande anmälningar 

mot den misstänkte eller huruvida det bedrivs brottsutredningar eller 

underrättelseprojekt riktade mot personen vid annan myndighet.29 Informationen 

behöver inte röra den misstänkte specifikt utan kan även avse kunskap och 

erfarenhet som specialenheter eller den centrala polisorganisationen besitter när 

det gäller till exempel bekämpning av vissa brottstyper.30 

Den gemensamma uppfattningen hos de brottsbekämpande myndigheterna är 

att en brottsbekämpande myndighet ska kunna lämna information till en annan 

myndighet, om den senare myndigheten behöver informationen i sin 

brottsbekämpande verksamhet.31 Det anses vara av stort värde att möjliggöra 

sådant uppgiftsflöde mellan myndigheterna, då de trots sin organisatoriska upp-

delning på skilda myndigheter har samma huvuduppgift – att bekämpa brott.32 

 

2.4 Utbyte av elektroniskt lagrad information  

2.4.1 Allmänt om informationsutbyte  

Enligt det ovan anförda finns ett tydligt behov av att utbyta information mellan 

de brottsbekämpande myndigheterna. I detta avsnitt behandlas frågan på vilket 

sätt detta utbyte kan ske. Elektronisk information kan lämnas ut på två sätt, 
                                                        
27 Tullverkets brottsbekämpning (SOU 2002:113), Ett effektivare brottmålsförfarande – några 
ytterligare åtgärder (SOU 2005:117), Kustbevakningens personuppgiftsbehandling, Integritet – 
Effektivitet (SOU 2006:18) och Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet 
(SOU 2008:87). 
28 Ds 2007:43 s. 203 f. För en utförligare redogörelse av hur de olika myndigheternas specifika 
behov av informationsutbyte ser ut se vidare Ds 2007:43 s. 202 f.f. 
29 Ds 2007:43 s. 203 f. 
30 Ds 2007:43 s. 203 f. 
31 Prop. 2009/10:85 s. 174. 
32 SOU 2008:87 s. 243. 
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genom utlämnande på medium för automatiserad behandling och genom med-

givande av direktåtkomst. I fokus för denna uppsats är utlämnande via direkt-

åtkomst. För att belysa vad som särskilt utmärker utlämnande via direktåtkomst 

redogörs inledningsvis för båda dessa tillvägagångssätt att lämna ut information. 

Endast uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga inom polisen kan bli 

föremål för direktåtkomst.33 I avsnittet behandlas detta begrepp och sådana 

uppgifters speciella karaktär. Efter denna inledande begreppsmässiga orientering 

diskuteras fördelarna med att utlämnande sker via direktåtkomst, med tyngd-

punkten på de positiva effekter tillvägagångsättet anses ha för samverkan mellan 

de brottsbekämpande myndigheterna. Därefter följer en redogörelse av den 

rättsliga regleringen kring medgivande av direktåtkomst till uppgifter som be-

handlas inom polisens brottsbekämpande verksamhet.  

 

2.4.2 Olika former av elektroniskt utbyte  

Uppgifter kan som ovan nämnts lämnas ut i elektroniskt form på två sätt, genom 

utlämnande på medium för automatiserad behandling eller genom 

direktåtkomst. 34  Någon legaldefinition av dessa begrepp finns inte. 35  Deras 

innebörd har emellertid diskuterats i ett flertal förarbeten, och nedan redogörs för 

vad som vanligtvis avses med dessa begrepp.36 

Med utlämnande på medium för automatiserad behandling avses ett manuellt 

utlämnande av elektroniskt lagrade uppgifter via ett medium för lagring eller 

överföring, till exempel e-post, USB-minne, CD-rom, diskett eller överföring 

mellan datasystem.37 I regel innebär detta tillvägagångsätt att informationen 

lämnas ut i elektronisk form på ett sådant sätt att mottagaren själv kan bearbeta 

informationen.38 Vid ett utlämnande på medium för automatiserad behandling tar 

                                                        
33 3 kap. 8 § PDL. 
34 Ds 2007:43 s. 199. 
35 SOU 2012:90 s. 198 och Ds 2007:43 s. 199. 
36 Här kan nämnas SOU 2012:90 s. 198 f., SOU 2008:87 s. 228, Ds 2007:43 s. 199 f., SOU 
2005:117 s. 169. 
37 SOU 2012:90 s. 198. 
38 Prop. 2002/03:135 s. 97, prop. 2004/05:164 s. 82 och prop. 2007/08:126 s. 77. 
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den utlämnande myndigheten i varje enskilt fall ställning till om uppgifter kan 

lämnas ut och vilka uppgifter som kan lämnas ut. För uppgifter belagda med 

sekretess kan en sekretessprövning i det enskilda fallet således ske i samband 

med utlämnandet.39 Sekretessprövning i det enskilda fallet behandlas närmare i 

avsnitt 3.5.2. 

Med direktåtkomst, tidigare terminalåtkomst, avses att mottagaren har direkt 

tillgång till utlämnarens register eller databas och där på egen hand kan söka efter 

information.40 Dock utan möjlighet att bearbeta eller på annat sätt påverka 

innehållet hos utlämnaren. 41  I begreppet ligger också att den utlämnande 

myndigheten inte har kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst 

söktillfälle tar del av.42 Utlämnaren har kännedom om vilka uppgifter mottag-

arens direktåtkomst omfattar, men inte över dennes sökhistorik och vet därmed 

inte vilka uppgifter mottagaren faktiskt tagit del av. Den omständighet att 

mottagaren fritt kan välja vilka uppgifter – inom ramen för den beviljande 

direktåtkomsten – den vill ta del av, medför att uppgifterna blir att anse som 

utlämnande i och med att direktåtkomst medges.43 Om den mottagande myn-

digheten faktiskt har tagit del av uppgiften eller inte är utan betydelse.   

Den stora skillnaden mellan dessa tillvägagångsätt för informations-

utlämnande är att det vid utlämnande på medium för automatiserad behandling 

finns ett manuellt moment. Vid direktåtkomst genomförs inte någon enskild 

prövning om en uppgift kan lämnas ut, istället sker en generell prövning innan 

direktåtkomsten beviljas huruvida förutsättningar föreligger för utlämnande.44 

                                                        
39 Ds 2007:43 s. 199. 
40 Prop. 2009/10:85 s. 168. Vad gäller myndighetens interna tillgång till information i den egna 
databasen är det emellertid inte frågan om direktåtkomst. En tjänstemans befogenheter sträcker 
sig normalt längre än enbart tillgång till uppgifter, till exempel har denne ofta behörighet att 
även påverka innehållet. Av denna anledning är det i fråga om myndighetens interna åtkomst 
lämpligare att tala om direkt tillgång, se vidare prop. 2004/05:164 s. 73. 
41 Prop. 2009/10:85 s. 168. 
42  Prop. 2004/05:164 s. 83, prop. 2011/12:45 s. 133, prop. 2005/06:52 s. 8 och prop. 
2005/06:152 s. 21. Detta innebär att om mottagaren har direktåtkomst till samtliga uppgifter i en 
myndighets register, kan denne själv välja vilka uppgifter han eller hon vill ta del av utan att 
myndigheten först fattar beslut om att just dessa uppgifter ska lämnas ut. 
43 Prop. 2009/10:85 s. 189. 
44 Ds 2007:43 s. 201 f. 
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Denna förhandsprövning är förenklad och kan jämföras med den schabloniserade 

prövning som sker vid massuttag av uppgifter.45  

Av de två tillvägagångsätten för utlämnande av elektroniska uppgifter 

bedöms direktåtkomst vara det mest integritetskänsliga.46 På viket sätt ett ut-

lämnande via direktåtkomst påverkar den personliga integriteten behandlas 

närmare i avsnitt 5.3. 

 

2.4.3 Begreppet gemensamt tillgängliga uppgifter  

Direktåtkomst kan endast medges till uppgifter som gjorts gemensamt till-

gängliga. Begreppet infördes genom 2010 års PDL.47 I tidigare lagstiftning 

användes begreppen register eller databas för att avgränsa sådana uppgifter som 

gjorts tillgängliga för en större krets och därmed ansetts särskilt integritets-

känsliga. Till respektive register/databas knöts sedan särskilda regler om åtkomst 

och sökmöjligheter.48 Begreppen register och databas kritiserades emellertid för 

att leda tanken till ett visst i tekniskt avseende avgränsat informationssystem där 

information struktureras på ett visst sätt. 49  Då utvecklingen går mot att 

behandlingen av personuppgifter i traditionella register överges för mer 

sofistikerade datasystem infördes det teknikneutrala begreppet gemensamt 

tillgängliga uppgifter i den nya lagstiftningen.50 Begreppet markerar att det 

väsentliga inte är hur uppgifterna tekniskt lagras, utan den faktiska tillgänglig-

heten.51  

Gemensamt tillgängliga uppgifter regleras i 3 kap. PDL. Begreppet avser 

personuppgifter som är lagrade på ett sätt som innebär att de är åtkomliga för en 

                                                        
45 Se vidare avsnitt 3.5.3.1. 
46 SOU 2007:45 s. 161 och prop. 2009/10:85 s. 185. 
47 Prop. 2009/10:85 s. 124 f. 
48 Prop. 2009/10:85 s. 126. 
49 Prop. 2009/10:85 s. 126. 
50 Prop. 2009/10:85 s. 124 och 126. Registerbegreppet har dock behållits för vissa särskilda fall, 
bland annat för belastningsregistret, misstankeregistret, passagerarregistret, polisens allmänna 
spaningsregister, vapenregistret samt register över DNA-profiler. 
51 Prop. 2009/10:85 s. 126. 
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obestämd krets av anställda inom polisen.52 Det kan till exempel handla om 

registrerade underrättelseuppgifter som personalen behöver tillgång till i sitt 

arbete att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.53 En grund-

läggande förutsättning är att de är tillgängliga54 för flera, det vill säga att fler än 

en person har åtkomst till uppgifterna.55 Uppgifter som endast ett fåtal har rätt att 

ta del av är enligt 3 kap. 1 § PDL inte gemensamt tillgängliga. I förarbetena 

anges som tumregel att uppgifter bör anses som gemensamt tillgängliga om 

kretsen av medarbetare som har tillgång till uppgifterna är större än ett tiotal.56 

Att åtkomligheten till uppgifterna är begränsad genom olika behörighetsregler 

utgör inte ett hinder mot att de bedöms som gemensamt tillgängliga. Avgörande 

är huruvida den krets som har tillgång till uppgifterna är på förhand bestämd till 

vissa personer.57 

 

2.4.4 Direktåtkomst i den brottsbekämpande verksamheten 

2.4.4.1 Allmänt om direktåtkomst  

I avsnitt 2.4.4.2 har konstaterats att lagstiftaren anser att utbyte av information 

mellan brottsbekämpande myndigheter är av central betydelse för det 

brottsbekämpande arbetet.58 Utbyte kan, enligt vad som ovan nämnts, ske på två 

sätt. Innan ikraftträdandet av 2010 års PDL skedde utbytet huvudsakligen på 

                                                        
52 Prop. 2009/10:85 s. 125 f. 
53 Uppgifterna kan till exempel vara tillgängliga på nationell nivå, dvs. för exempelvis för alla 
brottsutredare i landet eller avse lokalt lagrade uppgifter där det inte på förhand har bestämts 
vilka personer som ska ha tillgång till uppgifterna. 
54 Att en uppgift är tillgänglig för någon innebär att personen har både faktisk möjlighet och 
rättslig behörighet att ta del av uppgiften. Det spelar emellertid ingen roll om personen de facto 
har tagit del av uppgiften eller inte, tillgängligheten avser endast den potentiella möjligheten att 
göra detsamma, se vidare prop. 2009/10:85 s. 158. 
55 Prop. 2009/10:85 s. 158. 
56 Prop. 2009/10:85 s. 128 f. Undantag från denna tumregel kan dock förekomma med hänsyn 
till omständigheter i det enskilda fallet, se vidare prop. 2009/10:85 s. 129 angående tids-
aspektens betydelse för huruvida uppgifter bör bedömas som gemensamt tillgängliga. 
57 Ett exempel på uppgifter som bara en på förhand begränsad krets av anställda har tillgång till 
är uppgifter som avser ett särskilt underrättelseprojekt i vilket vissa utpekade medarbetare 
deltar. 
58 Ds 2007:43 s. 194. 
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manuell väg – efter en begäran från en myndighet i ett enskilt fall.59 Genom 2010 

års PDL utökades emellertid möjligheterna för polisen att lämna ut information 

genom att ge andra myndigheter direktåtkomst till uppgifterna. Nedan redogörs 

för de argument lagstiftaren anförde till stöd för att införa ökade möjligheterna 

att lämna ut uppgifter via direktåtkomst.60  

 

2.4.4.2 Behovet av direktåtkomst 

I förarbetena till 2010 års PDL konstaterar lagstiftaren att samtliga brotts-

bekämpande myndigheter har behov av uppgifter i polisens brottsbekämpande 

verksamhet och att detta utbyte bör ske via direktåtkomst.61 Som skäl för att 

utbytet bör ske via direktåtkomst anförde lagstiftaren att den moderna tekniken 

förbättrar möjligheten att utnyttja befintlig information och att det är angeläget 

att denna möjlighet tas tillvara.62 För det första anfördes att tillvägagångsättet är 

tidsbesparande. Den brottsbekämpande verksamheten bedrivs dygnet runt och 

myndigheterna har i flera fall behov av att omedelbart få tillgång till information. 

En ordning där informationsutbyte huvudsakligen sker på manuell väg kan då 

vara problematisk.63 Direktåtkomst utan en föregående begäran innebär att den 

information en tjänsteman behöver kan tillhandahållas omedelbart, även utanför 

kontorstid.64 För det andra anförde lagstiftaren att det inte är kostnadseffektivt att 

använda resurser till ett manuellt administrerat informationsutbyte när behovet av 

ett sådant utbyte kan konstateras redan på förhand.65  

Att behov kan konstateras på förhand stämmer enligt min mening endast till 

viss del. Vad som kan konstateras är ett förmodat behov av vissa uppgifter. Finns 

ett reellt behov kan uppgifterna lika gärna lämnas ut manuellt som via 

                                                        
59 Ds 2007:43 s. 196. 
60 Redogörelsen avser argument som äger giltighet för samtliga brottsbekämpande myndigheters 
gemensamma behov av direktåtkomst. För en utförlig beskrivning av hur behovet ser ut myn-
dighet för myndighet se vidare Ds 2007:43 s. 202–215. 
61 Prop. 2009/10:85 s. 174. 
62 Prop. 2009/10:85 s. 174. 
63 Ds 2007:43 s. 196. 
64 Ds 2007:43 s. 196. 
65 Prop. 2009/10:85 s. 174. 



 
 
 

 
20 

direktåtkomst. Vad som avses är istället att den begärande myndigheten mot 

bakgrund av dess verksamhet och tidigare informationsbehov bedömer det troligt 

att ett behov av uppgifterna kommer att uppstå. Därav är det praktiskt för 

mottagaren att medges direktåtkomst till dessa uppgifter i förväg så att när det 

reella behovet uppkommer kan denne direkt tillgodogöra sig uppgifterna.  

För det tredje menade lagstiftaren att utlämnande via direktåtkomst är ett 

säkert sätt att lämna ut uppgifter. Manuellt utlämnande via till exempel e-post 

eller fax innebär allmänt sett ett mindre säkert överförande av uppgifter. Sådant 

utlämnande medför därmed ökade risker för integritetskränkningar då obehöriga 

lättare kan få tillgång till informationen.66  

Lagstiftaren sammanfattade att både effektivitetsskäl, kostnadsskäl och 

säkerhetsskäl talade för att utöka möjligheterna för de brottsbekämpande 

myndigheterna att utbyta information via direktåtkomst.67 Den brottsbekämpande 

verksamheten måste bedrivas effektivt och utnyttjande av direktåtkomst ansågs 

skapa bättre förutsättningar för ett framgångsrikt brottsbekämpandearbete. 68 

Resultatet blev den rättsliga reglering som behandlas i följande avsnitt. 

 

2.4.4.3 Den rättsliga regleringen 

Polisens möjlighet att medge andra myndigheter direktåtkomst regleras av PDL. 

Enligt 3 kap. 8 § PDL får Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter, Ekobrotts-

myndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatte-

verket medges direktåtkomst till personuppgifter i polisens brottsbekämpande 

verksamhet.69 Bestämmelsen innebär inte en absolut rätt till direktåtkomst, utan 

endast att Rikspolisstyrelsen eller den myndighet hos vilken uppgifterna är 

                                                        
66 Prop. 2009/10:85 s. 174. 
67 Prop. 2009/10:85 s. 174. 
68 Angående effektivitet se prop. 2009/10:85 s. 174. Angående förutsättningar för ett effektivt 
brottsbekämpande se Ds 2007:43 s. 217. 
69 Bestämmelsen ger även möjlighet att medge Säkerhetspolisen direktåtkomst, se vidare prop. 
2009/10:85 s. 331. Med ”polismyndighet” avses även säkerhetspolisen när de leder och bedriver 
polisverksamhet för Rikspolisstyrelsens räkning, se 7 § 2 st. PL och jämför med 2 § förord-
ningen (2002:1050) med instruktion till säkerhetspolisen. När säkerhetspolisen utför andra 
uppgifter (3 § samma förordning) räkans de som en del av Rikspolisstyrelsen. 
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lagrade har möjlighet att bevilja sådan åtkomst.70 Bedömningen om direkt-

åtkomst ska beviljas eller ej görs utifrån nämnda bestämmelse i PDL och 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av person-

uppgifter i Polisens brottsbekämpande verksamhet 71  (RPSFS 2011:11). 72  Av 

PDL och Rikspolisens föreskrifter går att utläsa tre förutsättningar för 

medgivande av direktåtkomst. 

En första förutsättning är enligt 3 kap. 8 § 1 st. PDL att uppgifterna i fråga 

gjorts gemensamt tillgängliga inom polisen.73 För den närmare innebörden av 

detta begrepp se avsnitt 2.4.3. Stadgandets främsta syfte är att aktivera de 

särskilda skyddsregler som gäller uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga 

inom polisen. Centralt för att avgöra huruvida en uppgift är gemensamt tillgäng-

lig är graden av dess tillgänglighet.74 Vilka uppgifter som får lagras på detta sätt 

framgår av 3 kap. 2 § PDL.  

Medgivande av direktåtkomst innebär att en utlämnande myndighet förlorar 

kontroll över de uppgifter som genom åtkomsten blir tillgängliga hos en 

mottagande myndighet. Av den anledningen åligger det, enligt 5 och 9 §§ RPSFS 

2011:11, den utlämnande myndigheten att innan den medger uppkoppling och 

direktåtkomst till personuppgifter, förvissa sig om att den mottagande 

myndigheten uppfyller tillräckliga krav i fråga om behörighet och säkerhet. 

Dessa krav framgår av 3 kap. 8 § 2 st. PDL som stadgar att den mottagande 

myndigheten ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad 

varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. En andra 

förutsättning för medgivande av direktåtkomst är således att den utlämnande 

myndigheten har förvissat sig om att den mottagande myndigheten kan 

upprätthålla de behörighets- och behovsbegränsningar som uppställs i 3 kap. 8 § 

2 st. PDL.  

                                                        
70 Ang. möjligheten till direktåtkomst se prop. 2009/10:85 s. 345. Angående beslutande 
myndighet se Ds 2007:43 s. 200. 
71  Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i 
polisens brottsbekämpande verksamhet (RPSFS 2011:11) FAP 171-3. 
72 Prop. 2009/10:85 s. 346. 
73 SOU 2006:18 s. 260. 
74 Prop. 2009/10:85 s. 126. 
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Denna begränsning utifrån den mottagande tjänstemannens behov är enligt 

min mening problematisk. En myndighet som begär direktåtkomst får antas göra 

detta för den anser sig vara i behov av uppgifterna. Detta behov kan vara 

omedelbart eller ligga framtiden75, men fanns inget behov kan antas att ingen 

begäran skulle ske. Frågan huruvida ett behov föreligger eller inte avgörs 

emellertid i slutändan av den utlämnande myndigheten.  

Jag ställer mig skeptisk till denna konstruktion att den utlämnande 

myndigheten ska överpröva den begärande myndighetens beslut att ett behov 

föreligger. Denna överprövning är enligt min uppfattning en chimär. Den 

utlämnande myndigheten har endast begränsad insyn i den mottagande 

myndighetens verksamhet. Därmed torde den enligt in mening ha svårt att skapa 

en självständig uppfattning av huruvida ett behov verkligen föreligger för den 

begärande myndigheten eller ej. Om en begärande myndigheten påstår att ett 

behov finns, är den utlämnande myndigheten då verkligen lämpad att underkänna 

dess bedömning? Det framstår enligt min mening inte som sannolikt att en 

utlämnande myndighet i en sådan situation gör en annan bedömning än den 

begärande myndigheten. Att en begäran om direktåtkomst nekas torde därmed 

inte förekomma i någon större utsträckning.  

Enligt min uppfattning framställs behovskravet som en verksam begränsning 

men är i själva verket endast en chimär. För det första ligger beslutet enligt min 

mening i realiteten inte hos den utlämnande myndigheten. I vilken omfattning 

uppgifter får lämnas ut via direktåtkomst blir istället ett beslut för den begärande 

myndigheten, och avhängigt dennes beslut att begära direktåtkomst eller ej. För 

det andra är det enligt min bedömning tveksamt om stadgandet alls kommer att 

innebära en begränsning av medgivande av direktåtkomst. En bedömning, vars 

syfte är att begränsa användningen av ett visst tillvägagångsätt, kan inte göras av 

samma myndighet som begär att få använda sig av tillvägagångsättet då 

myndigheten uppenbart är partisk i frågan. 

                                                        
75 Angående den närmare innebörden av ett framtida behov av uppgifter se vidare avsnitt 
2.4.4.2. 
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En tredje och sista förutsättning för medgivande av direktåtkomst är att den 

mottagande myndigheten i enlighet med 9 § RPSFS 2011:11 ser till att varje 

åtkomst till uppgifter blir föremål för loggning. Är samtliga tre förutsättningar 

uppfyllda får direktåtkomst medges.  
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3. Direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter 

 

3.1 Introduktion till kapitlet 

Polisen behandlar stora mängder personuppgifter. Många av dessa är av känsligt 

slag och belagda med sekretess enligt OSL. I detta kapitel behandlas frågan hur 

sekretess påverkar polisens möjlighet att lämna ut uppgifter via direktåtkomst.   

Inledningsvis redogörs för förhållandet mellan direktåtkomst och sekretess. 

Därefter redogörs för innebörden av att en uppgift är belagd med sekretess. Detta 

sker genom en redogörelse av det specifika sekretesskyddet till skydd för 

enskilds personliga och ekonomiska förhållanden enligt 35 kap. 1 § OSL. 

Därefter redogörs för mot vem sekretess gäller och i vilka situationer undantag 

kan göras. Dessa undantag utgörs av bestämmelser som bryter sekretess. I 

kapitlet redogörs för tillämpliga sekretessbrytande bestämmelser i OSL och PDL.   

 

3.2 Förhållandet mellan direktåtkomst och sekretess 

Särskilda svårigheter uppkommer då en myndighet begär direktåtkomst till 

uppgifter skyddade av sekretess. Bestämmelsen om direktåtkomst i 3 kap. 8 § 

PDL reglerar endast tillåtligheten av ett visst tillvägagångssätt för att lämna ut 

uppgifter. Stadgandet har emellertid har ingen sekretessbrytande effekt.76 Som 

huvudregel gäller därmed att direktåtkomst endast kan medges till offentliga 

uppgifter. Undantag är emellertid möjligt i vissa fall. En myndighet kan bevilja 

direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter om den mottagande myndigheten 

vid en sekretessprövning enligt OSL med säkerhet har rätt att få del av 

                                                        
76 Prop. 2009/10:85 s. 189. 
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uppgifterna.77 När uppgifter lämnas ut genom direktåtkomst kan det av tekniska 

skäl emellertid inte göras en sekretessprövning i varje enskilt fall innan 

uppgifterna lämnas ut.78 Detta utvecklas närmare i avsnitt 3.5.2 nedan. För att 

polisen ska kunna medge en annan myndighet direktåtkomst till uppgifter 

skyddade av sekretess måste beslutet kombineras med en sekretessbrytande 

bestämmelse.79  

 

3.3 Allmänt om sekretess till skydd för enskild 

Uppgifter inom polisen är ofta belagda med sekretess. Att en uppgift är 

sekretessbelagd innebär att det är förbjudet att röja uppgiften, vare sig det sker 

muntligt, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.80 

Förbud att lämna ut allmänna handlingar – handlingssekretess – och begränsnin-

gar i offentliga funktionärers yttrandefrihet – tystnadsplikt – regleras i OSL.81 

OSL trädde ikraft den 30 juni 2009 och ersatte den tidigare gällande sekretess-

lagen (1980:100). OSL riktar sig till myndigheter och personer som är verk-

samma i det allmännas tjänst.82    

Sekretess till skydd för enskilda regleras i OSL:s femte avdelning. I 21–40 

kap. OSL stadgas skydd för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska 

förhållanden inom olika områden.83 Denna uppsats är avgränsad till att behandla 

35 kap. OSL om sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att 

                                                        
77 Prop. 2009/10:85 s. 189 och prop. 2004/05:164 s. 83. 
78 Prop. 2007/08:160 s. 73. 
79 Prop. 2009/10:85 s. 189. 
80 3 kap. 1 § OSL. Vad gäller begreppet “röja” kan konstareras att det saknar betydelse hur 
röjandet sker, bestämmelsen avser varje form av röjande. Andra sätt att röja en uppgift kan till 
exempel vara att en offentlig befattningshavare visar allmän handling som inte är offentlig, låter 
någon ta del av handling som inte är allmän eller meddelar hemlig uppgift i brev. Röjande kan 
även ske genom att ett hemligt föremål visas. Vidare är det utan betydelse om röjandet sker på 
begäran av utomstående eller efter initiativ av den som har hand om uppgiften. Se vidare prop. 
1979/80:2 Del A s 119–120. 
81 1 kap. 1 § 2 st. OSL. 
82 Karnov lagkommentar 1 kap. 1 § OSL, författare: Elisabet Reimers. 
83 Bestämmelserna i 21 kap. OSL är emellertid tillämpliga oberoende av i vilket sammanhang 
uppgifterna förekommer. 
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förebygga och beivra brott m.m.84 I 35 kap. 1 § OSL regleras sekretess till skydd 

för enskildas intressen i förundersökning, register och annan brottsbekämpande 

verksamhet. Bestämmelsen anger ett antal situationer (p. 1–11) då sekretess råder 

för uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Nedan 

återges de punkter (1–4) som berör uppgifter hos polisen. 
 

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, 

2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i annan 

verksamhet för att förebygga brott, 

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning enligt 

säkerhetsskyddslagen (1996:627), 

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra 

brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet, 

Skatteverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Tullverket eller 

Kustbevakningen, 

 

Sekretessen enligt 35 kap. 1 § OSL gäller för uppgifter om enskilds personliga 

och ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men av att 

uppgiften röjs. Skaderekvisitet är omvänt med presumtionen för sekretess. 

Uppgifterna kan emellertid lämnas ut efter en skadebedömning eller genom 

tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse. Utlämnande trots sekretess 

behandlas närmare i avsnitt 3.5. 

 

3.4 Sekretess mellan myndigheter  

Förbud att röja en sekretessbelagd uppgift gäller enligt 8 kap. 1 § OSL både 

gentemot enskild och annan myndighet. Sekretess gäller även enligt 8 kap. 2 § 

OSL i vissa fall mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet. För att 

en sekretessgräns ska uppstå inom en myndighet krävs att det är fråga om två 

                                                        
84 Korresponderande sekretessbestämmelser till skydd för det allmännas brottsförebyggande och 
brottsbeivrande verksamhet finns i 18 kap. 1–3 §§ OSL. 
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verksamhetsgrenar85 vilka är att betrakta som självständiga86 i förhållande till 

varandra.87   

Sekretess mellan och inom myndigheter lagstadgades i och med införandet 

av sekretesslagen (1980:100). Den lagstiftning som föregick SekrL, 1937 års 

sekretesslag, tog inte sikte på förhållandet mellan och inom myndigheter. Vid 

1937 års sekretesslags tillkomst ansågs det dock angeläget att principen om 

sekretessgränser mellan myndigheter slogs fast i den nya lagen.88 Lagstiftaren 

menade att ett fullgott integritetsskydd för uppgifter om en enskild hos en 

myndighet i princip krävde att informationen inte vidarebefordrades utanför den 

verksamhet inom vilken den inhämtats. 89  Som stöd för detta anfördes tre 

argument. För det första menade lagstiftaren att uppgifter om en individ som 

finns hos en myndighet, inom en annan myndighet riskerar att läggas tillgrund 

för åtgärder som, även om lagliga, har en negativ innebörd för den enskilde.90 

För det andra anfördes att den omständigheten att ett större antal tjänstemän får 

kunskap om ett känsligt förhållande kan upplevas negativt av den uppgiften rör.91 

För det tredje befarades risken för obehörig vidarespridning av uppgifter öka om 

                                                        
85 Med verksamhetsgren avses en organisatoriskt avgränsad enhet inom en myndighet, se vidare 
Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen – en kommentar, s. 8:2:1. Frågan om 
en enhet är organisatoriskt avgränsad eller inte – och det därmed uppstår en sekretessgräns inom 
myndigheten – är emellertid inte helt lätt att svara på och har behandlats i ett flertal proposi-
tioner, se bland annat prop. 2003/04:152 s. 248 f., prop. 2004/05:176 s. 55 f., prop. 2005/06:146 
f., prop. 2006/06:108 s. 43 f. och prop. 2007/08:126 s. 126 f. och 202. Den vedertagna 
uppfattningen tycks vara att om olika delar av en myndighets verksamhet har att tillämpa 
sinsemellan helt olika set av sekretessbestämmelser får de anses utgöra olika verksamhets-
grenar, se vidare prop. 2008/2009:150 s. 358. 
86 För att två verksamhetsgrenar vidare ska bedömas som självständiga torde krävas att det är 
fråga om enheter med olikartad verksamhet samt separata beslutsfunktioner. Att en myndighet i 
organisatoriskt hänseende består av ett antal avdelningar eller kontor är inte tillräckligt för olika 
verksamhetsgrenar ska bedömas som självständiga i förhållande till varandra. Angående 
bedömningen av självständighet se Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 217 och JO 1989/90 s. 
385, JO 1996/97 s. 474, JO 1999/2000 s. 393, och JO 2006/07 s. 510. 
87  Prop. 2008/09:150 och Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen – en 
kommentar, s. 8:2:5. 
88 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90 och SOU 2003:99 s. 219. 
89 SOU 2003:99 s. 219. 
90 SOU 2003:99 s. 219. 
91 SOU 2003:99 s. 219. 



 
 
 

 
28 

sekretessgränser inte gällde mellan myndigheter.92 Detta ansågs gälla även om de 

tjänstemän som får tillgång till uppgifterna i sin tur har tystnadsplikt.93  

Lagstadgandet av sekretessgränser mellan myndigheter ansågs enligt det 

ovan anförda leda till ökat integritetsskydd. Mot dessa positiva effekter för den 

personliga integriteten ställdes emellertid de negativa effekter stadgandet 

bedömdes ha för myndighetssamverkan. Införandet av sekretessgränser ansågs 

även begränsa myndigheternas möjlighet att utbyta information och leda till ökad 

byråkratisering.94 Lagstiftaren bedömde det emellertid viktigare att markera en 

restriktiv inställning till utbyte av känslig information mellan myndigheter, och 

principen om sekretessgränser inom och mellan myndigheter slogs fast i lagen.95 

Som ovan anfördes uttalade lagstiftaren att ett fullgott integritetsskydd i 

princip krävde att information inte vidarebefordrades utanför den verksamhet 

inom vilken den inhämtats. 96  Något absolut förbud mot informationsutbyte 

mellan myndigheter avsågs följaktligen inte. Denna intressekonflikt mellan 

skyddet för den enskildes integritet och myndigheternas informationsbehov 

löstes genom att ett antal sekretessbrytande bestämmelser infördes, som medgav 

undantag från sekretess i särskilt angivna fall.  

 

3.5 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter  

3.5.1 Allmänt om utlämnande trots sekretess 

Att en uppgift är belagd med sekretess innebär inte ett absolut hinder mot att den 

lämnas mellan olika myndigheterna.97 En uppgift kan för det första lämnas ut 

efter en sekretessprövning i det enskilda fallet. Därtill stadgar OSL vissa 

undantag från förbudet att röja uppgift genom sekretessbrytande bestämmelser. 

En sekretessbrytande bestämmelser är en bestämmelse som innebär att en uppgift 
                                                        
92 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90 och SOU 2003:99 s. 219. 
93 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90 och SOU 2003:99 s. 219. 
94 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90. 
95 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90 f. 
96 SOU 2003:99 s. 219. 
97 SOU 2003:99 s. 220. 
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– trots sekretess – får lämnas ut under vissa förutsättningar.98 Sekretessbrytande 

bestämmelser som är generellt tillämpliga finns i 10 kap. OSL. Sekretessbrytande 

bestämmelser som bryter sekretessen i förhållande till en viss sekretess-

bestämmelse eller några få sekretessbestämmelser finns i anslutning till berörda 

bestämmelser i lagens fjärde och femte avdelning. Utöver de generellt tillämpliga 

undantagen i OSL tillkommer sekretessbrytande bestämmelser som är särskilt 

stadgade. Inom ramen för denna uppsats behandlas den sekretessbrytande 

bestämmelsen som är särskilt stadgad i 2 kap. 16 § PDL.   

 

3.5.2 Utlämnande efter skadebedömning 

En sekretessbelagd uppgift kan lämnas ut efter en skadebedömning i det enskilda 

fallet. Sekretessen till skydd för enskilds personliga och ekonomiska förhåll-

anden, enligt 35 kap. 1 § OSL, gäller med ett omvänt skaderekvisit. En uppgift 

får därmed endast lämnas om det står klart att den enskilde eller någon 

närstående till denne inte kommer lida skada eller men av att uppgiften röjs. Det 

omvända skaderekvisitet ger tillämparen ett begränsat utrymme för sin 

bedömning då skadefrihet måste garanteras innan en uppgift lämnas ut.99  I 

praktiken kan utlämnande sällan ske om inte tillämparen har kännedom om både 

mottagarens identitet och dennes avsikter med uppgifterna.100 

Vid utlämnande via direktåtkomst är det av tekniska skäl inte möjligt att 

genomföra en skadebedömning i det enskilda fallet.101 Anledningen till detta är 

tillvägagångsättets syfte – att effektivisera utlämnandet – går förlorat vid en 

skadebedömning i det enskilda fallet. En begäran om direktåtkomst omfattar 

alltid fler uppgifter än mottagaren vid tillfället för begäran har ett omedelbart 

behov av. Själva effektivitetsvinsten består i att både ett omedelbart och ett 

framtida informationsbehov kan tillgodoses. Avser en begäran endast uppgifter 

som mottagaren har ett omedelbart behov av kan den utlämnande myndigheten 
                                                        
98 3 kap. 1 § OSL. 
99 Prop. 1979/80:2 Del A s. 82. 
100 Prop. 1979/80:2 Del A s. 82. 
101 Prop. 2007/08:160 s. 73 f. 
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genomföra en sekretessprövning i det enskilda fallet – och därefter, om 

skadefrihet bedömts föreligga, lämnat ut uppgiften. Det är de uppgifter 

mottagaren anser sig ha ett framtida behov av som skapar problem vid en 

skadebedömning enlig 35 kap. 1 § OSL. Som ovan nämnts krävs för garanterad 

skadefrihet att tillämparen har kännedom om mottagarens identitet och dennes 

avsikter med uppgifterna. 102  Denna sekretessprövning sker innan uppgiften 

lämnas ut. Då uppgifter som omfattas av direktåtkomst anses utlämnade i och 

med att direktåtkomsten medges sker sekretessbedömningen således vid 

medgivandet.103 Vid detta tillfälle bedömer den begärande myndigheten att den 

har ett framtida behov av – i bästa fall – samtliga uppgifter direktåtkomsten avser 

omfatta, men ett specifikt behov för varje enskild uppgift kan emellertid inte 

fastställas vid utlämningstillfället. Det är så att säga hela poängen med direkt-

åtkomst.  

Huruvida det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 

någon närstående till denne lider skada eller men torde vara svårt att fastställa vid 

detta tillfälle. Flera av uppgifterna kommer kanske aldrig att behandlas av den 

mottagande myndigheten och ett utlämnande av dessa är därmed garanterat 

skadefritt. 104  Bedömningen huruvida de uppgifter som faktiskt kommer att 

behandlas medför att den enskilde eller dennes närstående lider men tar sikte på 

framtiden vilket utgör komplikationer i två avseenden. För det första då det inte 

går att fastställa vilka uppgifter som kommer att behandlas och för det andra då 

det är svårt att sia om hur situationen i framtiden ser ut för den person uppgiften 

rör.105 Skadefrihet torde därmed enligt min mening inte kunna garanteras i förväg 

utan först när ett specifikt behov finns.  

                                                        
102 Prop. 1979/80:2 Del A s. 82. 
103 Prop. 2007/08:160 s. 73 f. 
104 Här avses bara den skada den enskilde skulle lida av att en person på den mottagande myn-
digheten tar del av uppgiften. Jag bortser här således från den risk ett utlämnande innebär för 
vidarespridning och den skada sådan spridning kan innebära för den uppgiften rör. 
105 Uppgifterna kan till exempel bli än känsligare över tid. 
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3.5.3 Sekretessbrytande bestämmelser  

3.5.3.1 Allmänt om sekretessbrytande bestämmelser 

Av det ovan anförda framgår att när uppgifter lämnas ut via direktåtkomst är det 

inte möjligt att göra en prövning av skaderekvisitet innan utlämnande. 106 

Medgivande av direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter förutsätter därmed 

att en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.107 De sekretessbrytande bes-

tämmelser som är av intresse för detta arbete är uppgiftsskyldighet till förmån för 

annan myndighet i 10 kap. 28 § OSL och generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. 

Därtill behandlas polisens specifika uppgiftsskyldighet till förmån för andra 

brottsbekämpande myndigheter som regleras i 2 kap. 16 § PDL.108  

 

3.5.3.2 Generalklausulen 

Generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL infördes i 1937 års sekretesslag i samband 

med lagstadgandet om sekretess mellan myndigheter. Bestämmelsen utgör ett 

komplement till de övriga situationsspecifika sekretessbrytande bestämmelserna i 

10 kap. OSL och möjliggör att uppgifter lämnas ut efter en intresseavvägning.109 

Enligt generalklausulen får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en annan 

myndighet110 om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 

företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.111 Det bakomliggande 

syftet med bestämmelsen är att underlätta samarbete genom informationsutbyte 

mellan myndigheter. 112  Bedömningen huruvida förutsättningar föreligger för 

utlämnande görs av den myndighet som innehar de sekretessbelagda 

                                                        
106 Prop. 2007/08:160 s. 73 f. 
107 Prop. 2009/10:85 s. 189 f. 
108 Prop. 2009/10:85 s. 189. 
109 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 230. 
110 Eller verksamhetsgren inom samma myndighet, se 8 kap. 2 § OSL. 
111 Generalklausulen är av subsidiärkaraktär och kan tillämpas först sedan det konstaterats att 
uppgifter inte får lämnas ut enligt 10 kap. 2, 3, 5 och 15–26 §§ OSL. 
112 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s. 53. 
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uppgifterna.113 Stadgandet med dess uppenbarhetsrekvisit har allmänt ansetts 

svårtillämpat.114 Detta har hos vissa myndigheter lett till en mycket restriktiv 

tillämpning medan bestämmelsen på andra håll möjliggjort ett tämligen fritt 

uppgiftsutbyte.115  

Generalklausulen kan tillämpas både i enskilda fall och vid rutinmässigt 

utbyte av uppgifter. Uppgiftsutbyte som sker rutinmässigt ska i regel vara 

författningsreglerat, men i de undantagsfall utbytet inte är särskilt reglerat har 

lagstiftaren ansett det tillräckligt att en intresseavvägning görs enligt general-

klausulen.116 Vid utlämnade via direktåtkomst kan det som ovan nämnts inte 

genomföras en enskild sekretessprövning av uppgifter innan utlämnande.117 

Generalklausulen tillåter emellertid att uppgifter lämnas ut efter en förenklad 

sekretessprövning. En sådan prövning kan ske på förhand och den behöver inte 

avse ett individuellt fall.118 

Intresseavvägningen enligt generalklausulen liknar den schabloniserade 

sekretessbedömning som tillämpas vid massuttag av uppgifter.119 Ett massuttag 

är då en stor mängd uppgifter begärs ut av samma person vid ett och samma 

tillfälle. En tjänsteman i en sådan situation har svårt att bilda sig en uppfattning 

om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med den enskilda uppgiften. 

Tjänstemannen kan emellertid skaffa sig kännedom om beställarens identitet och 

eventuellt även dennes avsikt med uppgifterna. Dessa kunskaper i kombination 

med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med uppgifter 

av det slag som beställningen avser torde enligt lagstiftaren i det stora flertalet 

fall ge tjänstemannen ett tillräckligt underlag för att bedöma huruvida sekretess-

regleringen förhindrar ett utlämnande av uppgifterna eller ej.120 

Problematiken vid massuttag och medgivande av direktåtkomst är således till 

viss del densamma. Då det föreligger vissa svårigheter i att avgöra huruvida det 
                                                        
113 Prop. 2009/10:85 s. 188. 
114 SOU 2003:99 s. 153. 
115 SOU 2003:99 s. 153. 
116 Prop. 1979/80:2 Del A s. 327. 
117 Prop. 2007/08:160 s. 189. Se vidare avsnitt 3.5.2. 
118 Prop. 1979/80:2 Del A s. 327. 
119 Prop. 1979/80:2 Del A s. 327. 
120 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 81. 
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är uppenbart att uppgiften kan lämnas ut med stöd av generalklausulen, menar 

lagstiftaren att en förenklad sekretessprövning är tillräcklig.121  

 

3.5.3.3 Uppgiftsskyldighet  

Ovan nämndes att rutinmässigt uppgiftsutbyte som huvudregel ska vara för-

fattningsreglerat.122 I 10 kap. 28 § OSL stadgas att uppgifter kan lämnas till 

annan myndighet utan hinder av sekretess om uppgiftsskyldighet är föreskriven i 

lag eller förordning. En bestämmelse om uppgiftsskyldighet innebär att 

lagstiftaren på förhand tagit ställning till att vissa uppgifter kan lämnas till viss 

myndighet. En uppgiftsskyldighet kan avse en rätt att lämna ut eller inhämta viss 

typ av uppgift.123 Bestämmelsen i 10 kap. 28 § OSL ger emellertid inte i sig 

upphov till några rättigheter eller skyldigheter. Bestämmelser om uppgifts-

skyldighet är särskilt stadgat i olika registerförfattningar. Ett sådant exempel är 2 

kap. 16 § PDL vilken stadgar uppgiftsskyldighet för polisen till förmån för andra 

brottsbekämpande myndigheter. 

 

3.5.4 Uppgiftsskyldighet enligt polisdatalagen 

3.5.4.1 2010 års polisdatalag  

Innan 2010 års PDL var tillämpning av generalklausulen den enda möjligheten 

att medge direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter. I syfte att öka polisens 

möjligheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra brottsbekämpande 

myndigheter via direktåtkomst infördes genom 2010 års PDL en särskild 

uppgiftsskyldighet mellan brottsbekämpande myndigheter i 2 kap. 16 § PDL.124 

Fördelen med en lagstadgad uppgiftsskyldighet, framför tillämpning av 

generalklausulen, var att den mottagande myndigheten inte behövde förlita sig på 

                                                        
121 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 81. 
122 Prop. 1979/80:2 Del A s. 327. Se vidare avsnitt 3.5.3.1. 
123 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 219. 
124 Prop. 2009/10:85 s. 191. 
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en sekretessbedömning. I och med införandet av en uppgiftsskyldighet har 

lagstiftaren i förväg tagit ställning till att det vid utlämnande av dessa uppgifter 

är uppenbart att intresset av utlämnande har företräde framför det intresse som 

sekretessen avser skydda.  

Förarbetena till 2010 års PDL utgörs av polisdatautredningens betänkande 

Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (SOU 2001:92), 

departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brotts-

bekämpande verksamhet (Ds. 2007:43) samt propositionen Integritet och 

effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet (prop. 2009/10:85). Den nu 

gällande regleringen gällande direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter 

bygger helt på departementspromemorians förslag.  

I propositionen konstaterar lagstiftaren inledningsvis att samtliga brotts-

bekämpande myndigheter har behov125 av att utbyta sekretessbelagda uppgifter 

via direktåtkomst.126 Detta behov måste emellertid vägas mot hänsyn till den 

enskildes personliga integritet.127 Detta motstående intresse och hur lagstiftaren 

vägde de motståendeintressena mot varandra behandlas närmare i kapitel 4.  

 

3.5.4.2 Sekretessgenombrott mellan brottsbekämpande myndigheter 

Lagstiftaren ansåg att det mest lämpliga sättet att lösa det hinder OSL utgjorde 

mot informationsutbyte via direktåtkomst var genom att införa en tydligt 

sekretessbrytande uppgiftsskyldighet till förmån för brottsbekämpande myn-

digheter.128 Hur omfattande sekretessgenombrott som bestämmelsen skulle tillåta 

var dock inte helt självklart. I flera offentliga utredningar har ett fullständigt 

sekretessgenombrott mellan brottsbekämpande myndigheter förespråkats. 129  I 

lagstiftningsärendet om Tullverkets personuppgiftsbehandling prop. 2004/05:164 
                                                        
125 För närmare beskrivning av behovet se vidare avsnitt 2.4.4.2. 
126 Prop. 2009/10:85 s. 172. 
127 Prop. 2009/10:85 s. 176. 
128 Prop. 2009/10:85 s. 191 f.f. 
129 Tullverkets brottsbekämpning (SOU 2002:113), Ett effektivare brottmålsförfarande – några 
ytterligare åtgärder (SOU 2005:117), Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet – 
Effektivitet (SOU 2006:18) och Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet – Effektivitet 
(SOU 2008:87). 
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Tullverkets brottsbekämpning – effektivitet i uppgiftsbehandling anfördes att det 

ansågs önskvärt att den brottsbekämpande verksamheten omgavs av en 

gemensam yttre sekretess.130 Samma bedömning gjordes lagstiftningsärendet om 

kustbevakningens personuppgiftsbehandling prop. 2011/12:45 Kustbevaknings-

lag samt i betänkandet Åklagarväsendes brottsbekämpning Integritet – 

Effektivitet (SOU 2008:87). Även beredningen för rättsväsendets utveckling 

(BRU) har i betänkandet Ett effektivt brottmålsförfarande – några ytterligare 

synpunkter (SOU 2005:117) föreslagit ett fullständigt sekretessgenombrott vid 

informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna. Den gemen-

samma uppfattningen för dessa utredningar var att den nuvarande regleringen 

inte täcker det behov av som myndigheterna har av att utbyta informations med 

varandra. BRU gick emellertid längst och föreslog att sekretess till skydd för 

enskilda inte skulle gälla vid informationsutbyte mellan brottsbekämpande 

myndigheterna.131 Förslaget har inte realiserats.  

I förarbeten till PDL avvisades emellertid ett fullständigt sekretess-

genombrott mellan brottsbekämpande myndigheter.132 Lagstiftaren menade att 

med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten är en sådan lösning allt 

för långtgående.133 Från integritetssynpunkt är det uteslutet att helt överlåta till 

polisen att utifrån verksamhetsintressen själv avgöra vilken behandling av 

personuppgifter som ska få ske.134 Den slutliga produkten blev stadgandet i 2 

kap. 16 § PDL, en regel som tillåter ett relativt brett sekretessgenombrott men i 

gengäld kompletteras med andra bestämmelser som innebär integritetsskydd.135  

 

3.5.4.3 Uppgiftsskyldighet enligt 2 kap. 16 § PDL  

Enligt 2 kap. 16 § PDL föreligger uppgiftsskyldighet för polisen gentemot andra 

brottsbekämpande myndigheter. Bestämmelsen bryter sekretess enligt OSL vilket 
                                                        
130 Tullverket SOU 2002:113 s. 168. 
131 SOU 2005:117 s. 152 f. 
132 Prop. 2009/10:85 s. 192. 
133 Prop. 2009/10:85 s. 192. 
134 Prop. 2009/10:85 s. 64. 
135 Prop. 2009/10:85 s. 176 f.f. 



 
 
 

 
36 

framgår av 35 kap. 10 § OSL vilken stadgar att sekretess, enligt 35 kap. 1 § OSL, 

inte hindrar att uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i PDL. 

Uppgiftsskyldigheten undantar emellertid register som regleras särskilt i 4 kap. 

PDL.136 

Bestämmelsen i 2 kap. 16 § PDL är utformad som en skyldighet – polisen 

ska lämna ut uppgifter. Denna skyldighet är emellertid villkorad.137 För det första 

gäller uppgiftsskyldigheten endast uppgifter som gjorts gemensamt tillgängliga 

inom polisen. Begreppet gemensamt tillgängliga uppgifter och dess särskilda 

karaktär behandlas utförligt i avsnitt 2.4.3 ovan. För det andra krävs att den 

begärande myndigheten har behov av uppgifterna i sin brottsbekämpande 

verksamhet för att polisen ska vara skyldig att lämna ut uppgiften. Det är den 

utlämnande myndigheten som ytterst avgör om den andra myndigheten behöver 

uppgifterna. Behovsbegränsningen i 2 kap. 16 § PDL är densamma som i 3 kap. 

8 § PDL. Enligt min mening är begränsningen problematisk. Stadgandet 

förefaller ha en begränsande inverkan på uppgiftsutbytet men i realiteten kan 

denna effekt starkt ifrågasättas. En längre diskussion om behovsbegränsningen 

återfinns i avsnitt 2.4.4.3.  

  

                                                        
136 2 kap. 16 § 2 st. PDL. 4 kap. PDL reglerar särskilt DNA-registret, fingeravtrycksregistret, 
signalementsregistret, penningtvättsregistret samt det internationella registret. Om sådana 
uppgifter kan lämnas ut eller ej avgörs som huvudregel efter en sekretessbedömning i det en-
skilda fallet. 
137 Se vidare avsnitt 2.4.4.3. 
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4. Personlig integritet  

 

4.1 Introduktion till kapitlet 

I detta fjärde kapitel flyttas fokus från myndigheternas behov av direktåtkomst 

till det motstående intresset av skydd för den enskildes personliga integritet. 

Begreppet personlig integritet är svårdefinierat, och för att skapa en grund-

läggande förståelse inleds detta kapitel med att övergripande beskriva det värde 

som avses skyddas. Därefter redogörs för det rättsliga skydd som finns för den 

personliga integriteten enligt svensk rätt. Bestämmelser i RF, EKMR, PuL, PDL 

och OSL behandlas.  

Efter en inledande beskrivning av det befintliga skyddet diskuteras huruvida 

dessa skyddsbestämmelser utgör hinder mot att polisen lämnar ut sekretess-

belagda uppgifter via direktåtkomst till andra brottsbekämpande myndigheter. 

Diskussionens tyngdpunkt ligger på tillvägagångsättets förenlighet med EKMR.  

 

4.2 Begreppet personlig integritet  

Integritet kan sägas innebära frihet från inblandning eller obehörig påverkan.138 

Ordet har enligt nationalencyklopedin fyra betydelser, varav en av dessa – den 

personliga integriteten – beskrivs som en rätt att få sin personliga egenart och 

inre sfär respekterad samt att inte utsättas för personligen stötande ingrepp.139 

Den personliga integriteten har vidare en aktiv och en passiv sida. Den 

aktiva sidan innebär en rätt till handlings- och rörelsefrihet – en positiv frihet. 

Den passiva medför en rätt för individen att bli lämnad ifred – en negativ frihet. 

                                                        
138 Helmius, Polisens rättsliga befogenhet vid spaning, s. 96 f. 
139 Nationalencyklopedin. 
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För att en positiv frihet ska föreligga måste det allmänna göra det möjligt för 

individen att utföra olika handlingar.140 Skyddet för rörelsefriheten i 2 kap. 8 § 

RF är ett exempel på detta. Den passiva rätten till personlig integritet innebär att 

individen skyddas mot intrång, både från det allmänna och enskilda personer.141 

Det är den passiva sidan av integritetsbegreppet – den personliga integriteten i 

ideell mening – som är av intresse i denna uppsats.  

En mängd offentliga utredningar har i olika sammanhang berört frågan hur 

begreppet personlig integritet ska definieras. 142  1966 års integritetsskydds-

kommitté definierar begreppet som ”den enskildes anspråk att information om 

hans privata angelägenheter inte skall vara tillgänglig för eller få begagnas av 

utomstående mot hans vilja”.143 Kommittén betonar dock att begreppet inte 

innebär mer än en ram inom vilken den enskildes privatliv kan skyddas mot 

angrepp.144 Huruvida skydd verkligen bereds den enskilde beror därutöver på en 

avvägning av integritetsanspråket mot det intresse som föranleder angreppet, så 

som till exempel intresset av en effektiv brottsbekämpning.145 Någon tydligare 

avgränsning än att begreppet personlig integritet innefattar vad som normalt 

framstår som angeläget att värna om för att den enskilde ska vara tillförsäkrad en 

rimlig fredad zon var enligt 1966 års integritetsskyddskommitté svår att ge.  

Synen på den personliga integriteten som en ”sfär” är en tankefigur som går 

igen hos samtliga146 offentliga utredningar där begreppet berörs.147 Även den 

                                                        
140 Berlin, Four Essays on Liberty, s 118 f.f. och Markgren, Datainspektionen och skyddet för 
den personliga integriteten, s. 33. 
141 Internationella juristkommissionens resolution, I p.2. och Helmius, Polisens rättsliga be-
fogenheter vid spaning, s. 97. 
142 Bland annat kan nämnas: SOU 1970:47, SOU 1972:47 s. 56, SOU 1980:8 s. 70 f., SOU 
1997:39 s. 179, SOU 2004:6 s. 29, SOU 2007:22 del 1 s. 52 f.f., SOU 1974:85, SOU 2007:45 s. 
175 och SOU 2008:3 s. 249. 
143 SOU 1970:47, s. 58 och SOU 1974:85 s. 56. 
144 SOU 1970:47 s. 58. 
145 SOU 1970:47 s. 58. 
146 Se SOU 1970:47, SOU 1972:47 s. 56, SOU 1980:8 s. 70 f., SOU 1997:39 s. 179, SOU 
2004:6 s. 29, SOU 2007:22 del 1 s. 52 f.f., SOU 1974:85, SOU 2007:45 s. 175 och SOU 2008:3 
s. 249. 
147 U. Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso-och sjukvård, s. 35. 
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senaste Integritetsskyddskommittén från 2004 148  – avisar en rent begrepps-

analytisk infallsvinkel vid konstruktionen av ett integritetsskydd. 2004 års 

kommitté menar att det är svårt att genom en positiv och heltäckande definition 

fånga in begreppet personlig integritet även om man begränsar sig till vad 

samhället bör erkänna som skyddsvärt.149  

Svensk rätt saknar, liksom de flesta länders rättsordningar, av ovan nämnda 

skäl en sådan beskrivning.150 Utformandet av integritetsskydd har istället skett 

genom ett mer praktiskt tillvägagångsätt. För varje problemområde där ett visst 

hot mot den personliga integriteten har befarats eller konstaterats har en 

utredning efter en avvägning mot motstående intressen tagit ställning i frågan – 

tillåta eller förbjuda?151 Av denna anledning har skyddet för den personliga 

integriteten i den svenska rättsordningen kommit att bestämmas av ett stort antal 

skyddsregler av varierande slag, inte genom sofistikerade definitioner.152 

 

4.3 Det rättsliga skyddet  

4.3.1 Allmänt om integritetsskydd 

Av det ovan anförda framgår att den svenska rättsordningen inte innehåller någon 

bestämmelse som innebär ett allmänt skydd för den personliga integriteten. 

Emellertid återfinns i en mängd lagar rättsregler som i olika avseenden ger 

integritetsskydd.153 Nedan redogörs för de rättsregler som innebär skydd för den 

enskildes personliga integritet vid utlämnande av sekretessbelagda person-

uppgifter via direktåtkomst. Inledningsvis redogörs för det integritetsskydd som 

                                                        
148 Huvudbetänkande Skyddet för den personliga integriteten – bedömningar och förslag (SOU 
2008:3) och delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys 
(SOU 2007:22). 
149 SOU 2008:3 s. 14. 
150 SOU 2008:3 s. 14. 
151 Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s. 105. 
152 SOU 2007:22 s. 52. 
153  SOU 2007:22 s. 48. Som exempel kan nämnas lag (1995:1506) om hemlig kamera-
övervakning, lag (1998:150) om allmän kameraövervakning, hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation, så kallad buggning enligt 27 kap. 18 § RB och hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation  enligt 27 kap. 19 § RB. 
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staten är skyldig att upprätthålla enligt grundläggande fri- och rättigheter i RF. 

Övriga författningar innehållande integritetsskydd som behandlas är PuL, PDL 

och OSL. Därefter redogörs för Sveriges åtaganden enligt EKMR, med fokus på 

de krav konventionen uppställer på medlemsstaterna att skydda medborgarnas 

personliga integritet.  

 

4.3.2 Integritetsskydd enligt regeringsformen 

RF innehåller tre stadganden som är av betydelse för den enskildes personliga 

integritet. I 1 kap. 2 § 4 st. RF stadgas att det allmänna ska verka för att värna 

den enskildes privatliv och familjeliv. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § 4 st. RF är 

emellertid endast ett målsättningsstadgande och därmed inte rättsligt bindande.154 

Stadgandet ger inte upphov till några individuella rättigheter, utan ger enbart 

uttryck för att värnandet om den enskildes personliga integritet är ett särskilt 

viktiga mål för den samhälleliga verksamheten.155  

Utöver målsättningsstadgandet finns genom bestämmelserna om fri- och 

rättigheter i 2 kap. RF ett materiellt rättighetsskydd som tar sikte på vissa delar 

av den enskildes integritet. De bestämmelser som berör den personliga integri-

teten i ideell mening är förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § RF och 

skyddet mot betydande intrång i den personliga integriteten som sker utan sam-

tycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden i 2 kap. 6 § 2 st. RF.156 Bestämmelsen i 2 kap. 6 § 2 st. RF ger 

emellertid inte i sig upphov till någon individuell rättighet utan stadgandet 

innebär bara en skyldighet för lagstiftaren att i lag upprätthålla någon typ av 

skydd för den personliga integriteten vad gäller automatisk databehandling av 

                                                        
154 Prop. 1975/76:209 s. 128. 
155 Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 56. 
156  Paragrafens andra stycke tillkom genom 2010 års grundlagsrevision i syfte att stärka 
grundlagens skydd för den personliga integriteten. Skyddet är avsett att träffa situationer där 
information om enskilda samlats in utan deras vetskap, då det anses särskilt integritetskänsligt. 
Se vidare prop. 2009/10:80 s. 178. Två exempel på åtgärder som omfattas av 2 kap. 6 § 2 st. RF 
är hemlig kameraövervakning och signalspaning, se vidare Bull, Sterzel, Regeringsformen – en 
kommentar, s. 78. 
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personuppgifter.157 Sådana bestämmelser finns för närvarande bland annat PuL 

och i myndighetsspecifika registerförfattningar, däribland PDL.  

De ovan nämna stadgandena – 2 kap. 3 och 6 §§ RF – utgör endast skydd 

mot insamling och registrering av information om enskilda. De berör inte hur 

insamlad information därefter får behandlas. Ett utlämnande via direktåtkomst 

innebär inte att uppgifter samlas in eller registreras. Utlämnandet innebär endast 

behandling av redan befintliga uppgifter. Utöver målsättningsstadgandet i 1 kap. 

2 § 4 st. RF finns således inte enligt RF något materiellt skydd mot 

integritetskränkning genom utlämnande av känslig information.  

 

4.3.3 Integritetsskydd genom regler om personuppgiftsbehandling 

Vid sidan av grundläggande fri- och rättigheter i RF utgör personuppgifts-

lagstiftningen ett skydd för den personliga integriteten genom att uppställa regler 

och begränsningar för behandlingen av uppgifter om enskilda. Behandling av 

personuppgifter i Sverige regleras av PuL.158 Lagen innehåller generella riktlinjer 

för behandling av personuppgifter och syftar, enligt 1 § PuL, till att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Med 

personuppgifter avses enligt 3 § PuL all slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Begreppet behandling är 

brett och omfattar varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om 

personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. I 3 § PuL anges 

följande exempel på behandling av personuppgifter: insamling, registrering, 

organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, 

användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhanda-

hållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning 
                                                        
157 Prop. 2009/10:80 s. 174. 
158 PuL bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet 
av sådana uppgifter, det s.k. dataskyddsdirektivet. Enligt art. 13 i direktivet faller dock 
behandling av personuppgifter som rör allmän säkerhet, försvar och statens verksamhet på 
straffrättens område utanför direktivets tillämpningsområde och direktivet är således inte 
tillämpligt på polisens behandling av personuppgifter i dess brottsbekämpande verksamhet, se 
vidare prop. 2009/19:85 s. 49 och 79. 



 
 
 

 
42 

eller förstöring. 159  Direktåtkomst är ett tillvägagångsätt att lämna ut och 

tillhandahålla uppgifter och utgör därmed en form av behandling i person-

uppgiftslagens mening.  

Personuppgiftslagen är enligt 2 § subsidiär i förhållande till särreglering i lag 

eller förordning. Sådana avvikande bestämmelser finns i så kallade 

registerförfattningar vilka reglerar olika myndigheters behandling av person-

uppgifter. En sådan registerförfattning är PDL som bygger på personuppgifts-

lagen men innehåller de särregler som ansetts nödvändiga i polisens verksamhet. 

Polisdatalagen (2010:361) trädde ikraft i mars 2010 och ersatte den tidigare 

polisdatalagen (1998:622). 160  Lagen syftar till att ge polisen möjlighet att 

behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande 

verksamhet, och att samtidigt skydda de personer som berörs mot att deras 

personliga integritet kränks vid sådan behandling. 161  Lagen bygger på en 

uppdelning mellan behandling av gemensamt tillgängliga uppgifter 162  och 

behandling som utförs av en enskild tjänsteman eller en begränsad grupp 

personer.163 Syftet med denna uppdelning är skydda den personliga integriteten. 

Risken för otillbörliga intrång i den personliga integriteten bedöms större då 

personuppgifter behandlas av flera gemensamt i verksamheten än när endast en 

begränsad grupp tjänstemän har åtkomst till uppgifterna.164 PDL skyddar den 

enskildes personliga integritet genom att begränsa utlämnandet av uppgifter via 

direktåtkomst. Begränsningen är inte absolut, utan består i att uppställa vissa 

villkor för då sådant utlämnande får ske. Närmare hur denna reglering ser ut och 

vilka krav som uppställs för att utlämnande ska ske behandlas utförligt i avsnitt 

2.4.4.3.  

                                                        
159 I enlighet med Per Furberg kan konstateras att ”fantasin tryter när det gäller att komma på 
någon jordisk aktivitet som inte skulle utgöra behandling i lagens mening” se vidare SvJT 2000 
s. 414. 
160 Förarbeten till polisdatalagen (2010:361) utgörs av prop. 2009/10:85 Integritet och effektiv-
itet i polisens brottsbekämpande verksamhet, SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet och Ds 2007:43 Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämp-
ande verksamhet. 
161 Prop. 2009/10:85 s. 1. 
162 Angående begreppets närmare innebörd, se vidare avsnitt 2.4.3. 
163 Prop. 2009/10:85 s. 125. 
164 Prop. 2009/10:85 s. 125. 
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4.3.4 Integritetsskydd genom regler om sekretess 

De uppgifter som behandlas inom polisen är av varierande slag och ofta belagda 

med sekretess. Sekretesslagstiftningen utgör ett skydd för den personliga 

integriteten genom att begränsa tillgången till information som behandlas inom 

den offentliga sfären. Att en uppgift är belagd med sekretess innebär att intresset 

av att uppgiften hemlighålls av lagstiftaren bedömts väga tyngre än intresset av 

offentlighet.165 Sekretesskyddet är emellertid inte absolut. Om en uppgift inte kan 

lämnas ut efter en skadebedömning kan undantag göras med stöd av 

sekretessbrytande bestämmelser. Utlämnande med stöd av en sekretessbrytande 

bestämmelse innebär att även om skadefrihet inte kan garanteras har lagstiftaren 

bedömt intresset av att uppgiften lämnas ut väga tyngre än intresset av 

sekretesskydd och personlig integritet. Att uppgifter lämnas ut med stöd av en 

sekretessbrytande bestämmelse innebär en urholkning av integritetsskyddet. 

 

4.3.5 Integritetsskydd enligt europakonventionen 

4.3.5.1 Allmänt om skyddet enligt europakonventionen 

Krav på staten att ska skydda den enskildes personliga integritet uppställs utöver 

ovan nämnd lagstiftning även i EKMR. Europakonventionen angående skyddet 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ratificerades 1952 

av Sverige. År 1995 inkorporerades konventionen i svensk rätt och gäller sedan 

dess som svensk lag.166 Av de rättigheter som konventionen omfattar är det art. 8 

som är av betydelse för skyddet för den personliga integriteten i ideell mening. 

Artikeltexten lyder:  

 
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. 

 

                                                        
165 Sekretess behandlas utförligt i kapitel 3. 
166 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. 
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2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa 

eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

 

Enligt art. 8 p. 1 EKMR skyddas fyra olika aspekter av den enskildes privata 

sfär; privatlivet, familjelivet, hemmet och korrespondensen. Dessa fyra rättig-

heter överlappar varandra i stor utsträckning och någon särskillnad är varken 

möjlig eller motiverad att göra.167 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter via 

direktåtkomst innebär att privat information om enskilda sprids. I denna situation 

är det enligt min mening endast den enskildes rätt till privatliv som berörs. 

Tillvägagångsättet tangerar inte någon av de övriga rättigheter som skyddas 

enligt art. 8 p. 1 EMKR varför jag i uppsatsen endast använder begreppet 

privatliv. 

Begreppet privatliv är omfattande. Flera av de rättigheter som behandlas i 

andra konventionsartiklar kan även de anses beröra privatlivet. Tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling168 utgör otvetydigt allvarliga ingrepp i 

den enskildes privatliv. Även skyddet mot frihetsberövande 169 , rätten till 

religionsfrihet 170  och rätten till yttrandefrihet 171  utgör skydd för enskildes 

privatliv, och omfattas därmed i princip av art. 8 EKMR. Dessa nämnda bestäm-

melser bör emellertid ses som exklusivt tillämpliga enligt principen om lex 

specialis inom sina områden.172 Art. 8 EKMR tillämpas därmed endast på de 

aspekter av privatlivet som inte omfattas av någon annan konventionsartikel.  

Vad gäller skyddets omfattning är en central fråga vilka ingrepp i den 

enskildes personliga integritet som omfattas av art. 8 EKMR. Varje negativ 

åtgärd från det allmännas sida som påverkar en persons privatliv utgör inte ett 

angrepp i EKMR:s mening. Angreppet måste vara av viss dignitet. Det finns flera 
                                                        
167 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
168 Art. 3 EKMR 
169 Art. 5 EKMR. 
170 Art. 9 EKMR. 
171 Art. 10 EKMR. 
172 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
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termer för åtgärder som påverkar den personliga integriteten: integritetsintrång, 

integritetsinskränkning eller integritetskränkning. Bedöms en åtgärd falla inom 

rättighetsskyddet föreligger en inskränkning av rättigheten. Enligt art. 8 p. 2 

EKMR får rätten till privatliv endast inskränkas under vissa angivna 

förutsättningar.173 Negativ påverkan som inte bedöms tillräckligt allvarlig för att 

klassificeras som en inskränkning av rättigheten i fråga faller utom konven-

tionens tillämpningsområde.  

Att en åtgärd bedöms utgöra en rättighetsinskränkning medför inte 

automatiskt att den ansvariga medlemsstaten kränkt den enskildes rättighet och 

brutit mot konventionen. Brott mot konventionen – och en integritetskränkning – 

föreligger endast då en rättighetsinskränkning inte är tillåten enligt 

undantagsbestämmelsen i art. 8 p. 2 EKMR. Det är således av betydelse huruvida 

utlämnande av sekretessbelagd information via direktåtkomst utgör en 

inskränkning av rätten enligt art. 8 EKMR, då konventionen uppställer särskilda 

krav på åtgärder som inskränker rättigheter.  

Begreppet integritetsintrång äger enligt min uppfattning inte någon specifik 

juridisk innebörd, utan syftar på åtgärder som på något sätt påverkar den 

personliga integriteten utan att det är fastlagt huruvida åtgärden är att klassificera 

som en inskränkning eller en kränkning.174 

EKMR reglerar det vertikala rättsförhållandet mellan medlemsstaten och den 

enskilda medborgaren. Ansvaret för att rättigheterna enligt konventionen 

tillkommer medborgarna åligger staten och en enskild kan således inte fällas till 

ansvar för brott mot konventionen.  

Primärt innebär art. 8 EKMR en förpliktelse för staten att avhålla sig från 

ingrepp i den skyddade rättigheten. Sådana ingrepp består vanligen av olika 

åtgärder i enskilda fall men kan även gälla mer generella inskränkningar i 

människors frihet att forma sin tillvaro. Ett ingrepp i rätten till privatliv behöver 

inte ske genom ett aktivt ingrepp, utan kan även ske genom underlåtenhet att 
                                                        
173 Rätten till privatliv får endast inskränkas med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 
ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 
174 Se avsnitt 4.3.2. 
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handla. Ett exempel då ansvar vid underlåtenhet kan uppkomma är då staten 

tolererar en befintlig situation som utgör ett ingrepp den enskildes privatliv.175 

Detta kan ske genom att staten inte skapar ett tillräckligt rättsligt skydd mot den 

integritetskränkande åtgärden. 176  Utöver att avhålla sig från ingrepp åläggs 

således medlemsstaterna även att vidta positiva åtgärder för att skydda 

medborgarnas privatsfär.177 Statens underlåtenhet att vidta ovan nämnda positiva 

skyddsåtgärder kan medföra att den kan hållas ansvarig även för en 

integritetskränkning som begås i ett horisontellt rättsförhållande – det vill säga av 

en enskild mot en annan enskild.178 En sådan situation förelåg i målet Caroline 

von Hannover mot Förbundsrepubliken Tyskland179, där den tyska staten hölls 

ansvarig för integritetsintrång som begåtts mot Caroline von Hannover av andra 

privatpersoner.180 Den tyska statens avsaknad av skyddslagstiftning mot när-

gångna fotografer ansågs utgöra ett brott mot art. 8 EKMR.  

De krav som ställs på medlemsstaten att vidta skyddsåtgärder måste 

emellertid vara rimliga.181 I huvudsak förväntas att staten utfärdar lagar som ger 

medborgarna skydd för de rättigheter som anges i art. 8 EKMR och ansvarar för 

att dessa lagar respekteras och övergrepp beivras.182   

 

4.3.5.2 Integritetsskydd vid personuppgiftsbehandling  

När registrerad personinformation hos en myndighet blir tillgänglig för andra 

finns en risk att rätten till privatliv enligt art. 8 EKMR inskränks.183 Den 

enskildes intresse av att personliga uppgifter inte blir tillgängliga för andra 

skyddas emellertid endast i begränsad utsträckning genom art. 8 EKMR.184 

                                                        
175 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
176 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
177 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
178 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
179 No. 59320/00, 24 jun. 2004. 
180 Cameron, An introduction to the european convention on human rights, s. 117. 
181 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. 
182 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347. Angående statens ansvar att lagar 
efterlevs, se mål 8978/80, X och Y mot Nederländerna, 26 mar. 1985. 
183 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 364. 
184 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. 
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Konventionen ger endast stöd för att medlemsstaterna ska hålla sig med en viss 

lägsta nivå av sekretesskydd.185 Anledningen till detta är att uppfattningen om 

vilka uppgifter som bör behandlas som sekretessbelagt material varierar kraftigt 

mellan olika medlemsstater.186 Av denna anledning är det enligt Danelius inte 

möjligt att på grundval av konventionen uppställa stränga krav på sekretess för 

enskilds personliga förhållanden.187 Hänsyn måste tas till de skilda synsätt som 

råder mellan olika medlemsstater och det är därför naturligt att varje medlemsstat 

ges frihet att utforma sekretesskyddet efter eget tycke.188 

Den enskildes skydd mot spridning av personlig information om denne torde 

således till största del regleras i den nationella lagstiftningen.189 Enligt Danelius 

innebär den miniminivå av sekretesskydd som medlemsstaterna måste hålla sig 

med att särskilt känslig information, till exempel om medicinska förhållanden, 

behandlas på ett ansvarsfullt sätt och inte i onödan görs tillgängliga för andra än 

de som har ett legitimt intresse av att få ta del av informationen.190 Den intressan-

ta frågan för denna uppsats är huruvida denna miniminivå av sekretesskydd utgör 

hinder mot att uppgifter lämnas ut via direktåtkomst till annan brottsbekämpande 

myndighet. Denna fråga behandlas närmare i kapitel 5. 

 

4.4 Kommentar av rättighetsskyddet 

Ovan redogörs för samtliga regler i svensk rätt som utgör skydd för den enskildes 

personliga integritet vid spridning av personlig information. I detta avsnitt följer 

några kommentarer hur detta regelverk påverkar polisens möjlighet att lämna ut 

sekretessbelagda uppgifter via direktåtkomst. 
                                                        
185 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. 
186 Sverige har till exempel en hög nivå av offentlighet i jämförelse med övriga medlemsstater. 
Den svenska offentlighetsprincipen medför att en hel del information är allmänt tillgänglig. 
Domstolsakter, vari finns personlig information, är i Sverige tillgängliga för vem som helst, 
vilket inte är förhållandet i många andra länder. Att Sverige gör skattetaxeringar till offentliga 
uppgifter framstår i andra länder som stötande, se vidare Danelius, Mänskliga rättigheter i 
europeiskt praxis, s. 367. 
187 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. 
188 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. 
189 Angående det nationella integritetsskyddet se vidare avsnitt 4.3. 
190 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. 
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Vad gäller skyddet för den personliga integriteten enligt stadganden om 

mänskliga rättigheter kan inledningsvis konstateras att det föreligger stora 

skillnader mellan RF och EKMR. RF uppställer enbart kravet att det allmänna ej 

ska begå intrång i den skyddade rättigheten medan EKMR har fler 

skyddsfunktioner och stadgar både en positiv och en negativ förpliktelse att 

skydda den enskildes personliga integritet.191 Vad gäller spridning av personlig 

information begränsar RF endast insamling av information och utgör därmed 

inget hinder mot intrång i den personliga integriteten som sker genom spridning 

av privat information.192 Hinder mot spridning uppställs emellertid i viss mån 

genom regler om sekretess till skydd för enskild enligt 35 kap. 1 § OSL och 

principen om sekretessgränser mellan myndigheter enligt 8 kap. 2 § OSL. Den 

nyligen införda sekretessbrytande bestämmelsen i 2 kap. 16 § PDL utgör 

emellertid undantag från dessa stadganden.   

Varken RF, OSL, eller PuL utgör således hinder mot att sekretessbelagda 

uppgifter i vissa fall lämnas ut via direktåtkomst. Huruvida EKMR utgör hinder 

för sådant utlämnade utreds vidare i det följande.  

  

                                                        
191 Reimers, Integritetsskyddet i regeringsformen, s. 445. 
192 Se vidare avsnitt 4.3.2. 
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5. Ingreppet i den personliga integriteten 

 

5.1 Introduktion till kapitlet 

Ovan har redogjorts för de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få 

tillgång till sekretessbelagda uppgifter via direktåtkomst. Även det motstående 

intresset – skyddet för den enskildes personliga integritet – har behandlats genom 

en redogörelse av den befintliga lagstiftningen. I detta kapitel diskuteras hur 

dessa motstående intressen förhåller sig till varandra.  

 Inledningsvis diskuteras hur utlämnande via direktåtkomst påverkar den 

enskildes personliga integritet. Lagstiftarens resonemang om integritetsingreppet 

förs fram och kompletteras med mina egna tankar kring problematiken. I fokus 

för diskussionen står hur lagstiftaren bedömt tillvägagångsättets påverkan på 

integriteten och hur denna påverkan beaktats vid införandet av 2010 års PDL. 

Det övergripande syftet med denna redogörelse är att visa på brister i lagstift-

arens resonemang. 

  Efter den inledande analysen av lagstiftarens ståndpunkt diskuteras tillväga-

gångsättets förenlighet med rätten till privatliv enligt EKMR. Fråga är om den 

negativa påverkan är av så allvarligt slag att ett utlämnande via direktåtkomst kan 

anses stå i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR? Lagstiftaren anser att 

detta inte är fallet. Min bedömning är emellertid att tillvägagångsättets negativa 

påverkan på den personliga integriteten är både allvarligare och mer omfattande 

än vad lagstiftaren utgått från vid införandet av 2010 års PDL.  
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5.2 Allmänt om integritetsingrepp  

För att kunna fastställa hur det motstående intresset av integritetsskydd ser ut vid 

utlämnande via direktåtkomst är det enligt min mening av avgörande vikt att inte 

för hastigt övergå till att diskutera huruvida en viss inskränkning bör vara tillåten 

eller ej. Uppmärksammas inte först det fulla ingreppet i den personliga inte-

griteten finns inte förutsättningar att balansera ingreppet mot det motstående 

intresset, som till exempel effektiv brottsbekämpning.193 Först måste de olika 

intressena fastställas, därefter kan de viktas mot varandra.194  

 En vanligt förekommande missuppfattning är att ett ingrepp i den personliga 

integriteten inte sker då uppgifter behandlas i behörigt ordning, till exempel av 

företrädare för det allmänna eller personer som eljest står under tystnadsplikt.195 

Denna inställning – att bara missbruk av känslig information kan innefatta en 

integritetskränkning – genomsyrar, enligt ordföranden för 2004 års integritets-

skyddskommitté Olle Abrahamsson, en stor del av gällande lagstiftning.196 

Naturligtvis måste en åklagare ha rätt att ta del av ett för målsäganden kränkande 

fotografiskt bevismaterial eller en läkare ha möjlighet att ta del av chikanerande 

information om en patient, menar Abrahamsson.197 Det är dock viktigt att upp-

märksamma att i båda dessa så att säga behöriga fall sker ett ingrepp i 

målsägandens respektive patientens personliga integritet.198 Att personlig infor-

mation sprids på detta sätt utgör ett ingrepp i den drabbades personliga integritet, 

oaktat det motstående intresset. Detsamma gäller enligt min mening när 

personlig information lämnas från polisen till en annan brottsbekämpande 

myndighet. 

                                                        
193 Abrahamsson, SvJT 2009 s. 425. 
194 Angående det allmänna intresset av effektivitet i brottsbekämpning se vidare avsnitt 2.4.4.2. 
195 Abrahamsson, SvJT 2009 s. 425. 
196 Abrahamsson, SvJT 2009 s. 425. 
197 Abrahamsson, SvJT 2009 s. 425. 
198 Abrahamsson, SvJT 2009 s. 425. 
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5.3 Direktåtkomstens påverkan på den personliga integriteten  

5.3.1 Lagstiftarens resonemang 

I förarbetena till 2010 års PDL diskuteras det ingrepp i den enskildes personliga 

integritet som ett utlämnande av via direktåtkomst innebär. Lagstiftaren menar att 

tillvägagångsättet är förenat med en risk för integritetsingrepp och identifierar 

fyra omständigheter som utgör skäl för en restriktiv hållning i frågan om 

utlämnande bör ske på detta sätt. För det första nämner lagstiftaren att de register 

som kan komma ifråga ofta innehåller stora mängder personuppgifter, av vilka en 

stor del är uppgifter av känslig karaktär. 199  Även utbyte av förhållandevis 

harmlösa uppgifter anses emellertid kunna leda till intrång i den personliga 

integriteten, om uppgifterna tillsammans skapar en totalbild av en enskild 

persons förhållanden.200 För det andra medför en ökad tillgänglighet av sådana 

personuppgifter en ökad risk för ingrepp i den personliga integriteten. Denna 

ökade risk för ingrepp består dels i den ökade tillgången i sig, dels i eventuell 

vidarespridning som är en konsekvens av den ökade tillgången. Direktåtkomstens 

primära syfte – att öka tillgången till uppgifter inom en myndighet – utgör en risk 

för att integritetsingrepp. Detta gäller även om uppgifterna endast når de tjänste-

män som konstaterats vara i behov201 av uppgifterna, se Abrahamssons exempel 

om läkaren och åklagaren ovan.202 En inte avsedd effekt är att den ökade 

tillgången minskar möjligheterna för den utlämnande myndigheten att kontrollera 

den vidare spridningen av uppgifterna.203 Mottagare av denna vidarespridning 

kan vara både personer inom myndigheten som inte har behov204 av uppgifterna 

eller personer utanför myndighetssfären.  

Som tredje och fjärde aspekt av betydelse framhöll lagstiftaren frågan om 

överföring av sekretess och informationssäkerhet hos mottagaren.205  

                                                        
199 Prop. 2009/10:85 s. 68 och 176. 
200 Prop. 2009/10:85 s. 167. 
201 Begreppet syftar på behov enligt 3 kap. 8 § och 2 kap. 16 § PDL. 
202 Se vidare avsnitt 5.2. 
203 Prop. 2009/10:85 s. 69 och 174. 
204 Se vidare avsnitt 2.4.4.3. 
205 Prop. 2009/10:85 s. 176. 
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Samtliga ovan nämnda risker för integritetsingrepp bedömdes emellertid 

kunna motverkas genom bestämmelser av annat slag.206  Som exempel kan 

nämnas 11 kap. 4 § OSL där det stadgas att samma sekretess ska gälla hos den 

mottagande myndigheten som hos den utlämnande.207 Sekretesskyddets styrka 

förändras därmed inte då uppgifter lämnas mellan myndigheter. För att begränsa 

tillgången till uppgifter och motverka vidarespridning införde lagstiftaren en 

begränsning utifrån behov. Enligt 2 kap. 16 § och 3 kap. 8 § PDL får mottagaren 

endast medges direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter om denne har behov 

av uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.208  

 För att garantera att behovsbegränsningen upprätthålls och för att minska 

risken för vidarespridning införde lagstiftaren höga krav på informationssäkerhet. 

Utlämnaren ålades att säkerställa att den mottagande myndigheten har en 

godtagbar säkerhetsnivå samt rutiner för loggning innan direktåtkomst medges 

och utlämnande kan ske.209  

 

5.3.2 Kommentar till lagstiftarens resonemang 

5.3.2.1 Kritik ur tre aspekter  

Frågan om den ökade spridningen är enligt min mening den mest intressanta då 

det är spridning som utgör själva ingreppet i den enskildes personliga integritet. 

De övriga faktorerna påverkar endast styrkan och frekvensen av ett sådant 

ingrepp. Informationssäkerhetens syfte är att begränsa spridningen. För de 

uppgifter som ändå sprids är det rimligt att anta att uppgifter av känsligare 

karaktär medför ett allvarligare ingrepp än uppgifter av alldaglig karaktär.210  

                                                        
206 Prop. 2009/10:85 s. 177. 
207 Prop. 2009/10:85 s. 190. Bestämmelsen 11 kap. 4 § OSL i infördes genom prop. 2007/08:160 
Utökat elektroniskt informationsutbyte. 
208 Se vidare avsnitt 2.4.4.3. 
209 Prop. 2009/19:85 s. 177. Angående krav informationssäkerhet hos mottagaren se vidare 
avsnitt 2.4.4.3. 
210 Med uppgifter av alldaglig karaktär avses uppgifter som förekommer inom polisen men som 
ändå kan antas vara allmänt känna. Exempel på sådana uppgifter är den registrerades namn, 
ålder eller adress. 
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Lagstiftarens resonemang kring skyddet för den enskildes personliga 

integritet kan enligt min mening kritiseras i tre avseenden. För det första lag-

stiftarens inställning till den integritetspåverkan denne beskriver i förarbetena. 

För det andra lagstiftarens val att använda sig av terminologin ”risk för 

integritetsintrång”. För det tredje lagstiftarens begränsade problematisering av 

begreppet integritetsintrång. Dessa tre aspekter behandlas separat i de följande 

avsnitten varefter tillvägagångsättets förenlighet med EKMR diskuteras.    

 

5.3.2.2 Lagstiftarens inställning till uppskattad påverkan 

Min första invändning mot lagstiftarens resonemang är att denne inte ser 

tillräckligt allvarligt på det integritetsintrång som kan uppstå då information 

lämnas ut via direktåtkomst. Spridning av personlig information kan enligt min 

mening få förödande konsekvenser för den uppgiften rör. Att fler personer får 

kännedom om ett känsligt förhållande kan upplevas obehagligt eller kränkande 

för den enskilde. Skulle uppgifterna också spridas vidare till den enskildes 

bekanta, arbetsgivare eller försäkringsgivare finns risk att dennes vänskaps- eller 

avtalsrelationer skadas. Möjligen kan även enbart vetskapen att polisen besitter 

chikanerande information om en själv i kombination med att de kan lämna den 

vidare på ett sådant sätt att spridning riskeras upplevas obehagligt och kränkande.  

I dagens informationssamhälle kan uppgifter delas snabbt och på kort tid få 

en enorm spridning. Är en uppgift väl spridd på internet är det är svårt att hindra 

att spridningen fortsätter. Lagstiftaren nämner att de uppgifter som kan bli 

föremål för utlämnande till stor del är av känslig karaktär.211 Det är rimligt att 

utgå ifrån att spridning av känsliga uppgifter medför större skada eller obehag för 

den enskilde än alldagliga upplysningar. Därtill är det enligt min uppfattning 

troligt att sådana uppgifter även löper en större risk att spridas – just på grund av 

att de är känsliga. Detsamma torde gälla för uppgifter som rör personer av 

allmänt intresse, till exempel politiker eller skådespelare.  

                                                        
211 Prop. 2009/10:85 s. 68 och 176. 
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Lagstiftaren underskattar enligt min mening de konsekvenser spridning av 

uppgifter som förekommer inom polisen kan få för den uppgiften rör. Dennes 

inställning till den integritetsrisk som beskrivs i förarbetena är enligt min mening 

något lättvindig.  

 

5.3.2.3 Begreppet risk 

Min andra invändning mot lagstiftarens resonemang är att denne inte på ett 

tillfredställande sätt redogör för hur starkt denne bedömer att behovet av skydd 

för den personliga integriteten är. Genom att konsekvent använda sig av 

begreppet risk för intrång i den personliga integriteten212 framstår det som att 

lagstiftaren endast betraktar en viss typ av vidarelämnande av information som 

sådan spridning som utgör ett intrång i den enskildes personliga integritet. Något 

resonemang kring riskens storlek och huruvida sannolikheten att ett intrång sker 

är hög eller låg förs inte i förarbetena.  

Trots detta är min uppfattning att lagstiftaren genomgående underskattar 

riskens omfattning. Denna slutsats grundar jag på lagstiftarens övertro till 

behovsbegränsningens213 effektivitet som integritetsskydd.214  

I avsnitt 4.3.4 har sekretessens funktion som integritetsskydd diskuterats. 

Sekretess enligt 35 kap. 1 § OSL gäller med omvänt skaderekvisit, vilket innebär 

att utlämnande av sådan uppgift presumeras innebära skada för den uppgiften rör 

eller en närstående till denne. Utlämnande kan emellertid ske om skadefrihet kan 

garanteras. Någon sådan garanti är inte tekniskt möjlig vid utlämnande via 

direktåtkomst.215 Den sekretessbrytande bestämmelsen i 2 kap. 16 § PDL medför 

att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut trots att skadefrihet inte går att 

garantera. Bestämmelsens konstruktion är enligt min mening problematisk.216 

Det breda sekretessgenombrott stadgandet möjliggör innebär enligt min mening 

                                                        
212 Se till exempel prop. 2009/10:85 s. 68, 69, 167, 182, 194 och 196. 
213 2 kap. 16 § och 3 kap. 8 § PDL. 
214 Se vidare avsnitt 2.4.4.3. 
215 Se vidare avsnitt 3.5.2. 
216 Se vidare avsnitt 2.4.4.3 
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en försämring av den enskildes integritetsskydd. Min bedömning är att betydligt 

fler sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 

16 § PDL än vad som hade varit möjligt efter en skadebedömning i det enskilda 

fallet.217  

Uppgiftsskyldigheten PDL kan sägas vara en permanentisering av det 

tidigare utlämnandet som skedde med stöd av generalklausulen i OSL. Lagstift-

aren bedömer således att polisens intresse av att lämna ut av sekretessbelagda 

uppgifter till andra brottsbekämpande myndigheter som är i behov av uppgiften 

alltid har företräde framför det motstående intresset av integritetsskydd.  

Jag instämmer inte i denna bedömning. För det första av den anledningen att 

jag inte anser att begränsningen utifrån behov är verksam.218 Uppgiftsutbytet 

torde därmed kunna ske tämligen fritt efter den begärande myndighetens 

önskemål. För det andra anser jag att ett sådant omfattande utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter – utan att skadefrihet kan garanteras – medför skada 

för den enskilda. Sekretessbelagda uppgifter borde enligt min mening inte få 

lämnas ut utan att en sekretessprövning genomförs. Kan inget behov fastställas är 

ett utlämnande inte motiverat.  

Då sekretessgenombrottet enligt PDL är så omfattande förverkligas risken 

för integritetsintrång i så stor utsträckning att det enligt min mening är 

missvisande av lagstiftaren att tala om en risk. Ska begreppet ändå användas är 

en diskussion om riskens storlek nödvändig.  

 

5.3.2.4 Begreppet integritetsintrång  

Det tredje avseendet ur vilket lagstiftarens resonemang enligt min mening kan 

kritiseras är att denne inte på ett tillfredställande sätt redogör för när denne anser 

att ett ingrepp i den enskildes personliga integritet sker. Genom att konsekvent 

använda sig av terminologin risk för intrång i den personliga integriteten219 

                                                        
217 Se vidare avsnitt 2.4.4.3. 
218 Se vidare avsnitt 2.4.4.3. 
219 Se till exempel prop. 2009/10:85 s. 68, 69, 167, 182, 194 och 196. 
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framstår det som att lagstiftaren endast betraktar visst vidarelämnande av 

information som sådan spridning som utgör ett intrång i den enskildes personliga 

integritet. Fråga uppkommer vilka faktorer denna relativitet är beroende av. 

Enligt min uppfattning finns två alternativ. Antingen är intrånget beroende av 

uppgiften som sprids, det vill säga att endast spridning av viss information kan 

utgöra ett intrång i den enskildes personliga integritet. Eller så är intrånget 

beroende av mottagaren, i den meningen att endast vidarelämnande till viss 

mottagare innebär sådan spridning som utgör ett ingrepp i den enskildes 

personliga integritet. Dessa behandlas nedan i avsnitt 5.3.2.5 och 5.3.3.1. 

Syftet med detta avsnitt är att utreda ifall den negativa påverkan på den 

personliga integriteten som utlämnande av sekretessbelagda uppgifter via 

direktåtkomst medför är så allvarlig att den utgör en inskränkning i rätten till 

privatliv den enskilde är tillförsäkrad enligt EKMR. 

Som ovan nämnt använder lagstiftaren genomgående begreppet integritets-

intrång. Huruvida lagstiftaren anser att integritetsintrånget även utgör en in-

skränkning av art. 8 EKMR är oklart då något tydligt svar inte ges i förarbetena. 

Inte heller för lagstiftaren någon diskussion om de särskilda krav som uppställs i 

art. 8 p. 2 EKMR för att en rättighetsinskränkning ska vara tillåten. Att lag-

stiftaren bedömer åtgärden inskränka rätten till privatliv enligt art. 8 EKMR 

framstår därmed inte som troligt. Att lagstiftaren därtill konstaterar att samtliga 

integritetsrisker direktåtkomst medför kan motverkas genom andra bestäm-

melser, leder snarare till slutsatsen att lagstiftaren bedömer åtgärdens negativa 

påverkan på den personliga integriteten vara obefintlig.220  

Min uppfattning är emellertid den motsatta. Utlämnande av sekretessbelagd 

information via direktåtkomst kan i vissa fall utgöra en inskränkning av rätten till 

personlig integritet enligt art. 8 EKMR. Detta utvecklas närmare i det följande 

avsnittet. 

 

                                                        
220 Prop. 2009/10:85 s. 177. 
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5.3.2.5 Mottagarens betydelse 

Enligt OSL gäller sekretess både inom och utom den offentliga sfären.221 Vem 

som är mottagare av information spelar således ingen roll för sekretesskyddets 

giltighet. I förarbetena till 2010 års PDL kan emellertid en annan syn på 

mottagarens betydelse skönjas.  

Ovan i avsnitt 3.5.4.2 har förslaget om ett fullständigt sekretessgenombrott 

mellan brottsbekämpande myndigheter diskuterats. Förslaget avvisade av lag-

stiftaren med hänvisning till att det från integritetssynpunkt är uteslutet att helt 

överlåta till polisen att utifrån verksamhetsintressen avgöra vilken behandling av 

personuppgifter som får ske.222 

När lagstiftaren motiverat införandet av den sekretessbrytande bestäm-

melsen i 2 kap. 16 § PDL gör den ingen egen utläggning utan hänvisar emellertid 

till de motiv som anförs i lagstiftningsärendet om Tullverkets personuppgifts-

behandling prop. 2004/05:164 Tullverkets brottsbekämpning – effektivitet i 

uppgiftsbehandling.223 Detta skapar enligt min mening viss otydlighet då denna 

proposition förespråkar att den brottsbekämpande verksamheten borde omges av 

en gemensam yttre sekretess.224 I lagstiftningsärendet om Tullverkets personupp-

giftsbehandling gör den dåvarande regeringen följande uttalande gällande 

integritetsriskerna med att införa en sekretessbrytande bestämmelse. 

 
”I kampen mot brottsligheten finns det emellertid starka skäl att tillägna sig ett 

helhetsperspektiv, dvs. att se brottsbekämpningen som en för flera myndigheter 

gemensam verksamhet. Det förhållande att olika uppgifter inom brotts-

bekämpningen av organisatoriska, historiska eller andra skäl är uppdelade och 

ligger på skilda myndigheter, innebär inte nödvändigtvis att det uppstår större 

risker från integritetssynpunkt med direktuppkopplingar mellan myndigheterna 

än vad som skulle varit fallet om all brottsbekämpande verksamhet låg hos en 

och samma myndighet.”225 

                                                        
221 Se avsnitt 3.4.  
222 Prop. 2009/10:85 s. 64. 
223 Prop. 2009/10: 85 s. 190. 
224 Tullverket SOU:113 s. 168.  
225 Prop. 2004/05:164 s. 87. 
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Att den brottsbekämpande verksamheten omgavs av en gemensam yttre sekretess 

ansågs önskvärt.226 Att lagstiftaren i förarbetena till PDL hänvisar till lagstift-

ningsärendet om Tullverkets personuppgiftsbehandling visar att denne – trots 

avvisandet av ett fullständigt sekretessgenombrott – anser att det finns en 

skillnad mellan spridning av uppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter, 

spridning till andra myndigheter eller spridning till allmänheten. Att på detta sätt 

särskilja situationen då utlämnaren och mottagaren är brottsbekämpande 

myndigheter strider enligt min mening mot den grundläggande principen i 8 kap. 

2 § OSL att sekretess alltid gäller mellan alla myndigheter. 

Att lagstiftaren gör denna bedömning visar enligt min mening på att den låter 

det motstående intresset av verksamhetseffektivitet påverka dess bedömning av 

intresset av skydd för den personliga integriteten. Som ovan nämnts är det enligt 

min mening av vikt att inte låta bedömningen av hur starkt ett intresse är färgas 

av det motstående intresset.227 Det innebär att intresseavvägningen sker på ett för 

tidigt stadium. Situationen är densamma som i Abrahamssons exempel med 

åklagaren och läkaren.228 Först måste de motstående intressenas fulla omfattning 

uppskattas, först därefter kan en avvägning ske.229 Att lagstiftaren inte ser 

integritetskränkningen som fristående från det motstående intresset är ett 

problem och medför att denne underskattar behovet av integritetsskydd.  

 

5.3.3 Innebär tillvägagångssättet att art. 8 europakonventionen begränsas? 

5.3.3.1  Mottagarens betydelse enligt europakonventionen 

Vad gäller sekretess till skydd för enskild grundad på art. 8 EKMR innebär 

skyddet enligt Danelius ett hinder mot att information blir ”tillgänglig för 

                                                        
226 Tullverket SOU:113 s. 168.  
227 Se vidare avsnitt 5.2. 
228 Se vidare avsnitt 5.2 och Abrahamsson, SvJT 2009 s. 425. 
229 Se vidare avsnitt 5.2. 



 
 
 

 
59 

andra”.230 Fråga uppkommer om vilka mottagare som avses med ”andra”, det vill 

säga mot vem sekretess grundad på EKMR gäller.  

Röjande av sekretessbelagd information har varit föremål för europa-

domstolens prövning i flera fall. Spridande utom den offentliga sfären aktuali-

serades i målet Z mot Finland.231 I målet fann europadomstolen att röjandet av 

klagandens identitet i en brottmålsdom utgjorde ett brott mot hennes rätt till 

privatliv enligt art. 8 EKMR. Åtalet gällde en brottmålsrättegång mot den 

kärande Z:s make. Denne var åtalad för att trots att han var HIV-positiv232 haft 

sexuella relationer med ett antal målsäganden. Z hörde inte till denna krets men 

vittnade i målet mot maken. I den nationella domstolens dom offentliggjordes Z:s 

identitet och hennes status som HIV-smittad. Den nationella domstolen beslutade 

att handlingarna i målet skulle vara underkastade sekretess, men endast i tio år 

efter domen.  

Europadomstolen anförde att den nationella domstolens offentliggörande av 

Z:s identitet och status som HIV-positiv i domen utgjorde en inskränkning av Z:s 

rätt till personlig integritet enligt art. 8 EKMR. Även den korta sekretesstiden 

ansågs stå i strid med artikeln. I målet spreds uppgifter, genom domens 

offentliggörande, till allmänheten. Av målet kan slutsatsen dras att sekretess-

skyddet enligt art. 8 EMKR gäller spridning utom den offentliga sfären.  

Spridande av känsliga uppgifter inom den offentliga sfären aktualiserades i 

målet M.S. mot Sverige.233 Målet rörde ett överlämnande av medicinsk infor-

mation om den klagande M.S. från ett statligt sjukhus till försäkringskassan. 

Informationen var av känslig natur och rörde bland annat en abort som M.S. 

genomgått. Europadomstolen konstaterade att även om informationen förblev 

sekretessbelagd så hade den lämnats ut till en annan offentlig myndighet och 

därmed en vidare krets av tjänstemän.234 Sekretesskyddet mot allmänheten hade 

visserligen upprätthållits under hela förfarandet, men den omständighet att 

uppgifterna fick en ökad spridning inom den offentliga sfären bedömdes av 
                                                        
230 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 364. Se vidare avsnitt 4.3.5.2 
231 No. 22009/93. 25 feb. 1997. 
232 Humant immunbristvirus. 
233 No. 20837/92. 27 aug. 1997. 
234 M.S. mot Sverige, p. 35. 
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europadomstolen som en inskränkning av rätten till privatliv enligt art. 8 

EKMR.235  

En liknande bedömning angående sekretess mellan myndigheter gjorde 

europadomstolens i målet Avilkina m.fl. mot Ryssland.236 Målet gällde utlämnan-

de av medicinska journaler från ett statligt sjukhus till den ryska åklagarmyndig-

heten. Åklagarmyndigheten hade beordrat samtliga sjukhus i St. Petersburg att 

anmäla fall då medlemmar ur Jehovas vittnen vägrat ta emot blodtransfusion. 

Europadomstolen bedömde att utlämnandet av medicinska journaler till 

åklagarmyndigheten utgjorde ett intrång i de klagandes rätt till privatliv enligt 

art. 8 EKMR.  

Vad gäller innebörden av uttrycket tillgänglig för andra torde, mot bakgrund 

av ovan refererade avgöranden från europadomstolen, spridande såväl inom som 

utom den offentliga verksamheten avses. Sekretesskyddet enligt art. 8 EKMR är 

således inte begränsat att gälla någon särskild mottagare. Spridning av privat 

information både inom och utom den offentliga sfären kan utgöra en 

inskränkning i rätten till privatliv enligt art. 8 EKMR.  

 

5.3.3.2 Informationens integritetskänslighet och europakonventionen 

Av det ovan anförda kan konstateras att vem som är mottagare av uppgifterna 

inte har någon betydelse för huruvida en inskränkning av art. 8 EKMR före-

ligger eller inte. I detta avsnitt flyttas fokus frågan om informationens 

integritetskänslighet är av betydelse för skyddet enligt art. 8 EKMR. Enligt 

Danelius utgör konventionen endast skydd för att särskilt känslig information, till 

exempel om medicinska förhållanden, behandlas på ett ansvarsfullt sätt och inte i 

onödan görs tillgänglig för andra än de som har ett legitimt intresse av att få ta 

del av informationen.237 Nedan diskuteras ifall de sekretessbelagda uppgifter som 

behandlas inom polisen kan anses utgöra sådan särskilt känslig information och 
                                                        
235 Intrånget bedömdes dock försvarbart enligt art. 8 p. 2 EKMR och något brott mot konven-
tionen ansågs inte föreligga. 
236 No. 1585/09. 6 jun. 2013. 
237 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. Se vidare avsnitt 4.3.5.2. 
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därmed skyddas av enligt art. 8 EKMR. Att polisen lämnar ut sådana uppgifter 

skulle därmed innebära en inskränkning av art. 8 EKMR.  

De ovan refererade domarna från europadomstolen rör alla offentlig-

göranden av uppgifter av medicinskt karaktär ur den klagandes journal. I målet Z 

mot Finland offentliggjordes klagandens identitet och dennes status som HIV-

positiv. I målet M.S. mot Sverige offentliggjordes klagandens identitet och 

uppgifter om en abort denne genomgått. I målet Avilkina m.fl. mot Ryssland 

offentliggjordes samtliga klagandens identitet samt att de nekat blodtransfusion 

på grund av att de tillhörde Jehovas vittnen. 

Fråga uppkommer om dessa uppgifter kan förekomma inom polisen och bli 

föremål för utlämnande direktåtkomst. I förarbetena till 2010 års PDL anförs att 

uppgifter som polisen behandlar i många fall är av känsligt slag.238 Hur integ-

ritetskänsliga de är – i relation till något annat – framgår emellertid inte. Inte 

heller finns det någon allmän reglering av vilken typ uppgifter som polisen får 

behandla. I 2 kap. 10§ PDL stadgas emellertid vissa begränsningar vid behand-

ling av uppgifter om ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller 

filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening – så kallade känsliga 

uppgifter.  Det är inte tillåtet för polisen att behandla uppgifter enbart på sådan 

grund. Behandling av en annan uppgift får emellertid kompletteras med en 

känslig uppgift. Något absolut förbud mot behandling av känsliga uppgifter 

föreligger således inte.239  

Då det inte finns någon begränsning i vilka uppgifter polisen får behandla är 

det enligt min uppfattning inte sannolikt att samtliga uppgifter som aktualiserats i 

de ovan refererade domarna från europadomstolen kan komma att behandlas 

inom polisen och därmed riskerar de bli föremål för utlämnande via 

direktåtkomst.  

                                                        
238 Prop. 2009/10:85 s. 167. 
239 Känsliga uppgifter får behandlas tillsammans med andra uppgifter. Jämför förbudet mot 
åsiktsregistrering i regeringsformen. Angående PDL se vidare Karnov lagkommentar till 2 kap. 
10 § 2 st. PDL, Ulf Berg. 
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Innan någon slutsats kan dras av huruvida tillvägagångsättet inskränker 

rätten till privatliv enligt EKMR måste utredas huruvida sekretesskyddet är 

beroende av i vilket sammanhang uppgifterna förekommer.   

Som ovan nämnts behandlar samtliga refererade domar offentliggörande ur 

patientjournal. Fråga uppkommer om sekretesskyddet enligt EKMR är begränsat 

till att omfatta uppgifter i en patients journal eller om skyddet även gäller särskilt 

känsliga uppgifter som förekommer i andra sammanhang, till exempel inom 

polisen. Något som talar för det senare är att Danelius anger uppgifter om 

medicinska förhållanden som ett exempel på sådan särskilt känslig information 

som skyddas av art. 8 EKMR.240 Å andra sidan är avsikten endast att skyddet 

enligt art. 8 EKMR ska utgöra en miniminivå av sekretesskydd. Den närmare 

regleringen av sekretesskyddet överlåts till medlemsstaterna.  

Att tolka sekretess grundad på art. 8 EKMR som begränsad till uppgifter i en 

patientjournal eller inom hälso- och sjukvård ger en snäv tolkning vilken ger ett 

begränsat sekretesskydd. Bedömningen att skyddet inte är situationsberoende ger 

ett mer omfattande sekretesskydd.   

Enligt min mening talar mycket för att tolkningen bör vara snäv. Sekretess 

till skydd för enskild inom hälso- och sjukvård har en särställning. När det gäller 

medicinsk sekretess och skyddet för en patientjournal är sekretesskyddet enligt 

nationell rätt mycket starkt. Syftet med ett starkt skydd för patientens personliga 

integritet inom sådan verksamhet är delat. Å ena sidan är syftet att skydda 

uppgifterna som sådana. Information om smittsamma sjukdomar, såsom HIV, 

eller psykiska sjukdomar bedöms som särskilt integritetskänslig.241 Anledningen 

till detta är att informationen av andra personer ofta uppfattas som skrämmande 

eller obehaglig och kan leda till att patientens relation till närstående, vänner eller 

arbetskamrater förändras.242  

Därtill har den starka sekretessen har som vidare syfte att skydda den 

förtroendesituationen som finns mellan patienten och vårdpersonal. Det är av 

största vikt att en patient känner förtroende för att de uppgifter denne anförtror 
                                                        
240 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 367. Se vidare avsnitt 4.3.5.2. 
241 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso-och sjukvård, s. 325. 
242 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso-och sjukvård, s. 16. 



 
 
 

 
63 

personalen inte röjs för utomstående. Otrygghet om sekretess kan medföra att en 

patient väljer att inte berätta allt om sitt sjukdomstillstånd. Vissa patienter kan till 

och med undvika att söka vård i rädsla av att uppgifter röjs. Detta är särskilt 

allvarligt vid smittsamma sjukdomar, så som HIV, eller psykiska sjukdomar.243  

Emellertid kan det mot bakgrund av Danelius uttalande inte uteslutas att 

sekretesskyddet grundat på art. 8 EKMR sträcker sig utanför hälso- och 

sjukvården och gäller även andra situationer där särskilt känslig information 

förekommer, såsom inom polisen. Det kan således inte heller uteslutas att 

utlämnande av sekretessbelagdinformation till andra brottsbekämpande myndig-

heter kan utgöra en inskränkning av rätten till privatliv enligt art. 8 EKMR. Då 

denna risk finns borde lagstiftaren enligt min mening utreda frågan närmare. 

 

5.3.3.3 Synpunkter på tillvägagångssättets integritetspåverkan 

Sekretess grundad på art. 8 EKMR utgör hinder mot att personuppgifter röjs både 

i förhållande till allmänheten och inom den offentliga sfären. Skyddet omfattar 

emellertid inte alla uppgifter om enskilds personliga förhållande utan gäller 

endast uppgifter som är särskilt integritetskänsliga.  

Polisen behandlar stora mängder uppgifter av varierande slag, både 

alldagliga upplysningar men även uppgifter av det slag europadomstolen bedömt 

vara särskilt känsliga.244 Klarhet kring vilka uppgifter som finns inom polisen 

kan endast skapas efter en granskning av myndighetens databas. Min uppfattning 

är emellertid att det i vart fall inte kan uteslutas att särskilt känsliga uppgifter 

förekommer inom polisen, även om alla uppgifter inte är av sådant slag. Då 

uppgifterna är av varierade karaktär är det enligt min mening rimligt att i 

bedömningen utgå från de integritetskänsligaste uppgifterna, och den skada och 

integritetsingrepp som skulle uppstå om dessa uppgifter spreds. 

                                                        
243 Det allmänna intresset att en smittad patient söker vård är särskilt stark vid smittsamma 
sjukdomar för att begränsa smittspridningen och vid psykiska sjukdomar för att skydda 
samhället mot våldsbrott eller andra skadeverkningar. 
244 Se vidare avsnitt 5.3.3.2. 
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Därav kan konstateras att även om en inskränkning inte sker varje gång en 

uppgift lämnas ut via direktåtkomst så föreligger en risk att så sker. Risken är 

beroende av uppgiftens karaktär. Tillvägagångsättet innebär att fara för 

integritetsinskränkning föreligger. Detta medför att lagstiftaren inte kan tillåta 

tillvägagångsättet utan att först diskutera de särskilda krav som konventionen 

ställer för att en inskränkning ska vara tillåten. 

Lagstiftaren har i förarbetena till PDL enligt min åsikt inte uppmärksammat 

risken att tillvägagångsättet inskränker EKMR. Intresseavvägningen mellan 

integritet och effektivitet i den nuvarande lagstiftningen har därmed gjorts utifrån 

en felaktig utgångspunkt, då EKMR har förbisetts. De krav på integritetsskydd 

konventionen uppställer uppfylls enligt min mening inte i svensk rätt. Av den 

anledningen bör lagstiftaren se över skyddet för den personliga integriteten för 

att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt EKMR.   
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6. Avslutande diskussion 

 

6.1 Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat polisens möjlighet att lämna ut sekretessbelagda 

uppgifter till andra brottsbekämpande myndigheter via direktåtkomst. Genom 

PDL och införandet av en uppgiftsskyldighet för polisen till förmån för andra 

myndigheter utökades möjligheten att lämna ut uppgifter på detta sätt markant. 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda det allmänna intresset för ett utökat 

informationsutbyte samt det motstående intresset av skydd för den enskildes 

personliga integritet.  

Information är en viktig resurs i det brottsbekämpande och brottsföre-

byggande arbetet. Denna verksamhet är idag uppdelad mellan flera myndigheter. 

Den reella brottsligheten känner emellertid inte några sådana gränser. Tvärtom är 

det vanligt att överlappning sker och information som samlas in inom en 

myndighet kan vara till nytta för en annan. Att sådan information på ett smidigt 

sätt kan röra sig mellan de brottsbekämpande myndigheterna är därför av vikt för 

brottsbekämpningen som helhet.  

Denna åsikt har framfört av samtliga brottsbekämpande myndigheter. Det 

finns även ett behov av att effektivisera utbytet. Ett tillvägagångsätt som bedöms 

spara både tid och resurser är medgivande direktåtkomst. Sådant utbyte har 

ansetts medföra att brott klaras upp både snabbare och i högre utsträckning.   

Den enskildes intresse består i att uppgifter om denne inte sprids. Är 

uppgifterna belagda med sekretess är risken större att skada uppstår för den 

uppgiften rör. I uppsatsen har denna påverkan på den personliga integriteten 

problematiserat. Min uppfattning är att lagstiftaren inte i tillräcklig utsträckning 

beaktat det motstående intresset av integritetsskydd vid införandet av 
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uppgiftsskyldigheten i PDL. Lagstiftarens integritetshänsyn brister i två 

anseenden, för det första ser lagstiftaren enligt min mening inte tillräckligt 

allvarligt på den risken för integritetsingrepp. För det andra underskattar 

lagstiftaren enligt min mening den påverkan åtgärden har på den enskildes 

integritet. Ingreppet i den enskildes privatliv är enligt min bedömning större än 

vad lagstiftaren framför i förarbetena till PDL.  

Då lagstiftaren underskattat den enskildes intresse av skydd för den 

personliga integriteten har denne därmed inte haft en korrekt utgångspunkt i 

avvägningen mot det allmänna intresset.  

 

6.2 Avslutande ord 

Polisen kan idag lämna ut sekretessbelagda personuppgifter till andra 

brottsbekämpande myndigheter via direktåtkomst i betydligt större utsträckning 

än innan införandet av PDL. I detta arbete har emellertid visats på att lagstiftaren 

inte i tillräcklig utsträckning har beaktat det motstående intresset av personlig 

integritet innan denna nya tillåtande reglering infördes. Detta har behandlats 

utförligt i kapitel 4 och 5, och en upprepning av diskussionen här är inte 

nödvändig.  

Avslutningsvis kan emellertid nämnas att den intresseavvägning lagstiftaren 

gjort vid införandet av bestämmelserna i PDL enligt min mening inte gjorts 

objektivt. Bristen ligger i att de olika motstående intressena inte behandlats 

utförligt inför avvägningen. Denna avvägning är därmed gjord utifrån en felaktig 

utgångspunkt.  

Jag kan inte invända mot lagstiftarens och de brottsbekämpande myndighet-

ernas bedömning att ett behov av direktåtkomst föreligger. För detta behövs 

enligt min mening specialkunskap om dessa myndigheters informationsbehov. 

Emellertid anser jag att det sätt som detta behov har beskrivits i förarbetena kan 

kritiseras. De huvudsakliga fördelarna att tid och resurser kan sparas vid 

tillämpande utbyte av direktåtkomst redovisas, men en närmare redogörelse av 
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hur mycket tid och pengar det rör sig om uteblir. Det kvarstående intrycket är att 

lagstiftaren inte förhållit sig tillräckligt kritisk till behovet av att utbytet sker via 

direktåtkomst. Lagstiftaren anger att de utvidgade möjligheterna förväntas leda 

till en effektivare brottsbekämpning och att brott snabbare och i större 

utsträckning klaras upp. En omfattande befogenhet blir emellertid inte 

nödvändigtvis effektiv och lagstiftarens prognos framstår enligt min bedömning 

mer som en förhoppning än en garanterad följd. Genomgående saknas i 

förarbetena ett kritiskt förhållningssätt och resonemang kring behovets styrka.  

Även det motstående intresset av skydd för den personliga integriteten 

behandlas av lagstiftaren något översiktligt. Enligt min mening kan det 

emellertid ifrågasättas om det bristande skyddet för den enskildes personliga 

integritet – som möjliggör att sekretessbelagda uppgifter kan få en mycket stor 

spridning via direktåtkomst – strider mot de krav EKMR ställer på medlems-

staterna att skydda den enskildes privatliv. Det finns därmed anledning för 

lagstiftaren att se över polisens möjlighet att lämna ut sekretessbelagda 

personuppgifter via direktåtkomst.  
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