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Sammanfattning
Denna uppsatsen kommer visa att offentlighetsprincipen påverkar
inrapporteringen av störningsrapporter. Slutsatsen byggs på olika
ställningstaganden gjorda utifrån tre skilda områden. Det första området har
sin grund i offentlighetsprincipen, sekretesslagen och allmänna handlingar.
Dessa tre är tätt förgrenade till varandra och utgör tillsammans ett stort
område inom den offentliga sektorn. Utifrån uppsatsens frågeställning –
påverkar offentlighetsprincipen rapporteringen inom civil luftfart? - får
ovannämnda tre  konsekvensen att rapporter inkomna till
luftfartsinspektionen blir offentliga. En empirisk undersökning gjord vid
Sturups flygplats visar indirekt att offentlighetsprincipen påverkar
rapporteringsviljan. Då sekretesslagen inte skyddar individens intresse
undersöks i uppsatsen möjligheten att utöka sekretesslagen för att inkludera
individens skyddsbehov. Denna fiktiva lösning faller enligt mitt tycke bra ut
då den minimerar ingreppet på offentlighetsprincipen. Sekretesslagens
lösning får dock konkurrens från ett kommande direktiv från EU. Det är
detta direktiv som utgör det andra området. Anledningen kommer av
direktivets preambel där specifik reglering riktats mot individen för att
skydda dennes intresse. Direktivet diskuteras i större omfattning i uppsatsen
men här konstateras bara att trots en negativ inverkan på svensk offentlighet
talar mer för den  sistnämnda lösningen. Ställningstagandet för denna
uppfattning grundas i Sveriges medlemskap i europeiska unionen. Det tredje
området som styrker offentlighetsprincipens påverkan på rapportering av
störningsrapporter kommer av luftfartsverkets och luftfartsinspektionens
inbördes förhållande och deras agerande mot varandra. Uppsatsen visar på
den brist av självkritik som saknas inom myndigheten. Bristen leder till en
partisk behandling av aktörer vilket i sin tur leder till avhållsamhet från
rapportering. 
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Förord
Under tiden i Lund har många ansikten passerat. Av dessa är det några som
för alltid kommer att stanna kvar. Ett stort tack till er mina vänner som fått
mig att skratta när jag behövt det som mest och stått vid min sida när jag
behövt det som bäst. Ni är den högsta vinst en människa kan vinna. När jag
är tillsammans med er kommer jag alltid att vara en vinnare.

Ett stort tack till min handledare Bengt Lundell. Jag är djupt tacksam för allt
tid, hjälp och tålamod som du gett mig. Du fick mig alltid att känna mig
välkommen och du gav oss tid att prata om allt från Vietnams politiska
situation till fakultetens framtid. Inte visste jag att handledning var så
givande.

Ett stort tack vill jag även ge personalen på Sturups flygplats som hjälpt mig
med undersökningen till detta examensarbete. Speciellt tack till Christer
Selin för all hjälp och tid som han gav mig.

Denna uppsats vill jag tillägna min pappa Ola som gick bort under min
studietid den 17 mars 2001. Du kommer alltid att finnas i mina tankar och
det känns så skönt att minnas att du var stolt över mig även om jag var
ledsen över en tenta. Den som skrattar mest innan en dör, vinner. Och vi
skrattade  mycket tillsammans.

Din dotter Kajsa 
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Förkortningar

AIS Flygbriefingtjänst
BCL-C Bestämmelser för civil luftfart-

certifikatbestämmelser
BCL-D Bestämmelser för civil luftfart-driftbestämmelser
ECAC European Civil Aviation Conference
EG Europeiska Gemenskapen
EU Europeiska Unionen
HD Högsta domstolen
HovR Hovrätt
ICAO International Civil Aviation Organization
JAA Joint Aviation Authorities
JAR Joint Aviation Requirement
JAR-OPS 1 är luftfartsinspektionens föreskrifter om

europeiskt harmoniserade luftfartsbestämmelser
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PUL Personuppgiftslagen
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Rights
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YGL Yttrandefrihetsgrundlagen
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1 Inledning

1.1 Inledning

Som utgångspunkt för uppsatsen har luftfartsverkets regler om
störningsrapportering inom luftfarten valts. Bakgrunden till mitt ämnesval är
att finna i dagens ökning av flygningar med dess teknikberoende och
komplexa säkerhetssystem. Säkerhetssystemens behov av vital information
och kompetenta aktörer blir viktigare för varje dag som går, då en svag länk
kan leda till stor förödelse. Utifrån lagstiftarens sida existerar 3 stycken
skyddsvärda intressen inom luftfartens område. Ett intresse utgörs av
myndighetens intresse att samla in  så mycket information som möjligt för
att öka flygsäkerheten. Det andra intresset utgörs av företagens behov av
skydd från insyn. Skyddet har bland annat till syfte att gynna rättvis
konkurrens. Det tredje intresset fokuserar på arbetstagaren/individens
intresse av skydd från insyn vad gäller personliga och ekonomiska intressen,
det vill säga den personliga integriteten. Av dessa tre skyddsintressen är det
tredje intresset, arbetstagaren/individen, som kommer att stå i fokus för
uppsatsen. De andra två kommer bara som lättast att beröras. Den frivillig
rapporteringen av felaktigheter och svagheter fyller en viktig funktion inom
luftfarten. Frågan är om aktörerna och myndigheterna kan få en högre nivå
på säkerhetssystemet när befintlig lagstiftning kan få den följd att personer
som inkommer med störningsrapportsanmälan missgynnas. I denna uppsats
granskas offentlighetsprincipens inverkan på rapportering av störningar. 

I dag finns rubriker i tidningarna om olyckor som eventuellt kunnat
förebyggas av bättre säkerhet. Behovet av säkerhet berör oss alla, därför är
det viktigt att alltid förbättra och sträva efter så friktionsfritt säkerhetssystem
som möjligt. Mot bakgrund av ovan och mitt intresse för luftfart samt samtal
med Lars-Göran Malmberg, universitetslektor vid Lunds Universitet, har
detta legat till grund för mitt ämnesval till examensarbetet. Samtalen med
Lars-Göran Malmberg har inriktas på den brist som finns i dagens
verksamheter att kontrollera och åtgärda den förlust av information som
bortfall av störningsrapporter leder till. 

Uppsatsen kommer att belysa/visa på den svaghet som infinner sig när viktig
information inte kommer till myndigheternas eller ansvariga operatörers
kännedom. Avhållsamhet från rapportering av störningar kan förklaras med
offentlighetsprincipen. Den eller de personer som anmäler störning kommer
genom offentlighetsprincipen att finnas i offentliga handlingar. Ett
antagande från min sida är att detta kan framstå som avskräckande och leda
till avhållsamhet från rapportering. Den brist på information som bortfall av
rapportering leder till är av mycket allvarlig natur. Enligt Lars-Göran
Malmberg utsago finns det en stor sannolikhet att vissa allvarliga incidenter
kunnat förebyggas om störningsrapporter lämnats in. Intressant är också att
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utröna var i lagstiftningen en ändring eller tillägg bör ske för att ändra denna
negativa tendens.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med uppsatsen är att genom en analys besvara följande
problemformuleringar. Påverkar offentlighetsprincipen inrapporteringen av
störningar? På vilket sätt kan offentlighetsprincipen få konsekvenser för
rapportören? Kan en eventuell lagändring ändra en eventuell negativ tendens
till avhållsamhet från rapportering? Om ändring i lag bör ske, inom vilket
lagområde skall det ske? Är säkerheten beroende av myndighetens
självständighet?

1.3 Avgränsning 

Ämnet i sig har många infallsvinklar. Utifrån uppsatsens frågeställning tas
de områden upp som är relevanta för möjligheten att besvara frågorna.
Genomgången av offentlighetsprincipen och sekretesslagen har medvetet
hållits inom ramen för behovet av information för uppsatsens frågeställning.
Val av tidskriftsartiklar har skett utifrån frågeställningen. Val av rättsfall har
skett på grundval av dess innehåll och belysande karaktär. Val av
undersökningsplats har skett på grundval av dess geografiska läge. Under
uppsatsens gång kommer större delen av mitt ställningstagande att ske
löpande under de kapitel där respektive fråga behandlas. Infallsvinklar som
kortats ner är den ekonomiska och rättsliga konsekvens som en separation
mellan luftfartsverkets och luftfartsinspektionen skulle få, sekretesslagens
skyddsintresse sett från myndighetens och bolaget sida. Även diskussionen
om konkurrensrätt mellan flygplatser har tagits bort då ämnet förtjänar en
egen uppsats. I uppsatsen kommer direktivet COM (2002)647 enbart att
behandlas utifrån frågeställningen.

1.4 Material och metod

Uppsatsen baseras på lagar, litteratur och praxis. Inom de teoretiska kapitlen
har tillgången varit bra då detta baseras på grundmaterial så som doktrin och
läroböcker. Däremot har tillgången på material rörande frågeställningen i
arbetet varit mager. Detta kommer av att ämnet inte debatterats i den
omfattning som skulle ha varit önskvärt. Mycket av den information som jag
använder mig av för diskussion kommer från media, tidningar och
intervjuer. För uppsatsens del har media och tidningar varit negativt i den
del objektivitet saknats. Anledningen till mediernas negativitet är att deras
texter innehåller värderingar som kan tala för en part. Objektivitetsbristen
har jag försökt att motverka genom kontakt med de i artiklarna nämnda
myndigheterna. För att få ytterliggare en vinkel utifrån uppsatsens
frågeställning har en undersökning gjorts på Sturups flygplats. Enkäten har
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utformat med tio frågor med största delen ja och nej svar. Enkäterna har
utgått anonymt och därefter behandlats anonymt. 

Införskaffandet av material till detta examensarbete har skett på följande
sätt. Materialet för teorikapitlena baseras i huvudsak på doktrin som erhållits
genom juridikums bibliotek samt UB 1. Material rörande ämnesområdets
praktiska delar har införskaffats via Internet genom myndigheternas hemsida
samt lagar och förordningar. Intervjuer har gjorts för att ge en bredare
inblick i verksamma personers vardag samt för att belysa olika
ställningstagande. Artiklar av olika slag har erhållits via sökning i databaser.

1.5 Disposition

Val av disposition finner sin förklaring i frågeställningens problematik. I
uppsatsens början har jag valt att ge läsaren en inblick i relevant lagtext
utifrån frågeställningen. I uppsatsens mittendel behandlas sekretesslagens
möjligheter utifrån uppsatsens fråga om en eventuell utökning samt
direktivets alternativa lösning. I uppsatsens slutdel återges en empirisk
undersökning gjord vid Sturups flygplats och utifrån den diskuteras
offentlighetsprincipens begränsning. Innan slutsatsen avslutar uppsatsen
kommer störningsrapporters eventuella påverkan på haverier att kort
diskuteras.
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2 Störningsrapporter inom
luftfarten

2.1 Inledning

Luftfartsverket är ett statligt verk och har som myndighet ansvar för den
civila luftfarten. Som central förvaltningsmyndighet innehar den många
uppgifter. Några av huvuduppgifterna är att utöva tillsyn över flygsäkerheten
för den civila luftfarten och att inneha samordningsansvaret för
trafiksäkerhetsarbetet inom luftfarten. I detta kapitel kommer luftfartens
lagregler, störningsrapportregler och luftfartsinspektionens neutralitet att
behandlas. 

2.2 Lufträttens lagregler

Luftfartsverket och dess förgreningar utgår i sin verksamhet från
luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171).
Luftfartslagarna i Sverige har starka internationella band. Detta kommer av
att den civila luftfarten kännetecknas av en långtgående samordning i
säkerhet och internationellt samarbete. I grunden står FN-organet
International Civil Aviation Organization (ICAO) där Sverige är
representerat tillsammans med cirka 180 andra medlemsländer. Anslutning
till ICAO regleras i Chicagokonventionen med tillhörande 18 annex. I
samarbetet1  inom Joint Aviation Authorities (JAA) sker en stor del av
normarbetet, normerna har i sin tur antagits av Europeiska Unionen (EU).2 I
ett ”Arrangements Document” har den svenska luftfartsinspektionen
förbundit sig att införliva de fastställda Joint Aviation Requirment (JAR)
reglerna. Idag har EU genom förordning (EEG) 3922/91 gett reglerna status
som EG-förordning.3 På detta sätt inverkar förordningen på svensk lufträtt
genom det svenska medlemskapet i EU. JAR och JAA har tillkommit på
grund utav behovet av samlad reglering då luftfarten utövas på ett
gemensamt aktörsfält. Samverkan och samordning sker även på olika nivåer
inom och utom landet. Ett exempel på det är det skandinaviska
luftfartsmyndighetens samarbetsorganisation för flygsäkerhetsfrågor (OPS-
utvalget). Att lufträttens område utvecklas med tiden och likaså säkerhet är
ett måste enligt luftfartsverket.4 Ett tecken på detta är Europeiska
gemenskapens direktiv om rapportering av händelser inom civil luftfart.5

                                                
1 SOU 1996:82, JAA samarbetet består av  ca 26 luftfartsmyndigheter i Europa, s. 46.
2 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s.46.
3 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s.47.
4 Se www.lfv.se, Luftfartsinspektionen / Om oss / Uppgifter om organisationen, s 1-2.
5 Direktiv COM (2002)647.
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Direktivet, som ännu inte antagits, kommer att påverka svensk rätt och ge ett
alternativt svar på vissa av de ställda frågorna i uppsatsen. Därav
återkommer direktivet i avsnitt 4 längre fram.

2.3 Luftfartsinspektionen

2.3.1 Inledning

Av luftfartsverkets instruktion framgår att luftfartsverket skall utöva tillsyn
över säkerheten för den civila luftfarten. Denna uppgift är tilldelad
luftfartsinspektionen som utgör en administrativ del av luftfartsverket.
Genom luftfartsverkets tilldelning införskaffar sig luftfartsinspektionen en
ställning som säkerhetsmyndighet. Luftfartsinspektionen är som myndighet
självständig och indelad i fem olika sektioner. Dessa utgörs av sektionen för
operativa tillstånd, sektionen för tekniktillstånd, sektionen för tillsyn,
sektionen för regler och sektionen för verksamhetsstöd. Alla utom sektionen
för tillsyn är samlade i Norrköping. Dessa fem sektioner skall sköta de i
förordningen tilldelade uppgifterna vilka är att fastställa säkerhetsnormer för
den civila luftfarten och dess markanordningar samt övervaka och se efter
efterlevnaden av dessa normer. Därtill kommer övervakning av
markanordningar  ur flygsäkerhetssynpunkt och den civila luftfarten samt
undersökning av luftfartsolyckor.6

2.3.2 Luftfarsinspektionens målsättning

Målsättningen för luftfartsinspektionen är satt av riksdag och regering. Av
trafikpolitiska beslut tagna 1987/88 av riksdagen framgår att luftfarten skall
ha en flygsäkerhetsstandard som minst är lika bra som andra välutvecklade
luftfartsnationers. Den målsättningen skall även gälla luftfartsskyddet.
Regeringen har även kommit med ett etappmål som riktar sig till att halvera
antalet haverier mellan 1998-2008. För att uppnå utsatta mål skall
utveckling ske tillsammans med ICAO, European Civil Aviation Conference
(ECAC), JAA, Eurocontrol och övriga ledande luftfartsnationer. För att
identifiera bristområden och risker skall säkerhetsarbetet grundas på
erfarenhet och analysverksamhet. Krav på snabb flexibilitet inom
luftfartssystem utgör enligt luftfartsinspektionen en riskfaktor och får ej
mötas med kompromiss av säkerheten. Säkerhetsansvaret vilar ytterst hos
aktörerna själva och det framgår av luftfartsinspektionens mål att
verksamheterna själva ansvarar för att utveckla och effektivisera egen
styrning och uppföljning av säkerheten. Stöd genom tillhandahållande av
kompetens från luftfartsinspektionen till luftfartsindustrin är ytterligare  ett
led i säkerhetssträvandet vad gäller granskning och godkännande av

                                                
6 Luftfarsinspektionen / Om oss / Uppgifter om organisationen, s 1-4.
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utveckling, produktion och vidmakthållande av fortsatt luftvärdighet av
civilt flygmaterial.7 

2.3.3 Luftfarsinspektionens neutralitet

Luftfartsinspektionen utgör som tidigare nämnts en självständig del av
luftfartsverket och detta är en förutsättning för att myndigheten ska kunna
uppfylla sin uppgift rörande tillsyn och säkerhet. I sin arbetsrelation till
marknaden har sex ledord satts upp. Dessa är öppenhet, fasthet, konsekvens,
oväld, konkurrensneutralitet och kvalitet. Öppenheten visas genom
villigheten att ständigt ha en dialog med marknaden. På detta sätt kommer
synpunkter från bådas håll på organisationens arbetssätt och
tillvägagångssätt under debatt. Fasthet utgörs av den icke existerbara
kompromissbarheten av säkerheten vilken utgörs av upprätthållandet av
minimikrav som framkommit i en beslutsprocess som präglats av öppenhet.
Konsekvensen visas genom att liknande fall behandlas lika i handläggning.
Oväld innebär att luftfartsinspektionen skall vara och uppfattas som opartisk
vid handläggning och beslut i ärende. Konkurrensneutraliteten skall
framkomma så att beslut inte får ha en konkurrenspåverkande effekt och
slutligen menas med kvalitet att luftfartsinspektionen skall ha en hög
kostnadseffektivitet och servicegrad. Allt detta är av vikt då
luftfartsinspektionen är den som både beviljar tillstånd av olika slag och den
som granskar att part håller den standard som tillståndet kräver.8 

2.4 Ett ifrågasättande av Luftfartsinspektionens
neutraliteten

Av de sex mål som ovan genomgåtts finns det enligt Harald Rosén, tidigare
anställd på luftfartsinspektionen9, alltid förbättringsmöjligheter och ett
behov av att vara självkritisk. Detta blir tydligt om man läser artikeln
”Katastroftillbud tystas ned” av Harald Rosén. I artikeln pekar Harald Rosén
på att en brist av självkritik och självrannsakan kan leda till ett minskat
förtroende för myndigheten hos allmänheten och marknadsaktörer. Harald
Rosén menar att detta är av vikt då det gäller ett statligt verk som besitter en
tvåpartsställning. För luftfartsverkets del utgörs denna tvåpartsställning av
att det är ett affärsdrivande statligt verk som driver huvuddelen av svenska
flygplatser och tar betalt för sina tjänster. Luftfartsinspektionen är en
självständig verksamhet, som ingår i luftfartsverket, vars uppgift är att
certifiera luftfartspersonal och flygplan samt utöva tillsyn. Detta görs också
mot betalning. Tvåpartsställningen framkommer utav att verket granskar sig
själv. Enligt Harald Rosén framgår luftfartsinspektionens motvilja att
kritisera sin egen organisation genom att studera ett antal incidenter som tas
                                                
7 Luftfarsinspektionen / Om oss / Uppgifter om organisationen, s 2-3.
8 Luftfarsinspektionen / Om oss / Uppgifter om organisationen, s 4.
9 Katastroftillbud tystas ned, Rosén, Harald, Dagens Nyheter, 17 oktober, s 5.
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upp i Harald Roséns artikel. En av dessa incidenter berörde en startande DC-
9 MD80 den 20 juni 1989. Flygplanet som startade från en av
luftfartsverkets egna flygplatser i Norrland orsakades skada för 1,2 miljoner
kronor. Den uppkomna skadan var orsakad av en ny och felaktig beläggning
vilket ledde till att klibbiga stenar kastades in i flygmotorerna. Båda
motorerna hade skador i stor omfattning och det hela kunde ha inneburit risk
för totalt motorstopp eller ett allvarligt haveri. Det slutade dock lyckligt. Av
flygsäkerhetsintresse borde en incident av detta slag utredas, enligt Harald
Rosén. Trots att en anmälan till luftfartsinspektionen gjorts har någon
utredning ej skett. Istället skickade luftfartsinspektionen en jurist som hade
till uppgift att bevisa att motorskadorna kunde ha uppkommit på en annan
flygplats. 

En annan incident berörde en felaktig lastningsfördelning på en DC-9 MD80
som ledde till att planet fick vända om och landa. I detta fall hade
luftfartsverket använt obehörig personal för lastning. Enligt Harald Rosén
har denna händelse behandlats med taktiken ”locket på”. Det har varken
kommit någon kritik till den egna organisationen eller någon pressrelease
rörande incidenten. 

I artikeln, tar Harald Rosén även upp den negativa konsekvens som en
beroendeställning innebär. Här syftar Harald Rosén på relationen mellan
luftfartsverket och SAS. Enligt Harald Rosén utgörs det negativa utav att
SAS särbehandlas. Som stöd för sitt ställningstagande syftar Harald Rosén
på följande incidenter. Kritiska rapporter gentemot SAS sekretessbeläggs till
skillnad från ett annat mindre bolag. Ett exempel på detta är en SAS-rapport
som berörde svåra korrosionsskador på några av flygföretagets fyrmotoriga
flygplan. Rapporten offentliggjordes inte på rund av att den kunde skada
både flygföretaget och luftfartsinspektionen. Däremot offentliggjordes ett
mindre flygbolagets uppkomna skador som var av lindrigare art. En annan
incident berörde en felprogrammering av navigationssystemet och 19 tons
övervikt där föreskriven belastningskontroll ej utfördes innan ny start, även
denna incident behandlades med metoden ”locket på”. Även händelser
relaterade till luftfartsverkets näst största kund, ett svenskt monopolistiskt
inrikesflygbolag10 har även den undkommit offentlighetens ljus. Händelse
som landning på fel flygplats, start utan trafikledning och upptäckt av stora
sprickor och deformerade vingar på föråldrad flygplansflotta har ej kommit
ut. Harald Rosén menar att rättssäkerheten, flygsäkerheten och
samhällsinformationen fått ställa sig åt sidan för maktapparatens egen
prestige. Enligt Harald Rosén framgick särbehandlingen från luftfartsverket
tydligt genom att ett mindre flygbolag fick en braskande pressrelease
rörande bristande underhåll av flygplan. Bristerna var dock ej av lika
allvarlig grad som hos de två större ovan nämnda bolagen. I artikeln vill
dock Harald Rosén uppmärksamma flera duktiga medarbetare vars kunskap
i flygsäkerhet är mycket god. Men det är på en helt annan kompetensnivå
som beslut om sekretess och pressreleaser tas enligt Harald Rosén. 

                                                
10 I artikeln nämns ej bolagets namn, därför sker inte det här heller.
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2.4.1 Max Danielssons bemötande av Harald Roséns artikel

För att motverka partiskhet och för att kompensera att artikeln ej är av
senaste datum har jag vänt mig till Max Danielsson11 på
luftfartsinspektionen med följande frågor.

1. Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att en händelse eller situation
skall resultera i en pressrelease från luftfartsverket eller
luftfartsinspektionen?

2. I vilken utsträckning är luftfartsverket och/eller luftfartsinspektionen
beroende av SAS eller annat bolag. Om beroende finns, på vilken nivå
och inom vilket område existerar den? Både positivt och negativt
beroende åsyftas.

3. Av refererade händelse följt sedvanliga riktlinjer. Om ej så är fallet, hur
skulle händelserna ha hanterats.

4. Egna kommentarer till artikeln.

Max Danielsson svarade enligt följande:

Enligt Max Danielsson och Eva-Marie Löfquist, luftfartsinspektionens
informationsansvarige, finns det inte några fasta kriterier för pressreleaser.
Varje fråga där pressrelease kan vara tänkbart bedöms från fall till fall. I
frågan om beroendeställning till andra bolag blev svaret nekande. Enligt
Max Danielsson har luftfartsinspektionen inget beroendeförhållande till
något bolag eller aktör som inspektionen utövar tillsyn över. Utifrån fråga
tre kan Max Danielsson inte kommentera händelseförlopp eller åtgärder
medtagna i artikeln då han ej var anställd på luftfartsinspektionen under
denna tid. Max Danielsson säger dock generellt att idag är händelse av den
karaktär som nämns i artikeln enligt styrande krav föremål för rapportering
till luftfartsinspektionen. För närvarande nås luftfartsinspektionen av ca
2500 rapporter per år från hela luftfartssystemet och är av skiftande karaktär
och risknivå. Varje händelse analyseras, riskbedöms och om så nödvändigt
bedöms utreds av en lämplig instans. Rapporter påvisar ofta störningar i
tekniska och operativa system inom luftfarten och ligger till grund för det
ständigt pågående arbetet att förbättra flygsäkerheten. Rapporterna
registreras och lagras enligt särskild metodik i en händelsedata där för
närvarande 13 300 händelser finns. Rapporterna i databasen är offentliga
handlingar. Allvarliga tillbud och haverier utreds av Statens
haverikommission som är en fristående myndighet. Utifrån fråga fyra har
Max Danielsson ingenting att tillägga för egen del utan menar att han saknar

                                                
11 Korrespondens har skett via e-mail. E-mail från Max Danielsson utges efter förfrågan av
mig Kajsa Ekman. Jag nås lättast via e-mail, kajsaekman@hotmail.com.
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kunskap om de händelser och anklagelser som skett på grund av att han ej
var anställd under denna tidsperiod.

2.4.2 Krav på oberoende luftfartsinspektion

Av ovan framgår hur luftfartsinspektionen är sammanlänkad med
luftfartsverket. Det är denna länk som kommer att behandlas i detta avsnitt
och anledningen till detta är dess samband med säkerheten. Av det som sagt
och av det som kommer att sägas är det alltid säkerheten som står i fokus.
Det är också med tanke på säkerhet som kritik riktats mot
luftfartsinspektionen och dess länk till luftfartsverket. Från min sida är det
hur rapporterna behandlas som är av intresse. För om rapporterna inte
behandlas lika, faller då inte stora delar av syftet med dem? Här syftas inte
enbart på luftfartsinspektionens arbete utan också på de konsekvenser som
blir av allmänhetens bristande insyn. Det offentliga ljuset är ett starkt
drivmedel för alla parter.

Enligt en artikel skriven av Bo Sehlberg12 finns det risker med att ha
luftfartsverket och luftfartsinspektionen inom samma organisation. Detta
framkommer av den skillnad som finns mellan den behandling som
luftfartsinspektionen ger olika aktörer inom den civila luftfarten. Bo
Sehlberg tar som exempel upp de åtgärder som luftfartsinspektionen tagit
mot Transjet samt frånvaron av ej vidtagna åtgärder mot Arlanda flygplats. I
båda fallen rör det sig om allvarliga saker men skillnaderna mellan
åtgärderna är för stor. I Arlandas fall rör det sig om bland annat tre
incidenter, den första rör fel på landningsbanbelysningen som enligt Bo
Sehlberg ej inrapporterats eller åtgärdats i tid. Den andra rör främmande
föremål på landningsbanan och den tredje ett rån som skedde genom att flera
kraftigt beväpnade personer passerade genom en obevakad grind. Enligt Bo
Sehlberg är varken kvalitetskontrollen eller organisationen godtagbar på
flygplatsen när incidenter av detta slag inträffat inom en kort tidsperiod. I
jämförelse med Transjet13 är dessa händelser minst lika allvarliga och utgör
en minst lika stor risk, dock uteblir åtgärd från luftfartsinspektionen. Enligt
Bo Sehlberg är anledningen den att luftfartsinspektionen är alldeles för
beroende av Arlanda flygplats och det är sällan det riktas kritik mot den
hand som man äter ur. Någon ändring tror inte Bo Sehlberg på förrän en
separation sker mellan luftfartsverket och luftfartsinspektionen. Denna kritik
har även framförts från ICAO, FAA och en utredning från
näringsdepartementet.14 Även luftfartsverkets egen utredning drar samma
slutsats enligt Bo Sehlberg, det vill säga att luftfartsinspektionens
säkerhetsarbete har organisatoriska problem.15 Åtgärder har dock vidtagits
enligt Bo Sehlberg men de ändrar inte på det faktum att luftfartsinspektionen
ingår i samma koncern och delar på samma kassa.

                                                
12 Kompisanda hotar flygsäkerheten, Sehlberg Bo, Dagens Nyheter, 2002-07-25, A 4.
13 Indragning av flygtillstånd för Transjet.
14 Kompisanda hotar flygsäkerheten, Sehlberg Bo, Dagens Nyheter, 2002-07-25, A 4.
15 Utredning leddes av Per Pellebergs på luftfartsverket.
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I en annan artikel tas samma problem upp. Artikeln är skriven av Harald
Rosén16 och är inte lika hård i sitt sätt att kritisera. Harald Rosén pekar
också på problemet med att luftfartinspektionen inte är en självständig
myndighet. Enligt Harald Rosén är det främst två saker som utgör problem.
Det ena problemet utgörs av finansieringen av luftfartsinspektionen. Det kan
åtgärdas genom att luftfartsinspektionen finansieras med statliga medel och
inte som nu genom affärsdrivande verksamhet. Anledningen till detta är att
om det går dåligt för flyget så minskar inkomsterna och kan leda till
minskade anslag för tillsyn. Det är inte meningen att säkerheten skall vara
beroende på flygkonjunkturen. Det andra problemet finns i att
luftfartsinspektionen granskar en del av sig själv. Hur opartisk kan personal
vara när de granskar kollegor. Att dessa två problem åtgärdas är mycket
viktigt enligt Harald Rosén då luftfartsverket kan vara ett led i
händelsekedjan som leder fram till ett haveri eller en incident.

2.4.3 Självständighet undersöks av statlig kommitté

Frågan om en självständig luftfartinspektion har undersökts i SOU
1996:82.17 I utredningen utgick förslaget från en samordning av
luftfartsinspektionen, sjöfartsinspektionen och järnvägsinspektionen. Från
kommitténs betänkande kan följande slutsatser dras. Kommittén fann att en
sammanslagning av de tre inte var motiverad. Anledningen till detta
ställningstagande är att de fördelar som eftersträvas med sammanslagningen
kan uppnås på annat sätt.18 För luftfartsinspektionens skulle det inte bli
någon samordningsvinst. Orsaken är att luftfartsinspektionen redan
samarbetar med sjöfartsinspektionen, järnvägsinspektionen samt många fler
myndigheter och aktörer19 på marknaden för att utveckla och öka
säkerheten. Samarbetet är lyckat och en mer reglerad samarbetsform skulle
inte gynna luftfartsinspektionens verksamhet enlig kommittén. I utredningen
ställdes också frågan om en splitring mellan normering och tillsyn.
Kommittén konstaterade liksom luftfartsinspektionen att det inte fanns några
skäl för detta. För luftfartsinspektionens del är ett nära samarbete mellan
normering och tillsyn en förutsättning för utveckling och ett samarbete
internationellt sett.20 Vad gäller luftfartsinspektionens organisatoriska
hemvist är kommittén av den åsikten att luftfartsinspektionen bör separeras
från luftfartsverket. Kommitténs ställningstagande baseras på luftfartsverket
allt mer affärsdrivande verksamhet. Risken för att luftfartsinspektionen ska
uppfattas som partisk och beroende talar för en strävan efter
självständighet.21 Kommittén anser att det ”inte är lämpligt att
luftfartsinspektionen ingår i en myndighet som inspektionen själv har
tillsynsansvaret för och vars verksamhet är föremål för inspektionens
                                                
16 Flygsäkerheten behöver en egen myndighet, Rosén Harald, Göteborgs-Posten, 2001-08-
09.
17 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter.
18 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s. 53.
19 Med aktörer menas de bolag som är aktiva inom det relevanta området, exempel SAS.
20 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s. 68.
21 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s. 79.
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normgivning”.22 Luftfartsinspektionens egen praxis där dess självständighet
blir tydlig talar också för en separation enligt kommittén. Kommittén
kommer också fram till att luftfartsinspektionen bör finansieras över
statsbudgeten.23 Pengarna skall då rimligen komma från luftfartsverket.
Rimligheten kommer av att luftfartsverkets kan bära merkostnads storlek
genom verkets verksamhet och dess möjlighet till rationalisering. 24

2.5 Störningsrapporter

Underrättelse och rapportskyldighet förekommer inom olika verksamheter,
som till exempel inom luftfart och kärnkraftsindustrin. Inom luftfarten är
rapportskyldigheten en förutsättning för en säker luftfart och utgör en av
dess grundpelare för ökad säkerhet. Men vad är en störningsrapport, när
föreligger rapportskyldighet och för vem gäller rapportskyldigheten?
 

2.5.1 Vad är en störningsrapport?

Störningsrapporter utgör bland annat det underlag som luftfartsinspektionen
använder sig av för att arbeta med flygsäkerheten. Störningsrapporternas
syfte och funktion är att höja flygsäkerheten och används som ett verktyg för
att identifiera de tillfällen då rutinarbetet inte fungerar. Rapporterna samlas
in, utreds och analyseras. Syftet med störningsrapporterna är inte att fördela
skuld eller ansvar utan att förstå vad som händer och varför. Insamlingen av
störningsrapporterna ger också möjligheten att hitta problemområden vilket
underlättar förebyggande åtgärder. Syftet är också att alla organisationer,
företag och utövare ska få del av informationen som ett led i
säkerhetstänkandet inom luftfarten.25 Områden där händelser rapporteras är
till exempel flygoperativa, flygtekniska, flygtekniskt underhåll,
flygtrafiktjänst och flygplatstjänst. Rapport skrivs när en avvikelse skett som
skulle kunna ha lett till allvarligt tillbud eller olycka.26 Händelsekedjan för
rapportering kan se ut enligt följande: avvikelse iakttas av markpersonal,
iakttagelsen skrivs ner enligt fastställda formulär, rapport skickas till
flygplatschefen, flygplatschefen gör en säkerhetsbedömning av rapporten,
bedömningen resulterar i antingen vidaresändning till luftfartsinspektionen
eller till arkivering i rapportpärm. Flygplatschefens bedömning skall
resultera i en feedback till rapportören samt en utvärdering.27 

                                                
22 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s. 79.
23 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s. 89.
24 SOU 1996:82, En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter, s. 95.
25 Se luftfartsverkets hemsida, luftfartsinspektionen/vägledning/Hur lämnar jag rapport om
störning? www.lfv.se, Hämtat den 3 januari 2003.
26 Se luftfartsverkets hemsida, luftfartsinspektionen/vägledning/Hur lämnar jag rapport om
störning? www.lfv.se, Hämtat den 3 januari 2003.
27 Intervju med Christer Selin, Sturups flygplats.
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2.5.2 När föreligger störningsrapportsskyldighet?

Enligt luftfartslagen och luftfartsförordningen föreligger rapportskyldighet
vid haveri, incident och störning.28 Denna uppräkning är dock en förenkling.
Vilka som har skyldighet att rapportera regleras genom lag. Utav BCL-D 1.3
reglerna29 framgår att personer som räknas till luftfartygets befälhavare,
ägare till luftfartyget eller den som tar ägarens ställning vid brukande av
luftfartyg är de som berörs i första hand då de genom lag förpliktigas att
inkomma med rapport om omständigheterna i fråga. Utav luftfartslagen och
luftfartsförordningen framgår också när rapporter bör inges. Underrättelse
och rapportskyldighet föreligger när bland annat luftfartsolycka inträffat det
vill säga haveri, vid störning, skada eller materialfel som inträffar under
flygning eller underhållsarbete som berör luftfartygets luftvärdighet, vid
onormal händelse eller annan felaktighet där ombordvarande eller
luftfartyget befunnit sig i uppenbar risksituation. Underrättelse och
rapportering skall även ske vid avvikelse i nödläge från förbud, föreskrivet
förfarande och påbud, vid omhändertagande av person som landsatts eller
avses överlämnas till polismyndigheten. Även tillbud30 mellan luftfartyg,
inträffade kapacitetsfall hos besättning, fel hos vädertjänst eller
trafikledningen, felaktigheter eller bristfälligheter hos kommunikations och
navigationshjälpmedel, flygplatsbelysning eller kartmaterial samt
fellastningar ger rapportskyldighet.31

2.5.3 Övrig rapportering av händelser inom luftfarten

Stycket ovan har visat när störningsrapporter skall lämnas in och vilka som
har skyldighet att inlämna rapporterna. Dessa personer som ovan
genomgåtts utgör dock bara en bråkdel av den personal som kommer i
kontakt med luftfarten. Av personer som hittills inte tagits upp är bland
annat ”handlingcrew” (benämning på personal som har direkt anknytning till
ett flygplans start och landning, exempel på detta är incheckningspersonal,
bagagepersonal och så vidare), brandmän, tekniker, servispersonal det vill
säga markpersonal av olika slag. Dessa människor är en viktig länk i
säkerheten och har en viktig del i arbetet att förbättra säkerheten inom
luftfarten. Men under vilka regler hamnar personal av detta slag?
Reglemente BCL-F 3.1 innehåller regler om rapportering av förhållanden på
flygplats. Här regleras när, hur och till vem en rapport skall inlämnas.
Incidenter som berör förutsättningarna för flygplatsens godkännande skall
omgående anmälas till luftfartsinspektionen.32 Tillfälliga eller permanenta
förändringar som berör flygsäkerheten skall meddelas luftfartsverkets AIS-

                                                
28 3 kap. 7 § samt 5 kap. 2 och 8 §§ luftfartslagen samt 48 och 49 §§ luftfartsförordningen.
29 Baseras på annex 14 Chicagokonventionen, luftfartslagen samt luftfartförordningen.
30 Tillbud är benämning på händelse mellan två flygfartyg som ej varit av normal karaktär.
Exempel på tillbud är när ett flygfartyg avvikit från given höjd och på detta sätt ej uppfyllt
avståndsreglerna.
31 BCL-D, kapitel 1.3, Rubrik Underrättelse och rapportskyldighet.
32 BCL-F 3.1, 4.3.1.1, s, 7.



16

kontor.33 Vad gäller rapportering av störningsrapporter åvilar detta
flygplatschefen och chefen för flygtrafiktjänsten inom respektive område.34

Men vad gäller då för övrig personal? För övrig personal är det flygplatsens
interna regler som gäller. Enligt Lars Söfgren, säkerhetschef, division
Sturup, rapporteras störningar inom verksamheten till vederbörlig chef. Vid
behov vidarebefordras rapporten till ledningsgruppen. Vid större störningar
rapporteras det till ledningen och sedan vidare till luftfartsinspektionen. Vid
mindre störningar löses problemen inom avdelningen och kommer inte till
allmänhetens kännedom. Enligt Lars Söfgren uppmuntras personal att
anmäla om det behövs och enligt honom är anmälningsklimatet bra. För att
underlätta rapportering har en färdigställd funktionsrapporteringsmall
iordninggjorts.35 På andra flygplatser kan det dock vara annorlunda enligt
Christer Selin, säkerhetsansvarig på Sturups flygplats. Enligt Christer Selin
är en anledning till detta bland annat den negativa publicitet som
förekommit runt och omkring Arlanda flygplats. Kritiken riktades mot
avsaknaden av rapportering av störningsrapporter. Arlanda har bemött
kritiken med att nu lämna in alla rapporter till luftfartsinspektionen oavsett
allvarlighetsgrad. Enligt Christer Selin är ett beteende av denna sort inte
eftersträvansvärt. I slutändan är det flygplatsen och inte luftfartsinspektionen
som har det slutliga ansvaret.36

2.6 Sammanfattning

Avsnitten ovan har berört luftfartsverkets och luftfartsinspektionens
sammanlänkning. Av det som sagts så framgår det att myndigheterna är i
riskzonen av att bli betraktade som partiska av allmänheten. Artiklarna
skrivna av Bo Sehlberg och Harald Rosén visar på tendenser som tydligt
pekar åt det partiska hållet. Luftfartsinspektionen vars riktlinjer som
granskningsmyndighet utgör en grund för säkerhet och ska inge förtroende
hos allmänheten. Myndighetens förtroende kan dock äventyras om
luftfartsinspektionens neutralitet inte bibehålls. Enligt artiklarna ovan och
SOU 1996:82 framgår önskemål att separera luftfartsverket och
luftfartsinspektionen. Det finns två anledningar till ställningstagande i denna
riktning av statens offentliga utredningar. Den ena att luftfartsinspektionen
inte klarar av att agera neutralt på marknaden och det andra skälet är att
luftfartsverket mer och mer inriktar sig mot den privata marknaden. Denna
inriktning från luftfartsverkets sida undergräver luftfartsinspektionens
neutralitet hos andra aktörer på marknaden. 

Beträffande störningsrapporter har avsnittet ovan visat på den reglering som
finns rörande detta område. Av skyldighet att rapportera framgår att alla
berörs men inte av samma regler. De olika reglerna torde dock inte utgöra
ett problem då rapportering utgör en starkt inarbetad rutin inom luftfarten.
                                                
33 BCL-F 3.1, 4.3.1.2, s, 7.
34 BCL-F 3.1, 4.3.3.1, s, 7.
35 Airport Regulations MS AR, Nr 04/1997, 1997-04-03.
36 Intervju med Christer Selin, den 8 januari 2003 på Sturups flygplats.
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En stark förankring runt om i världen genom de internationella regleringarna
bidrar också till stabilitet och enhetlig utformning av regler.
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3 Offentlighetsprincipen

3.1 Inledning

Detta kapitel kommer att behandla offentlighetsprincipen inom den svenska
förvaltningen där tyngdpunkten kommer att läggas på
handlingsoffentligheten. Anledningen till denna fokusering beror
handlingsoffentlighetens inverkan och betydelse för svensk offentlighet. Ur
det historiska perspektivet kan man se att offentlighetsprincipen har sitt
ursprung i de medeltida härads- och landstingen. Tingsmenigheten tog under
dessa ting en aktiv del i rättstvister och andra samhälleliga angelägenheter.37

Offentligheten har dock utvecklats mycket från denna tid och utgör idag en
viktig grundpelare för det svenska samhället. Var hittas nu den reglering
som offentlighetsprincipen utgör och vad innebär den idag samt vilket syfte
har den?

3.2 Offentlighetsprincipens spridning och syfte

Offentlighetsprincipen finns på olika ställen i Sveriges författning. Den tar
sig uttryck i bland annat regeringsformen (RF) 2 kapitlet 11§ där
förhandlingsoffentligheten framgår, tryckfrihetsförordningen (TF) 1 kapitlet
1§ 3 stycket där meddelarfriheten framgår, yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
1 kapitlet 2§ rörande möjlighet för befattningshavare i offentlig tjänst att
meddela sekretessbelagda uppgifter osv. Offentlighetsprincipen är att
identifiera som en vedertagen allmän rättsprincip. Dagens
offentlighetsprincip kan sägas innehålla yttrande- och informationsfrihet,
informationsskyldighet för myndigheter och handlingsoffentlighet.38 Den
form av offentlighet som kanske är den mest betydelsefulla är
handlingsoffentligheten och finns i tryckfrihetsförordningen 2 kapitel.
Handlingsoffentlighetens betydelse gör att den har en fastare reglering än
övriga principer.39 Handlingsoffentligheten har ett nära samband med
tryckfriheten och utgör en av dess beståndsdelar. Detta uttrycks i
tryckfrihetsförordningen 1 kapitel 1§ där tryckfriheten sägs innefatta en rätt
att i ” tryckt skrift… offentliggöra allmänna handlingar”.40 Vad har då
offentlighetsprincipen för syfte? Tittar man på handlingsoffentligheten kan
syftet i kort sammanfattning sägas garantera rättssäkerheten, effektiviteten i
förvaltningen och effektiviteten i folkstyret. Offentlighetsprincipen skall ge
allmänheten och massmedier insyn i myndigheternas verksamheter. Insynen
skall förhoppningsvis hindra myndigheter från att missbruka sin makt och ge
medborgarna kunskap om samhällsförhållanden som bör bli föremål för

                                                
37 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 15.
38 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 16.
39 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 17.
40 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 19.
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reformer. Yttrande- och informationsfriheten utgör en grundpelare för
svensk demokrati, likaså informationsskyldigheten för myndigheter.
Innebörden av offentlighetsprincipen visas i att allmänna handlingar blir
offentliga, befattningshavare åtnjuter meddelarfrihet samt
förhandlingsoffentlighet. Denna innebörd, framför allt för allmänna
handlingar, får olika konsekvenser inom varierande områden. Dess för- och
nackdelar är intressanta utifrån uppsatsens frågeställning och kommer att
behandlas senare i texten utifrån tre parters behov. 41

Först skall offentlighetsprincipen och dess koppling till sekretesslagen att
belysas.

3.3 Handlingsoffentlighet

Begreppet ”allmän handling” har en bestämd juridisk innebörd. Med
”allmän” menas att olika skriftliga dokument och tekniska upptagningar är
förvarade hos myndighet. Beträffande handlingen så är det handlingens
betydelseinnehåll som är det viktigaste. Dock måste innehållet vara fixerat.
Här är det inte bara ett papper eller en fotokopiering som räknas som
fixeringsgrund, utan även andra material så som exempel trä och metall. Av
handlingen  är det informationen som står i centrum och inte materialet som
informationen är skriven på. För att handlingen skall betraktas som allmän
måste den även nått ett visst handläggningsstadium. Med
handläggningsstadium menas att en handling skall vara inkommen eller
upprättad hos myndighet. En handling kan som fysiskt medium bära
information. I tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 3§ 1 stycket stadgas det
som vedertaget förknippas med handling. Här kommer ”handlingens”
traditionella betydelse fram, det vill säga framställning i skrift och bild.
Karakteristiskt för dessa handlingar är att de kan uppfattas visuellt, det vill
säga utan teknisk apparatur. Det finns dock handlingar som kan uppfattas
enbart med teknisk apparatur. Dessa benämns som upptagningar och hittas
också i tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 3§ 1 stycket. Utlämnandet sker
enligt tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 2 och 13 §§. Vid utlämnandet är det
enbart informationsinnehållet och inte själva till exempel ljudbandet eller
videobandet som åsyftas. Vad som gäller för ADB-upptagningar, det vill
säga någon form av datamedium, är att informationen skall sorteras efter
logiskt sammanhang och den sorterade informationen bildar gemensamt en
upptagning. Hantering av ADB-upptagningar skiljer sig inte från andra
handlingar, här skall dock också sekretesslagen (SekrL) beaktas.
Anledningen till detta är att 15 kapitlet 9§ sekretesslagen innehåller vissa
regler om bland annat god offentlighetsstruktur. Offentlighetsstruktur tar sig
uttryck i att myndighet vid hantering av ADB-upptagningar skall hålla
sekretessbelagd information åtskild från övrig information så att tillgången
till allmänna handlingar inte försvåras. Sekretesslagen berör även övriga
allmänna handlingar men mer om detta i avsnitt 3.4. Ytterligare nyckelord

                                                
41 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 15.
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som måste vara uppfyllda för att en handling skall anses vara allmän är
förvarad, myndighet, inkommen och upprättad. 42

Med ordet ”förvarad” menas att en handling fysiskt anses förvarad hos en
myndighet. Det utgör ingen skillnad om det är original eller kopia. Av detta
följer att samma handling kan finnas hos flera myndigheter.43 

Med begreppet ”myndighet” menas att handlingen måste vara förvarad hos
en sådan verksamhet. Begreppet myndighet definieras inte i 2 kapitlet 3§
tryckfrihetsförordningen men skall dock motsvara det begrepp som finns i
regeringsformen. I regeringsformen återges följande som myndighet,
regeringen, de kommunala och statliga förvaltningarna, domstolarna samt de
affärsdrivande verken. Enligt 2 kapitlet 5§ tryckfrihetsförordningen faller
även beslutande församlingar så som riksdagen och kommunfullmäktige
inom myndighetsdefinitionen. Även de allmänna försäkringskassorna
betraktas som myndigheter både i regeringsformen och förvaltningslagens
mening. För att lättare avgöra vad som är en myndighet eller inte kan
riktlinjer från tidigare praxis ge en viss vägledning. En av riktlinjerna är att
verksamheter i privaträttslig form som till exempel bolag och
samfälligheter, som normalt faller utanför myndighetsbegreppet men som
enligt praxis skall inkluderas om ”organet” handhar myndighetsutövning
mot enskilda. Andra riktlinjer har framkommit av rättsfall där vikten har
lagts på funktionella aspekter och organisatoriska kriterier. Vid
klassificering skall i övrigt bland annat hänsyn tas till om organet bildats
enligt lag eller författning, om organets uppgifter framgår av författningen,
om organets område faller sig naturligt ligga under myndighetskategorin och
om tillsättning av tjänster görs från andra myndigheter. Även finansiering
med allmänna medel talar för en klassificering som myndighet. För enskilda
subjekt som till exempel aktiebolag råder ej handlingsoffentlighet som
huvudregel, detta gäller även om bolaget skulle vara under inflytande av stat
eller kommun.  Ej heller delegerande uppgifter från stat eller kommun till ett
”subjekt” medför myndighetsetikettering44. Här skall dock tilläggas att ett
undantag från huvudregeln finns. Undantaget finnes i en bilaga som 1
kapitlet 8§ 2 stycket i sekretesslagen hänvisar till. Organen som uppräknas i
bilagan intar en ställning som myndighet vars handlingar faller under
handlingsoffentligheten enligt 1 kapitlet 8§ 2 stycket i sekretesslagen. Dessa
organ utför ofta uppdrag för allmänhetens räkning, till exempel AB Svensk
bilprovning. Av 1 kapitlet 9§ sekretesslagen framgår att kommunala företags
handlingar blir offentliga om kommun, landsting eller kommunalförbund
innehar tillsammans eller var för sig ett rättsligt bestämmande inflytande.
Offentlighet för handlingar gäller även kommunala företag om kommun,
landsting eller kommunalförbund äger aktier eller på annat sätt förfogar över
rätten att utse eller avsätta mer än hälften av samtliga röster i bolaget.
Offentlighet gäller om inflytande finns över utseende eller avsättning över

                                                
42 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 38.
43 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s.40
44 Med myndighetsetikettering menas att bli betraktad som myndighet.
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bolagets styrelse. Enligt kommentaren till sekretesslagen skall nya organ
omfattas av en prövning där organets specifika förhållande prövas. Detta
avgör om organet skall uppföras på bilagan och inta ställning som
myndighet. Bakgrunden till bilagan är behovet av insyn i verksamheter vars
associationsform går i motsatthåll i förhållande till offentlighetsprincipen
vars utövning riktar sig till enskilda. Förklaringen till de nyare
associationsformerna är de fördelar som en privaträttslig utföring medför
men detta leder i sin tur till principiella och praktiska problemen rörande
offentlighet, därav tillkomsten av sekretesslagens bilaga.45

Med ”inkommen” i 2 kapitlet 6§ tryckfrihetsförordningen menas att
handlingen har anlänt eller kommit behörig befattningshavare tillhanda.
Förseglade dokument blir inkomna vid tillkännagivandet av öppnandet.

Om ”upprättad” stadgas det om i 2 kapitlet 7§ 1 stycket
tryckfrihetsförordningen. En handling anses upprättad om den har
expedierats av myndigheten, det vill säga om det gjort tillgänglig för
allmänheten. Vissa handlingar, till exempel myndighetsinterna expedieras
dock inte utan upprättandet sker när ärendet avgörs.

Om det som ovan sagts om förvaring, myndighet, inkommen och upprättad
anses uppfyllt är en handling att anses som allmän. Det kan också fastslås att
störningsrapporter kvalificeras som allmän handling om det som ovan är
uppfyllt.

3.4 Sekretesslagen

I detta stycke kommer sekretesslagen med dess problem att belysas.
Sekretesslagen beskrivs i 2 kapitlet 2§ tryckfrihetsförordningen som den
”särskilda lagen”. Sekretesslagens beskrivning kommer utav dess uppgift,
vilken är att inskränka offentlighetsprincipen. Inskränkningen får dock bara
ske om den faller inom de i lagen uppräknade skyddsvärda intressena. Dessa
sju intressen är uppräknade i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2§ och är
uttömmande. Begränsningarna som följer av tryckfrihetsförordningens 2
kapitel 2§ tydliggörs i sekretesslagen genom en noga reglering av vad som
faller inom skyddsintressen eller ej.46 Av vikt är att sekretesslagen är klar
och tydlig. Enligt vissa har dock inte detta uppfyllts då sekretesslagen anses
som svåröverblickad och snåraktigt omfattande.47 För de i uppsatsen ställda
frågorna är sekretesslagen intressant ur det perspektivet att sekretesslagen
eventuellt skulle kunna utvidgas för att inkludera ytterligare aspekter som
skyddsvärda. För att lättare kunna besvara frågan om en utvidgning av
sekretesslagen skulle öka rapporteringen av störningsrapporter kommer först
en inblick i sekretesslagen att göras. Därefter kommer möjligheten till att
utvidga sekretesslagen att undersökas.
                                                
45 Kommentaren till sekretesslagen, Supplement 8, januari 2002, s. 1:27.
46 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 169
47 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 171.
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3.4.1 Vad innebär sekretess?

Med sekretess menas att uppgifter som faller inom skyddsintressena inte får,
helt eller delvis lämnas ut. Vid avgörande om sekretess skall gälla eller ej är
det inte uppgifterna i sig som avgör utan det är i vilket sammanhang som de
förekommer och dess innehåll som avgör. I sekretesslagen regleras
handlingssekretess och tystnadsplikt gemensamt. Med detta menas att det ej
är tillåtet att röja uppgift muntligt, skriftligt eller på något annat sätt.
Sekretess gäller både för fysiska och juridiska personer, om inte lagen säger
annat. Sekretess förekommer ofta inom olika verksamheter, ett exempel är
skattemyndigheten. När sekretessuppgift finns inom sin verksamhet går den
under namnet primär sekretess. Om uppgifter sedan skickas vidare till en
annan myndighet och sekretessen medföljer enligt lag, då övergår
sekretessen till att kallas sekundär sekretess. Om den primära sekretessen
medföljer uppgiften till annan myndighet och denne har egna primära
sekretessregler, då faller den sekundära sekretessen och uppgiften hamnar
under den nya myndighetens primära sekretess. Detta sker oavsett om
skyddet blir sämre eller bättre.48 

För vem gäller då sekretessbestämmelserna? De personer som oftast
kommer i kontakt med sekretessbestämmelserna är de personer som via sina
arbeten på ett eller annat sätt inkluderas i lagbestämmelserna. Enligt 1
kapitlet 6§ sekretesslagen lyder följande:

”som på grund av anställning eller uppdrag hos myndighet, på grund av
tjänsteplikt eller på annan liknade grund för de allmännas räkning deltar
eller har deltagit i myndighetens verksamhet.”

Sekretess gäller även efter avslutad tjänstgöring. Enligt proposition 1979/80
Del A s. 127 kan även andra beröras av sekretess. Detta sker då genom
klausuler i avtal om tystnadsplikt.

3.4.2 Vad avgör om sekretess skall tillämpas eller ej?

Med beaktande av sekretesslagens syfte, skall sekretessen inte sättas längre
än vad som krävs för att skydda de i lagen uppräknade intressena. Vid denna
bedömning utgår ofta sekretesslagen från de i paragraferna uppställda
villkoren. Här åsyftas skadebedömningen det vill säga risken för skada som
ett eventuellt uppgiftsutlämnade skulle medföra i det enskilda fallet.49 I
sekretesslagen finns det två olika skaderekvisit. Det ena är rakt skaderekvisit
och det andra är omvänt skaderekvisit. Med rakt skaderekvisit menas att
offentlighet gäller som huvudregel och sekretess enbart om det kan antas att
viss skada kan uppkomma om uppgift släpps. Enligt propositionen till
sekretesslagen kan bedömning göras utifrån uppgiften i sig och inte efter

                                                
48 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 188.
49 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 176-177.
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skadebedömningen i det enskilda fallet.50 Med omvänt skaderekvisit gäller
sekretess som huvudregel och offentlighet enbart om det har gjorts klart att
ingen skada sker om uppgift röjs. När det gäller utrymme för
skadebedömning i ett omvänt skaderekvisitfall är den relativt liten.51

3.4.3 Vilka skyddsintressen inkluderas i sekretesslagen

I 2 kapitel 2§ tryckfrihetsförordningen stadgas att följande sju punkter
räknas som särskilt skyddsvärda intressen.

1. rikets säkerhet m.m.,
2. rikets ekonomiska politik,
3. inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden eller
7. intresset att bevara djur och växtarter.

För uppsatsen är det till största del punkt tre och sex som är av intresse. Här
rör det sig om information hos myndigheter som inte får lämnas ut om det
skulle innebära att myndighetens syfte motarbetas eller att en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållande röjs och på detta sätt orsakar skada.
Som tidigare sagts är sekretesslagen uttömmande. Av de skyddsintressen
som ovan återgetts så inverkar de olika beroende på vem som iklär sig rollen
som sekretesslagens skyddsintresse. I uppsatsen är det framförallt tre parter
som är intressanta. De är myndigheten, bolaget och individen. Dessa tre har
olika skyddsbehov och kommer därför att skyddas olika av sekretesslagen.
Utifrån myndighetens sida är det främst sekretesslagens regler angående
möjlighet att skydda information som blir aktuell, om detta regleras det i 4
kapitlet sekretesslagen. Av de sju punkter ovan är det punkt 3 som fångar
myndighetens behov mest. Från bolagets sida är det möjligheten att begränsa
insyn som är av intresse. Från de 7 punkterna är det här punkt 6 som täcker
bolagets intresse mest. Anledningen till behovet är enligt min uppfattning
bland annat den misskreditering som sker om information misstolkas av
medierna. I slutändan kostar misskrediteringen bolagen pengar i form av till
exempel färre kunder. Från arbetstagarens/privatpersonens sida är det
behovet av anonymitet som är önskvärd. Behovet kommer av obehag av att
behöva anmäla en kollega eller sig själv samt att risk föreligger att bli till
allmän syndabock på arbetsplats eller inför svenska folket. Skydd för
privatperson regleras i olika kapitel i sekretesslagen beroende på i vilket
sammanhang informationen befinner sig i. Av de sju punkter som
uppräknats ovan är det punkt 6 som fångar individens behov bäst. I fall som
innefattar uppgifter om person i störningsrapporter skyddas dessa främst
genom personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen är långt ifrån heltäckande
vilket kommer att visas i avsnitt 3.6. Nedan skall en av sekretesslagens
                                                
50 Se prop. 1979/80:2 del A s. 80 f.
51 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 6:e uppl. Nordstedts juridik AB, 2001, s. 177.
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anknytningar till offentlighetsprincipen belysas. Bakgrunden till belysningen
beror på offentlighetsprincipens tolkning.

3.4.4 RÅ 1997 ref. 21

Tolkningen av sekretesslagens 8 kapitlet 7§ 3 stycket och dess anknytning
till offentlighetsprincipen har ändrats under slutet av 1980 talet. Paragrafen
lyder enligt följande:

”Sekretess gäller för verksamhet, som bedrivs av annan än statlig
myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på
näringslivet, för uppgifter om

1. enskilds affärs eller driftförhållande, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den, som har
trätt i affärsförbindelse med den som är föremål för tillsyns- eller
stödverksamhet som avses i denna paragraf

(Andra stycket borttaget)
Sekretess enligt första stycket 1. gäller dock inte för uppgifter i
tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämner som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av
allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljö eller
redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut. Regeringen kan för särskilt fall förordna om
undantag från nämnda sekretess, om den finner det vara av vikt att
uppgiften lämnas.”

Paragrafen tar sikte på sekretess i verksamhet som bedrivs av annan än
statlig myndighet52 och som består av tillsyn eller stödverksamhet med
avseende på näringslivet. I paragrafens tredje stycke inskränks dock
sekretessen genom att undanta information som i tillsynsverksamheter om
intresset finns för allmän kännedom om förhållanden som rör människor
hälsa, miljö eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse som
har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.53 Anledningen till ändringen var
att regeringen funnit att myndigheter tolkat den tidigare skrivningen om
allmänhetens rätt till insyn alltför snävt.54 

Innan ändring skedde av sekretessbedömning var ofta besluten till fördel för
den part som sekretessuppgifterna handlade om. Detta på grund av att
röjning av uppgifter rörande part skulle kunna leda till skada av något slag.
Dagens inställning hos kommunala verk till möjlighet för part att få sina
uppgifter sekretessbelagda är inte densamma. Detta blir tydligt vid en

                                                
52 Med annan än statlig myndighet menas kommunala myndigheter, särskilda organ enligt 1
kap. 8 och 9§§  Sekretesslagen. Kommentaren till Sekretesslagen 8 kapitlet 7 §, 8:20.
53 Sekretesslagen 8 kapitlet 7 §.
54 Prop. 1988/89:131, om sekretesskyddet för uppgifter i tillsynsärenden m. m, s. 8-9.
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granskning av paragrafens tredje stycke och RÅ 1997 ref. 21. I fallet RÅ
1997 ref. 21 rådde följande omständigheter. Fredrik L ansökte hos
miljönämnden att få ut handlingar vilka innehöll resultat av provtagning i
storhushåll i privat regi. Proverna som efterfrågades innehöll omdömet
”otjänligt” eller ”tjänligt men med anmärkning” och var tagna mellan 1991-
1995. Dessa hade tidigare utgivits till annan sökande med då med förbehåll
enligt sekretesslagens 14 kapitel 9§. Fredrik L:s begäran var att utfå
handlingarna utan förbehåll. Syftet var att göra en granskning av storhushåll
i tio större städer för TV-programmet Striptease. Granskningen gick ut på att
se huruvida bristfällig livsmedelshantering återkom gång på gång.
Miljönämnden avslog Fredrik L:s begäran med motiveringen att det inte
förelåg något skäl för att frångå tidigare beslut då inga nya omständigheter
förelåg. Fredrik L överklagade till Kammarrätten i Göteborg med samma
yrkande som tidigare. Kammarrättens diskussion kretsade kring uppgifternas
relevans. Rätten lade vikt vid att intresset från allmänheten var beroende av
om uppgifterna visade på upprepade missförhållanden det vill säga
systematiska brister eller enstaka förseelser. Kammarrätten avslog begäran
med motiveringen att de begärda resultaten inte visade systematiska brister
och allmänintresse förelåg således inte. Fredrik L överklagade till
Regeringsrätten med motiveringen att de uppgifter som efterfrågades i
analysrapporten, det vill säga namn på restaurangen, namn på det företag
som drev restaurangen får en annan innebörd om de sammanförs med
undersökningar i andra kommuner. Enligt Fredrik L hade inte kammarrätten
tillgång till denna information. Från Fredriks L:s sida är det viktigt att kunna
jämföra resultat från olika restauranger som har samma ägare. Det får inte
nekas information från miljönämnden på grund av att restaurangerna inte är
belägna inom samma kommun. Regeringsrättens diskussion av Fredrik L:s
begäran delades upp i två steg. Först konstaterade regeringsrätten att
sekretess enligt 14 kapitlet 9§ sekretesslagen enbart gäller om det finns
förbehåll för uppgifterna. För att förbehåll skall kunna ställas, skall risk för
skada, men eller annan olägenhet kunna ske om uppgifter fick handskas fritt
av den som förfogade över dem. I steg två ställde regeringsrätten intressena
mot varandra. Regeringsrätten kom till den slutsatsen att allmänhetens
intresse att få tillgång till de ifrågavarande uppgifter var av sådan vikt att de
bör lämnas ut. I detta fall utökades offentlighetsprincipens räckvidd. Detta är
dock inte alltid fallet då sekretesslagens skyddsintressen i många fall
blockerar informationsflödet. 

3.4.5 Sekretesslagens begränsning av offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen har en viktig funktion att fylla för rättssäkerheten.
Offentlighetsprincipens syfte blir dock inte alltid nådd. Detta kommer utav
att sekretesslagen begränsar offentlighetsprincipens räckvidd. Hanteringen
av offentlighetsprincipen kan vara svår för alla parter vilket framkommer av
följande rättsfall. I fallet RÅ 1987 not 25 avslogs H U von der E:s att ta del
av allmän handling. Kammarrätten och Regeringsrätten fann att
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sekretesslagens 8 kapitel 6§ förhindrade utlämnande av de efterfrågade
uppgifter. 8 kapitlet 6§ sekretesslagen lyder enligt följande.

”Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i  statlig
myndighets verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering,
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion,
handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgifter om…
enskildas affärs eller driftförhållande osv.” 

Bakgrunden till begäran om att utfå jordbruksnämndens uppgifter rörande
Mörings Kontrollhönseri AB:s redovisade kvantitet hade bakgrund i en tvist
om skadestånd där H U von der E ansåg sig kunna kontrollera de delgivna
uppgifter från Mörings Kontrollhönseri AB mot de i jordbruksnämndens
inkomna redovisade kvantiteter. Motiveringen till instansernas avslag
grundade sig i att ett utlämnade av de begärda handlingarna skulle antas
medföra ekonomisk skada för hönseriet.

Ett annat fall är RÅ 1997 not 453. Här avslogs Mats D:s begäran om att utfå
allmänna handlingar från trafiksäkerhetsverket. Handlingarna ifråga berörde
statistik över frekvenser av vid förarprovet underkända elever vid fem av
Stockholms största trafikskolor. Avslaget motiverades med bland annat stöd
av 8 kapitlet 6§ sekretesslagen med att uppgifterna vid offentliggörande
kunde antas orsaka trafikskolorna skada. I dessa två återgivna fall är det två
intressen som står mot varandra. Det ena består av offentlighetsprincipen
och det andra av intressen som skyddas av sekretesslagen. I nedan avsnitt
kommer sekretesslagen att djupare belysas samt sekretesslagens koppling till
personuppgiftslagen.

3.5 Sekretess och personuppgifter

Syftet med personuppgiftslagen (2001:204) är att skydda människor genom
att förhindra att deras personuppgifter behandlas på ett sätt så att personens
integritet kränks.55 Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller
serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, det spelar ingen roll om
det är på automatiskt väg eller ej. Exempel på åtgärder av detta slag är
insamling, organisering, registrering, lagring, bearbetning eller ändring,
sammanställning eller samkörning och så vidare.56 Med personuppgift
menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. Kriteriet för klassificering är att en person ska
kunna identifieras med informationen. Det gäller även för information som
är krypterad om utomstående kan göra den läsbar.57 För att kvalificeras som
personuppgift måste den vara helt eller delvis automatiserad, detta gäller all
automatiserad behandling.58

                                                
55 1 § Personuppgiftslagen (1998:204).
56 3 § Personuppgiftslagen (1998:204).
57 Karnov, del 1, s. 282, punkt 5. (SOU 1997:39 s. 338)
58 Karnov, del 1, s. 283, punkt 16. (prop. 1997/98:44 s. 39)
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3.5.1 Undantag från personuppgiftslagen

Undantag från personuppgiftslagen gäller om lagen skulle strida mot
bestämmelser i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen Om
detta stadgas det i 7§ personuppgiftslagen. Undantag från vissa paragrafer
stadgas det om i 7§ 2 stycket personuppgiftslagen. Undantagen gäller för
behandling av personuppgifter om det sker uteslutande för journalistiskt
ändamål, litterärt skapande eller konstnärligt skapande. Även myndigheters
skyldighet enligt tryckfrihetsförordningens 2 kapitel ger enligt 8§
personuppgiftslagen undantag. 

3.5.2  Personuppgiftslagens kriterier

När är det då tillåtet att behandla personuppgifter och vilka krav finns?
Enligt personuppgiftslagens 9 och 10 §§ framgår det att behandling av
personuppgifter uppställer ett antal uppfyllda kriterier. Exempel på dessa är;
enligt god sed, enligt särskilt uttryckligt angivna och berättigande ändamål
att behandlingen är adekvat och relevant i förhållande till ändamålet.
Behandling är dessutom bara tillåtet när person gett sitt samtycke eller till
exempel när behandling är nödvändig för att bland annat skydda vitala
intressen för den registrerade och för att en arbetsuppgift av allmänt intresse
skall kunna utföras.59 Det finns även undantag från huvudregeln mot
behandling av känsliga personuppgifter som exempel inom hälso- och
sjukvård, forskning och statistik och så vidare, detta kommer dock inte att
behandlas i denna uppsats då det ej är relevant för frågeställningen. Av den
inblick som ovan gett framgår att personuppgiftslagen har en viktig funktion
och berör alla, men på olika sätt. Kan personuppgiftslagen användas för att
sekretesskydda personuppgifter i en rapport? Enligt min mening är detta inte
fallet vilket jag tidigare klargjort. 

3.5.3  Sekretess för uppgifter enligt personuppgiftslagen

7 kapitlet 16§ i sekretesslagen har ett direkt samband med
personuppgiftslagen och detta blir mycket tydligt vid en närmare inblick.
Paragrafen lyder enligt följande:

”Sekretess gäller för personuppgifter, om det kan antas att ett utlämnade
skulle medföra att uppgiften behandlades i strid med
personuppgiftslagen(1998:204). Lag 1998:205.”

Med personuppgifter i paragrafen menas all information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I det generella
förbud som föreskrivs i paragrafen om utlämnande av personuppgifter är
kriteriet att det kan antas60 att ett utlämnande kan leda till att uppgifterna ej

                                                
59 10 § stycke c, Personuppgiftslagen (2001:204).
60 Kursivt gjort av mig.
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handhas enligt personuppgiftslagen. Skaderekvisitet som paragrafen har
innefattar inte någon tystnadsplikt utan det är främst risk för skada vid
massuttag i någon form som åsyftas.61 Paragrafen tillämpas hos myndigheter
som är personuppgiftsansvariga eller annars har tillgång till personuppgifter.
Med andra ord gäller paragrafen för nästan alla myndigheter i Sverige. 

I RÅ 2001 ref. 35 framgick att sekretess gäller för personuppgifter om de
ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling. Fallet berörde ett
bolags yrkande att få betygsuppgifter i pappersutskrift avseende 1400
studenter från Kungliga Tekniska Högskolan. Anledningen var att bolaget
önskade effektivisera rekryteringen till företaget. Regeringsrättens
undersökning visade att personuppgifterna som ingick i handlingarna inte
var avsedda att ingå i en strukturerad samling som skulle vara tillgänglig för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier enligt 5§ 2 stycket
personuppgiftslagen. Därav fann regeringsrätten att ingen sekretess förelåg
angående de efterfrågade uppgifterna. Dock skall det enligt RÅ 2001 ref. 68
göras en bedömning genom avvägning mellan den frågande och den som
uppgifterna handlar om. I rättsfall RÅ 2001 ref. 68 rörde det sig om ett bolag
som ville utfå personuppgifter om näringsidkare från Jordbruksverket. I
fallet ansågs inte sekretess gälla då uppgifterna berörde näringsidkares
verksamheter och bolagets ändamål med uppgifterna fick anses som
berättigat. Utgången hade kunnat bli en annan enligt Regeringsrätten om
motparten hade varit en privatperson. I mål nr 4367-2001 yrkade ett bolag
att från CSN utfå uppgifter rörande studenter som var studiestödsmottagare.
Uppgifterna rörde namn, adress samt postadress. Orsaken till förfrågan var
bolagets avsikt att distribuera framtagna rabattkort. En avvägning gjordes av
regeringsrätten där vikt lades vid privatpersoners intresse av personlig
integritet. Regeringsrätten kom vidare fram till att avgörande till bolagets
fördel endast kan förekomma om utfallet blir entydigt till privatpersonens
förmån.62 

3.5.3.1 En ökande betydelse för 7 kapitlet 16 § Sekretesslagen 

Paragrafens betydelse har ändrats genom att andra paragrafers anknytning
till den ändrats. Tidigare har 2 kapitlet 13§ i tryckfrihetsförordningen varit
ett komplement till 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen. Detta skedde genom att
myndigheterna gavs en möjlighet att ge avslag med hänvisning till 2 kapitlet
13§ i tryckfrihetsförordningen istället för att hänvisa till 7 kapitlet 16§ i
sekretesslagen. Användningen av 2 kapitlet 13§ i tryckfrihetsförordningen
det vill säga utskriftsundantaget gjorde att några sekretesskäl aldrig behövde
anges vid nekande av begäran.63 Dagens tillämpningsområde för 7 kapitlet
16 § i sekretesslagen gäller alla utlämnanden av personuppgifter. Detta gör
att myndigheter idag har fler anledningar att pröva om sekretess föreligger
vid förfrågan om allmän handling än tidigare. Då myndighet skall göra en

                                                
61 Sekretesslagen, En kommentar, Regner Göran, Eliason Marianne, Heuman Sigurd, 7:16
62 Sekretesslagen, En kommentar, Regner Göran, Eliason Marianne, Heuman Sigurd, 7:16
63 SOU 2001:3, s. 213.
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bedömning är det den sökandes behandling av uppgifterna som inte får
strida emot personuppgiftslagen. Av SOU 2001:3 framgår det att det finns
ett mönster som visar att myndigheter har en tendens att vara restriktiva när
det kommer till tillämpningen av 7 kapitlet 16§ av sekretesslagen. Det
framgår även att dagens lydelse av 7 kapitlet 16§ sekretesslagen ger ett
bättre integritetsskydd på grund utav att myndigheterna måste pröva om
sekretess föreligger vid fler utlämnanden av personuppgifter än tidigare.64

Även om integritetsskyddet blir bättre så kommer prövningen att bli mer
komplicerad. Detta beror på att datalagen, som personuppgiftslagen ersatt,
inkluderade licensiering och tillståndsprövning som inte finns i
personuppgiftslagen. Den nya lagen är istället uppbyggd av ett
anmälningssystem med vittgående undantag. Detta system gör att den
prövning som ska ske av de begärda uppgifterna utgår ifrån att utröna om
uppgifterna skall användas på ett förenligt sätt med personuppgiftslagen,
prövningen åvilar den som handlägger saken. Enligt betänkandet kommer
denna självständiga prövning att vara svår att göra. Anledningen är
avsaknaden av rättspraxis. Förvaltningsdomstol har dock möjlighet att få
hjälp från datainspektionen genom en bestämmelse i 24§ första stycket
förvaltningsprocesslagen (1971:291).65 ”Den möjlighet som öppnas är rätten
att inhämta yttrande över en fråga, som kräver särskild sakkunskap, från
myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med
yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan.”66

Så här långt är det tydligt vad som menas med personuppgifter samt vem
som prövar och hur prövning sker. Istället uppstår problem på annat håll
som till exempel vad som skiljer behandling av manuella register från annan
manuell behandling, distinktionerna mellan privat natur eller ej i
behandlingsfrågan. Även utvidgning av det grundlagsskyddade området för
yttrandefrihet får inverkan på sekretessbestämmelsen i 7 kapitlet 16§
sekretesslagen. Anledningen är den att det behövs göras en
förhandsprövning på en inte ännu påbörjad behandling av personuppgifter
för att se om den åtnjuter grundlagsskydd eller ej.67 Av problemen ovan
framgår att 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen inte är enkel att hantera, dock
fyller paragrafen en viktig funktion. 

3.5.3.2 Kvalificeras störningsrapport som personuppgift?

Vad fyller då paragrafen för funktion för privatperson och för
luftfartsinspektion? I luftfartsinspektionens verksamhet blir vid en första
anblick 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen tillämplig. Detta kommer utav
störningsrapporterns klassificering. Rapporten i sig innehåller
personuppgifter så som namn och den ingår i automatisering. För att

                                                
64 SOU 2001:3, s. 214.
65 SOU 2001:3, s, 214.
66 SOU 2001:3, s, 215.
67 SOU 2001:3, s. 215.
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tydliggöra automatisering så inkluderas allt från lösa rapporter i en pärm till
organiserade datafiler i en databas. Den stora skillnaden från tidigare är att
nu inkluderas all helt eller delvis automatiserad behandling av
personuppgifter samt behandling i manuella register. Denna ändring har
gjort att paragrafen kan användas av luftfartsinspektionen. Men vid en andra
anblick faller sekretesslagen 7 kapitel 16 §. Anledningen till detta kommer
av att 8§ i Pul inte får användas om den inskränker en myndighet från att
uppfylla de i TF 2 kapitlet uppställda paragraferna. För att summera upp det
som ovan sagts kan följande konstateras, sekretesslagens 7 kapitel 16§
inkluderar störningsrapporter i sin räckvidd. Denna kvalifikation är dock
inte tillräcklig för att få använda paragrafen. Undantagen i lagen om
personuppgifter begränsar paragrafens räckvidd och utesluter
luftfartsinspektionen att använda den för sitt syfte. 

Denna slutsats är dock inte alltid lätt att finna i praxis. Följande rättsfall
kommer att visa på de tolkningssvårigheter som har uppstått kring
sekretesslagens 7 kapitel 16§. Rättsfallens diskussion visar också på den fara
som en eventuell utökning av sekretesslagen skulle kunna utgöra. I en
artikel68 skriven av Nils Funcke tas problematiken rörande myndigheters
benägenhet att driva sekretesslagen längre än som är tänkt upp. I artikeln
börjar Nils Funcke med att ta upp andra världskrigets stränga variant av
sekretesslagen med 197:an69 som en absurd konsekvens. 197:an fick det
utfallet att den förbjöd tidningar att rapportera om urspårade tåg, nedskjutet
tyskt plan på svenskt territorium och om isbrytare som gått på grund. Enligt
Nils Funcke har 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen och dess koppling till Pul fått
en liknande konsekvens då den inskränker öppenheten. Enligt Nils Funcke
leder 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen och Pul till en inskränkning av
öppenheten istället för att skydda den. Detta i motsats till syftet som var att
skydda den personliga integriteten enligt Laila Freivalds.70 Utfallet blev
dock ett annat enligt Nils Funcke som genom tre exempel vill visa på att ”en
princip”71 förvandlats till en princip i praktiken  för vissa medan principen
bara är en princip för andra. I det första exemplet som tidigare nämnts är ett
företag som begär att få ut en förteckning från Kungliga Tekniska
Högskolan för att vaska fram duktiga elever för eventuell anställning.
Kammarrätten stödde Kungliga Tekniska Högskolans beslut att ej utge
förteckningen med stöd av Datainspektionen. Här tolkades 7 kapitlet 16§ i
sekretesslagen till Kungliga Tekniska Högskolans fördel.

Det andra exemplet berör Aftonbladets begäran att från Sjöfartsverket få ut
uppgifter om befälhavare på svenska fartyg. Detta nekades av Sjöfartsverket

                                                
68 Ger man myndigheten en paragraf tar de hela grundlagen, Nils Funcke, Journalisten,
2001:10, s 14-15.
69 197:an är en benämning på sekretessregler som infördes under andra världskriget. Ger
man myndigheten en paragraf tar de hela grundlagen, Nils Funcke, Journalisten, 2001:10, s
14-15.
70 Laila Freivalds var justitieminister under 1998-2000. Citerat uttryck ”lyckats garantera
den svenska offentlighetsprincipen samt värna tryck- och yttrandefrihet” 
71 Citationstecken insatt efter eget val.
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med motiveringen att det kunde antas att informationen skulle användas i
strid mot Pul. Sjöfartsverket satte den personliga integriteten före
Aftonbladets intresse av informationen. Utgången blev dock en annan då
ärendet gick vidare till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten fann att
Pul ej var tillämplig då den stred mot den grundlagsskyddade rätten att få ut
allmänna handlingar som ej faller under sekretesslagens skydd. I det tredje
fallet vill Nils Funcke visa på att det inte bara är enskilda tjänstemän eller
myndigheter som försöker använda sig av 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen och
Pul. Här är det ett kommunalråd från Göteborg tillsammans med
kommunstyrelsens övriga styrelsemedlemmar som försöker innehålla
offentliga handlingar med stöd av 7 kapitlet 16§ sekretesslagen och Pul. Nils
Funcke menar att offentlighetsprincipens djupa förankring och dess ställning
av garant för förhindrande av övergrepp på eller misshushållning av
offentliga resurser är på väg att omintetgöras då senare år visar på en
rasering av regelverket. Nils Funcke menar att en av anledningarna är EU-
medlemskapet. Sveriges tendens att vara duktigast i klassen visas genom
regeringens förslag om ökad sekretess inom kronofogdmyndigheten. Enligt
Nils Funcke varnade Lagrådet regeringen då ett agerande i denna riktningen
kunde omintetgöra skärpan  i Sveriges inställning i internationella
sammanhang rörande offentlighetsprincipen. Även kronofogdemyndigheten
insåg att ett handlande i slutna rum till sist tappar sin trovärdighet oavsett
hur goda intentionerna är. Nils Funcke menar att många myndigheter har
tagit till sig offentlighetsprincipen och anser den vara en oskattbar tillgång
både för dem själva och allmänheten. Dock anser Nils Funcke att det krävs
en lagändring där 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen och Pul tas bort utan att
invänta en ändring av EG-direktivet från 1995.72

3.6 Sekretesslagens räckvidd

I detta stycke kommer sekretesslagens räckvidd att granskas utifrån
uppsatsens frågeställningar. Anledningen är att se om redan befintliga
paragrafer kan tjäna det syfte som efterfrågas i uppsatsen. Om det är möjligt
får följande stycken utvisa. För att tydliggöra vissa infallsvinklar samt
underlätta att se saken från de tre olika skyddsintressena, det vill säga
myndigheten, individen och företaget återges här nedan ett fiktivt exempel.

3.6.1 Exempel på konsekvenser av offentlighetsprincipen

En person arbetar inom en flygplats och innehar rapportskyldighet enligt
interna regler. Scenariot i detta fall är att personen rapporterar en möjlig
brist i arbetsrutinerna till sin chef som sedan ger det vidare till
luftfartsinspektionen. Då rapporter av detta slag är offentliga enligt
offentlighetsprincipen kommer rapportören, personer inblandade, tid och hur

                                                
72 Dir. 95/46/EG, Om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT nr L281, 23.11.1995,
s.31).
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komma till allmänheten kännedom. Detta är också meningen med
offentlighetsprincipen. Allt skall föredras i det öppna förutom de sju
punkterna i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2§ med dess
skadebedömningar om informationen kräver det. Detta uppfyller även
luftfartsverkets mål där kommunikation och öppen dialog utgör fastlagd
sedvana och skrivna riktlinjer. Att sträva efter effektiv säkerhet och en
friktionsfri organisation är något som både luftfartsverket,
luftfartsinspektionen och marknadsaktörerna jobbar för. Men vad händer när
luftfartsinspektionen upptar rollen som inspektionsmyndighet och en aktör
på marknaden ej riktigt uppfyller de riktlinjer som certifiering kräver? I en
situation av detta slag aktualiseras många frågor som till exempel vems
intresse skall skyddas och så vidare. 

Från företagets sida är en förlust av ett certifikat kostsamt. Företaget kan
även ha uppfattningen att den inrapporterade rutinen ej är bristfällig samt att
om rapporteringen skulle leda till en granskning eller publicitet skulle vara
mycket kostsamt för företaget. 

Från rapportörens sida blir eventuella konsekvenser personliga. En
arbetsgivare kan enligt offentlighetsprincipen se vem som rapporterat från
arbetsplatsen. Även om arbetsgivaren inte får vidta några negativa aktioner
mot arbetstagaren på grund av inrapporteringen så kan det ändå ske i det
dolda. Arbetstagaren kan missgynnas genom utfrysning, utebliven
befordring osv. Detta är ej lagligt men verkligheten är en annan enligt min
mening. 

Från luftfartsinspektionens sida kan dess arbetsmål bli svårare att nå då
offentlighetsprincipen kan avhålla personer från att rapportera in störningar.
Sett ur detta fiktiva exempel blir sekretesslagen inte lika tillmötesgående.
Enligt min mening är det ingenting som är svart och vitt utan kärnan finns i
gråzonen. Men innan för- och emotargument skall ställas mot en utvidgning
av sekretesslagen skall först ett exempel från verkligheten visa det fiktiva
exemplets realitet. Därefter kommer en genomgång göras av de övriga
paragraferna som eventuellt skulle bli aktuella för att sekretessbelägga en
rapport men som på ett eller annat sätt bortfaller på grund av
kvalifikationssvårigheter.

3.6.2 Transjet

Ett exempel på olika uppfattningar är den värdering som skett av
information som lett till indragningen av Transjets drifttillstånd.
Luftfartsverket hävdar i sitt beslut om återkallelse av drifttillstånd att
Transjet avvikit från de krav som ställs i JAR-OPS 173 samt bestämmelserna
i BCL-A 4 om inhyrning av företag. Exempel på brister som
luftfartsinspektionen påtalade var bland annat avsaknad av ett förebyggande
                                                
73 JAR-OPS 1 är luftfartsinspektionens föreskrifter om europeiskt harmoniserade
luftfartsbestämmelser.
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flygsäkerhetsprogram, bristfällig rapportering, brister i handböcker och
instruktioner.74 I augusti år 2000 gjorde luftfartsinspektionen en
sammanställning av 15 händelser relaterade till Transjet.
Luftfartsinspektionen ger exempel där landning på alternativflygplats med
kritiskt lite kvarvarande bränsle, öppen lastrumslucka vid start som
resulterade i tappat bagage och rökutveckling som ledde till utrymning av
parkerat plan. Brister i eller avsaknad av utredning från Transjet rörande
dessa händelser är av allvarlig karaktär. Transjet vidtog åtgärder som ledde
till att luftfartsinspektionen utsträckte tidsfristen. Ytterligare brister och fel
uppkom dock under revisionens gång vilket ledde till att luftfartinspektionen
tappade sitt förtroende för ledningen och deras förmåga att driva
verksamheten enligt gällande krav.75 Från motpartens sida, det vill säga
Transjets, ser argumentationen annorlunda ut. Enligt Tomas Johansson,
huvudägare och styrelseordförande, så finns det inga oklarheter. Tomas
Johanson menar att de händelser som luftfartsinspektionen refererar till har
utretts och utagerats på vederbörligt sätt även om fel har begåtts.76

Transjetfallet visar att möjligheterna för tolkning är många och att det finns
alltid minst två versioner av samma händelse.

3.6.3 Paragrafernas otillräcklighet

Av vad som ovan framgått är luftfartsverket och luftfartsinspektionen två
statliga myndigheter vars handlingar är offentliga enligt
offentlighetsprincipen, detta gäller även störningsrapporterna. Som tidigare
visats är sekretesslagen uttömmande och genom dess begränsning hänvisas
myndigheterna till ett fåtal möjliga paragrafer. 

Sekretesslagens 4 kapitel innehåller bestämmelser om sekretess för
myndigheters verksamhet som innebär kontroll och granskning samt liknade
och där offentlighet skulle motverka syftet med åtgärden eller att syftet
omöjliggjordes helt.77 Sekretesslagens 4 kapitel innehåller tre paragrafer. Av
dem är det den första som är av intresse. Vid beaktande av de kvalifikationer
som uppställs i paragrafen, uppfyller luftfartsinspektionen samtliga. 

Sekretesslagens  4 kapitel 1§ lyder enligt följande:

”Sekretess gäller för uppgift angående planläggning eller annan
förberedelse för inspektion, revision, eller annan granskning, som
myndighet har att företa, om det kan antas att syftet med
granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.” 78

                                                
74 Beslut om återkallelse av drifttillstånd, Luftfartsinspektionen, Beteckning L 2002-1292-
1034, s, 2.
75 Beslut om återkallelse av drifttillstånd, Luftfartsinspektionen, Beteckning L 2002-1292-
1034, s, 5.
76 Transjet lyfte med öppen lucka, GP, 2002-08-09, s. 30.
77 Sekretesslagen, En kommentar, Göran Regner, Marianne Eliason, Sigurd Heuman,
Nordstedts gula bibliotek, Nordstedts Juridik AB, 1998, supplement 5, september 2000, 4:1.
78 Kursivt och fetat efter eget tycke.
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Som framgår av textens lydelse gäller sekretess enbart för information
rörande en aktivitet som planeras och som skall ske i framtiden. Enligt
kommentaren till sekretesslagens 4 kapitel 1§ 3 stycket berör sekretessen
bland annat kontrolluppgifter och liknade uppgifter som samlats in för en
taxeringsrevision. Sekretess gäller även de uppgifter som berör de personer
eller myndigheter som skall bli föremål för en granskning,
granskningsplaner, tid för granskning samt uppgifter av liknade slag. Enligt
min uppfattning är det för luftfartsinspektionens del den information som
luftfartsinspektionen behöver använda för sin verksamhet som
tillsynsmyndighet som berörs. Det kan ifrågasättas om inte
störningsrapporter och andra rapporter faller inom kategorin ”uppgifter”
som paragrafen syftar på. Enligt min uppfattning går 4 kapitlet 1§ ej att
tillämpa för att sekretessbelägga eller avidentifiera inkomna
störningsrapporter eller övriga rapporter rörande säkerhet. Anledningen till
detta är enligt min uppfattning att rapporternas länk till själva
inspektionen/tillsynen är för tunn. Detta kommer av att den adekvata
kausaliteten brister. Syftet med uppgifterna är ju inte granskning eller
liknade sysselsättningar. Det må vara att rapporten ger information som
inleder en tillsynsinspektion men det är inte dess ursprungliga syfte. Därav
bryts den sammanhängande länken. Det vill säga att det har ingen betydelse
att dessa rapporter i framtiden kan utgöra en grund för granskning. Det kan
dock diskuteras vad kommentaren till sekretesslagen menar med ”andra
uppgifter” som rör personer eller myndigheter som skall bli föremål för
granskning. 

Som tidigare sagts om 4 kapitel 1§ sekretesslagen inkluderas ej ”rapporter” i
”övriga uppgifter” enligt kommentaren till sekretesslagen. Kommentaren till
sekretesslagen ger ej heller mer vägledning i detta avseende. I propositionen
till sekretesslagen görs däremot ett intressant inlägg av riksskatteverket.79

Riksskatteverket diskuterar om de kontrolluppgifter som insamlas i ett
förberedande stadium, exempelvis riksomfattande kontrollaktioner för
taxeringsrevisioner, skall åtnjuta sekretess enligt 4 kapitlet 1 eller 2 §§.
Riksskatteverket gör den bedömningen att insamlade uppgifter anses ingå i
förberedelse och omfattas därav av sekretess enligt 4 kapitlet 1§ i
sekretesslagen. Kan riksskatteverkets bedömning ge en möjlighet till ett
möjligt analogislut? Om riksskatteverket kan sekretessbelägga uppgifter
som de anser ingå i en förberedelse till sin verksamhet som
granskningsmyndighet, borde då inte luftfartsinspektionen kunna ha
möjligheten att sekretessbelägga uppgifter rörande inkomna rapporter som
kan ge upphov till granskning. 

En annan paragraf som är av intresse är 8 kapitlet 6§ i sekretesslagen. Den
lyder enligt följande.

”Sekretess gäller, i den utsträckning som regeringen föreskriver det, i en
statlig myndighets verksamhet, som består i utredning, planering,

                                                
79  Se prop. 1979/80 till sekretesslagen.
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prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för
uppgifter om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilda leder skada om
uppgifter röjs,

2. osv.”80

Av vad som framgår av första meningen aktualiseras bara sekretessen om
regeringen föreskriver det.81 Luftfartsinspektionen är ej uppräknat av
regeringen som en av de myndigheter som är tänkt för 8 kapitlet 6§
sekretesslagen och kan därmed inte nyttja denna paragraf. Regeringens
inställning till vad som skall uppräknas eller ej kan ändras. Däremot är det
diskutabelt om affärs- eller driftförhållande kan inkludera
störningsrapporter. Enligt kommentaren till sekretesslagen räknas följande
till affärs- och driftförhållande, förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller
användning av egendom, tjänster eller annat, t.ex. gas och vatten. Även
affärshemligheter av allmänt slag, så som verksamhetsriktlinjer,
marknadsundersökningar, marknadsplaneringar, prissättningskalkyler och
planer rörande reklamkampanjer och vissa datorprogram, budget,
konstruktionsarbeten, utredningar, förhandlingar och andra affärshändelser
inräknas.82 Utifrån denna uppräkning är det enligt min mening en
bedömning som får göras från störningsrapport till störningsrapport då
sekretessen är beroende av rapporterns innehåll. I nuläget är paragrafen inte
tillämplig.

En annan paragraf som är intressant är 9 kapitlet 4§ i sekretesslagen. Den
lyder enligt följande.

”4 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser
framställning av statistik samt, i den utsträckning regeringen föreskriver
det, i annan därmed jämförbar undersökning, som utförs av myndighet, för
uppgift som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och
som kan hänföras till den enskilde. Uppgifter som behövs för forskning-
eller statistikändamål och uppgifter, som inte genom namn, annan
identitetsbeteckning eller därmed jämförbart förhållande är direkt hänförlig
till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan
röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider
skada eller men. Ifråga om uppgift i allmän handling gäller …”

Det intressanta med 9 kapitlet 4§ sekretesslagen är att uppgift hos en
myndighet är offentlig inom en handläggares avdelning men blir

                                                
80 Tredjemans effekt, här ej av intresse.
81 De myndigheter regeringen föreskriver anges i sekretessförordningen, appendix 2.
82 Kommentaren till sekretesslagen, Supplement 5, september 2000, 6:3.



36

sekretessbelagda när informationen ingår i statistik.83 Paragrafens rekvisit
för användning är att uppgifterna skall användas till framställning av
statistik. Den verksamhet som syftas på i paragrafen är ej den där vanlig
myndighet kan framställa statistik för beslut utan verksamhet i mer allmän
verksamhet utan anknytning till något särskilt ärende.84 Sekretess gäller
även hos annan myndighet om myndigheten genom sin verksamhet insamlar
uppgifter och på så sätt bistår den statistikframställande myndigheten.
Sekretess gäller dock ej för uppgiften om insamlingsmyndigheten använder
uppgiften i annan verksamhet.85 Denna paragraf kan inte heller ligga till
grund för sekretessbeläggning hos luftfartsinspektionen. Detta kommer utav
att syftet med den inkomna informationen inte är statistik. Det har ingen
betydelse att den senare kan användas i statistik. Inom luftfartsinspektionen
lagras störningsrapporterna i en databas för behandling men det medför inte
att uppgifterna blir sekretessbelagda.

En paragraf som tidigare tagits upp är 7 kapitlet 16§ i sekretesslagen.
Paragrafen lyder enligt följande:

”Sekretess gäller för personuppgifter, om det kan antas att ett utlämnade
skulle medföra att uppgifter behandlades i strid med
personuppgiftslagen(1998:204). Lag 1998:205.”86

Paragrafens syfte är att minimera riskerna för otillbörliga integritetsintrång
och är intressant på grund av den anledningen att en myndighet kan med
hjälp av paragrafen sekretessbelägga en allmän handling. Detta är dock inte
så enkelt då 7 kapitlet 16 § i sekretesslagen är mycket mer komplicerad. Av
vad som framkommit i tidigare avsnitt hindras sekretessbeläggning om 2
kapitlet i TF säger annat. I och med detta är 7 kapitlet 16§ inte intressant.
Dock skall en djupare inblick göras i Pul då lagen är intressant utifrån sig
själv.

3.7 Sammanfattning 

Ovan har visat på allmänna handlingars nära samband med offentlighet och
sekretess. Offentlighetsprincipens något spridda lokalisering påverkar inte
principens auktoritet eller ställning. Principens djupa förankring i den
svenska demokratin är ett talande exempel för principens ställning. I motsats
till offentlighetsprincipens spridning är sekretesslagen strikt reglerad.
Sekretesslagens utformning är skapad för att förhindra otillbörlig
användning eller för att snedvrida lagens primära syfte. Av de sju
skyddsvärda intressena är det punkt 3 och 6 i uppräkningen som är av störst
betydelse för uppsatsens frågeställning. Av vad som sagts ovan om
                                                
83 Se prop. 1979/80:2 del A s. 263.
84 Sekretesslagen, En kommentar, Regner Göran, Eliason Marianne, Heuman Sigurd, 9:16.
85 Sekretesslagen, En kommentar, Regner Göran, Eliason Marianne, Heuman Sigurd, 9:17.
86 Kursivt gjort av mig.
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myndigheters, individers och företags behov så är dessa inte alltid förenliga
med varandra. Behoven är inte heller alltid förenliga med
offentlighetsprincipens mål. 

Sekretesslagens ingrepp i denna svenska offentlighetsprincipen är att se som
en skyddsåtgärd för att bevara en fungerande marknad och värna om
enskildas privatliv. Omvänt kan därför en begränsning av offentligheten
tjäna samma syfte. Att sekretesslagen i sin nuvarande utformning inte kan
tillgodose individens behov är något som ovan visats. Varken
personuppgiftslagen eller sekretesslagens olika paragrafer inkluderar
uppgiftslämnaren i sitt skyddsområde. Sekretesslagens brist kan dock
åtgärdas. Det finns olika tillvägagångssätt för att uppnå möjligheten till att
öka rapporteringen av störningsrapporter. Dessa möjligheter kommer jag att
ge i följande avsnitt genom att diskutera den möjlighet som kommer från
EU och berör ett direktiv som behandlar rapportering av störningsrapporter
inom civil luftfart och därefter en utökning av sekretesslagen
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4 Direktiv COM (2002) 647 

4.1 Inledning

Detta avsnitt skall inrikta sig på direktiv COM (2002) 647. Avsnittet börjar
med en genomgång av strukturen av förslaget. Därefter kommer de problem
som finns att belysas med offentlighetsprincipen som grund. Då direktivet ej
ännu antagits kan ytterligare ändringar ske av förslaget, därav ber jag läsaren
att ha detta i åtanke vid läsning av detta kapitel.

4.2 Syftet med direktiv COM (2002)647

Direktivet som ännu inte antagits behandlar rapportering av
störningsrapporter inom den civila luftfarten och går under namnet ”Förslag
till Europaparlamentets och rådets direktiv om rapportering av händelser
inom civil luftfart”. Syftet med direktivet framgår av artikel 1 och är att
förbättra flygsäkerheten genom att relevant säkerhetsinformation
rapporteras, samlas in, lagras, skyddas och sprids. Syftet  är enbart att
förhindra olyckor och tillbud och inte fastställa skuld eller ansvarsfrågor. Av
direktivets 13 artiklar och 2 bilagor är det artikel 7 som är av störst interesse
för detta avsnitt då artikeln reglerar spridningen av information. Artikelns
syfte, har ett liknade mål som en utökning av sekretesslagen skulle få. Det
vill säga att inbringa så mycket information som möjligt för att höja
säkerheten inom den civila luftfarten. Detta är utgångspunkten för en av
synvinklarna som direktivet skall behandlas från. Först skall dock en
genomgång göras av direktivet generellt och sedan av direktivets artiklar för
att kunna ge ett helhetsperspektiv.

4.2.1 Direktivets innehåll i generell beskrivning

Direktivets preambel  inleds med en sammanställning av de skäl som ligger
till grund för upprättandet av direktivet. Dessa sammanställningar av skäl
intar en avgörande ställning för hur artiklarna i direktivet skall tolkas.87 I en
sammanställning av de 16 uppräknade skälen framgår att trots en jämn
olycksfrekvens inom det civila flyget den senaste tioårsperioden så
föreligger ett ökat behov av inrapportering av säkerhetsinformation. Detta
kommer av en beräknad trafikökning vilket kan leda till en ökning av antalet
olyckor. Av erfarenhet visas också att olyckor föregås av tillbud och andra
fel.88 Detta visar på en säkerhetsbrist vilket skulle kunna förbättras om
kunskap om brister kommer fram. Därför skall utveckling ske för att komma
tillrätta med denna situation. Inrättande av system för obligatorisk

                                                
87 Uttalande av professor Hans-Heinrich Vogel vid Lunds Universitet.
88 Direktiv COM (2002) 647, s. 3.
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rapportering åligger medlemsstaterna själva. Skälen till direktivet säger
också att personal inom den civila luftfarten bör rapportera händelse som är
av intresse. Här åsyftas den personal som inte genom lag har
rapportskyldighet. Skälen säger också att informationsutbyte skall ske för att
lättare upptäcka eventuella brister samt att lämplig programvara bör
framställas för detta. Punkt 10 till 14 kommer att citeras för att dessa
punkter tydliggör viktig information som kommer att ligga tillgrund för
senare diskussion.89

(10) ”Säkerhetsinformationen bör vara tillgänglig för sådana organ som
reglerar säkerheten inom den civila luftfarten eller som utreder olyckor
och tillbud i gemenskapen och, om det anses lämpligt, för de personer
som kan dra lärdom av den och som kan vidta eller initiera åtgärder
för att förbättra säkerheten

(11) På grund av säkerhetsinformationens känsliga natur är insamlingen av
den beroende av att sekretessen garanteras, att källan skyddas och att
förtroendet hos den personal som arbetar inom den civila luftfarten
upprätthålls.

( 12 ) Allmänheten bör ha tillgång till allmän information om säkerheten
inom luftfarten

( 13 ) borttagen

( 14) Lämpliga åtgärder bör vidtas för inrättandet av system för
konfidentiell rapportering”

Av ovan uppräknade skäl är samtliga diskutabla enligt min mening. Punkt
11 har flera punkter i sin uppbyggnad som behöver belysas. Först är det
distinktionen av vad som skall medräknas i kategorin säkerhetsinformation
och det andra är den garanterande sekretessen90. Hur kompatibel är ett
garanterande av detta slag med den svenska offentlighetsprincipen? I punkt
12 är det distinktionen av vad som är allmän information och vad som
räknas till denna kategori som är av intresse. I punkt 14 som behandlar
konfidentiell rapportering är det själva det konfidentiella som inte går ihop
med den svenska principen om offentlighet. 

Då dessa är skäl91 till initiativet för direktivet och inte själva texten till
artiklarna i direktivet är en sökning i artiklarna en förutsättning för vidare
diskussion. Större delen av de tidigare frågorna är att finna i artiklarna 7 och
8 i direktivet. I artikel 7 som har rubriken ”spridning av information”
stadgas i punkt 1 att det organ som har ansvaret för utredning av haverier
och tillbud samt i uppdrag att reglera säkerheten skall ha tillgång till

                                                
89 Direktiv COM (2002) 647, s. 4.
90 Min kursivering. 
91 Av vikt är dock att påminna, att direktivs preambel används vid tolkning av artiklar.
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information som insamlas med hjälp av detta direktiv för att förbättra
säkerheten. I punkt 2 i artikel 7 berörs tillgången till information. Där sägs
att utan påverkan för allmänhetens rätt till kommissionshandlingar enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 skall
kommissionen på eget initiativ med stöd av beslut 1999/468/EG besluta om
åtgärder samt villkor för spridning av information som insamlats genom
artikel 1 i direktivet.92 Grunden skall vara, oavsett allmänna eller ett enskilt
fall, ”grundat på att förse personer och organisationer med den information
de behöver för att förbättra säkerheten eller att begränsa spridningen av
information till vad som är absolut nödvändigt för användarens ändamål för
att säkerställa lämplig sekretess för denna information.93” Det sägs också att
spridning av information enligt artikel 7 skall begränsas till det absolut
nödvändigaste för användarens ändamål utan att påverka bestämmelserna i
artikeln. I artikel 7, 3 stycket ges medlemsstaterna rätten att offentliggöra
anonymiserade rapporter.94 I artikel 8 som har rubriken ”skydd av
information” ankommer det på medlemsstaterna att vidtaga nödvändig
åtgärd för att säkerställa lämpig sekretess för den information som
inkommer genom artiklarna 6.1 och 7.1 i direktivet. Enligt artikel 8 punkt 4
så skall medlemsstaterna se till att inga straffåtgärder vidtas av arbetsgivare
till personer som rapporterar enligt direktivet.95

4.2.1.1 Direktivets struktur

I de första artiklarna regleras syfte, räckvidd och vad som definieras som
händelse samt vem som skall rapportera. Därefter regleras insamling och
lagring. Här framkommer att det är medlemsstaterna som ansvarar för att
samla in, utvärdera och lagra informationen det vill säga lagra informationen
i sina egna databaser. Informationsutbyte skall sedan ske mellan staterna
genom beredande av tillgång till varandras databaser. Programvara för att
underlätta direktivet kommer att utvecklas av kommissionen. Följande i
direktivet kommer det som sagts ovan om spridning av information och
skydd av information. Resterande artiklar i direktivet berör kommitté,
genomföranderegler och ikraftträdande regler. 

4.2.1.2 Direktivets införlivande i svensk rätt

Som texten är utformad idag är det enligt min menig svårt att få in den i
svensk lagtext utan att få kollision mellan svensk lag och direktivet. Det är

                                                
92 I förordning nr 1049/2001 stadgas när en handling är till allmänt förfogande.
Förordningen har liksom sekretesslagen undantag, dessa regleras i artikel 4 och stämmer till
stor del överens med sekretesslagen. Beslut 1999/468/EG artikel 5 och 7 reglerar det
förfarande som kommissionen måste följa vid egna initiativ för spridning av information. 
93 Direktiv COM (2002) 647, s. 9-10.
94 Direktiv COM (2002) 647, s. 10.
95 Direktiv COM (2002) 647, s. 11.
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den svenska offentlighetsprincipens tillämpning som ställer upp en
skyddsmur vilket försvårar ett införlivande i svenska rätt. 

Direktivets behandling inom EU har gjort att det återkommit artiklar som
tidigare strukits, under skrivandets gång. Dessa artiklar, som är artikel 8.3
som behandlar skydd av uppgiftslämnare och artikel 9 som behandlar
inrättandet av frivilliga konfidentiella rapporteringssystem,96 kommer inte
enligt min mening att göra införlivandet i svensk rätt lättare. Anledningen
till problemen genom artikel 8.3 och artikel 9 kommer nedan att klargöras i
avsnitt 4.2.1.4.

Utifrån det som återgetts ovan kan det enligt min mening konstateras
följande. Den information som insamlas kommer att innehas av
medlemsstaterna själva och kommer därav inte att ingå i en av
kommissionens databaser. Detta gör att medlemsstaternas nationella
lagstiftningar kommer att aktualiseras när handling begärs ut. Det faller mig
inte troligt att kommissionens tillhandahållande av programvara fråntar
medlemsstaternas dess förfoganderätt över informationen. Däremot kommer
utformningen av texten i artikel 7, 2 stycket begränsa medlemsstaternas
rättigheter. Artikel 7, 2 stycket innebär att kommissionen genom att följa
samma regler som gäller för beslutstagande av kommitté97  kan besluta om
spridning eller begränsning av störningsrapporter. Då det gäller
formuleringen om vad som är absolut nödvändigt i artikel 7, 2 stycket är min
fråga obesvarad. Vem skall avgöra vad som är absolut nödvändigt? Enligt
direktivet skall kommissionen bestämma vad som är absolut nödvändigt.98

Enligt min mening ter sig detta underligt då det i Sveriges fall skulle
inskränka eller utöka sekretesslagens område utan riksdagens medverkan.
Därför vände jag mig till näringsdepartementets sakkunniga för att få klarhet
i problematiken. Näringsdepartementet kunde dock inte ge ett klart besked.
Anledningen till det oklara beskedet grundar sig på att förhandlingar
fortfarande pågår och utgången är oviss.99

Det kan också konstateras att sekretess enligt artikel 8 enbart gäller
information som kommer från annan medlemsstat eller kommissionen som
innehar medföljande restriktioner och inte information som inlämnas och
lagras i Sverige. Den lagregel som aktualiseras för information som
inkommer från annat land är utrikessekretessen i 2 kapitlet 1§. 

2 kapitlet 1§ 1 stycket i Sekretesslagen lyder enligt följande:

”Sekretess gäller för uppgifter som angår Sveriges förbindelser med annan
stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet,
medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan
                                                
96 www.europa.eu.int/eur-lex/sv/com/pdf/2002/com2002_0647sv01.pdf.
97 Artiklar 5 och 7 i beslut 1999/468/EG.
98 Art. 7, 2 stycket I direktiv COM (2002) 647.
99 Telefonintervju med Kersti Karlsson, Näringsdepartementet, 08-4053671.
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antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelse eller på annat sätt
skadar landet om uppgiften röjs.”

Paragrafen tar sikte på utrikessekretess och är tillämplig i all offentlig
verksamhet där sekretesslagen används.100Utrikessekretessen är dock inte
självklar i alla situationer utan används när samtliga kriterier som ges i
paragrafen är uppfyllda. Enligt kommentaren till sekretesslagen gäller
utrikessekretess enbart då relationen mellan Sverige och annan stat
äventyras. Relationen skall ligga på nationell nivå och kan till exempel
beröra handelsförbindelser eller kulturella förbindelser. I paragrafen gäller
rakt skaderekvisit och för att den skall aktualiseras måste det röra sig om en
olägenhet för landet för att skada skall anses föreligga.101 Vid bedömning
om rapport om störning kan störa relation till annan stat är något som enligt
min mening måste undersökas från rapport till rapport det vill säga inget
som sker automatik.

Utrikessekretessreglerna gäller dock inte alltid uppgifter ifrån andra
medlemsstater i EU. Öppenheten kan begränsas genom att avsändaren
etiketterar  dokumentet med beteckning som ”restreint” ”confidentiel” eller
”secret”. Dokument med den första etiketteringen brukar vanligen kunna
offentliggöras medan de andra två bedöms från fall till fall. Om det rör
uppgifter som ingår i förhandling visar erfarenhet att dessa uppgifter sällan
lämnas ut.102 Utrymmet för svensk sekretess är begränsat som ovan sagts
genom kravet på skada för Sverige. Genom denna begränsningen hindras
inte offentlighetsprincipens syfte i lika stor omfattning som första anblicken
ger. 

4.2.1.3 Sveriges tolkning av direktiv COM (2002) 647 rörande
sekretess

Utifrån RÅ 2000 ref. 22 kan en viss vägledning dras om hur Sverige
kommer att hantera det nya direktivet vad gäller tillämpning av sekretess.
Omständigheterna i fallet rörde sig om ett EG-direktiv som införlivats i
svensk rätt och som innehöll bestämmelse om konfidentiell hantering av
uppgifter som berörde immateriella rättigheter. Regeringsrätten kommer
fram till att när det gäller uppgifter som kommer in inom ramen för
gemensamma beslutsprocessen, så ska sekretesslagens regler om
utlandssekretess tillämpas vid begäran att få ut uppgifter av sådant slag.
Konsekvensen av detta blir, att för att sekretess skall gälla måste det raka
skaderekvisitet uppfyllas. Det vill säga att det kan antas att Sveriges
mellanfolkliga förbindelser skadas om uppgiften röjs. Här uppkommer en
intressant fråga. Vad händer när den svenska sekretesslagen inte ger det
                                                
100 2 kapitlet 1 § Sekretesslagen, Kommentaren till sekretesslagen, Supplement 5, september
2000.
101 2 kapitlet 1 § Sekretesslagen, Kommentaren till sekretesslagen, Supplement 5, september
2000.
102 2 kapitlet 1 § Sekretesslagen, Kommentaren till sekretesslagen, Supplement 5, september
2000.
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skydd som direktivet ställer? Detta förefaller mig vara det som kan hända
med detta nya direktiv om rapportering  av störningsrapporter.

Frågan ovan besvaras till viss del av fallet RÅ 1998 ref. 42. Där kom
regeringsrätten fram till att det skall vara en viss uppgifts innehåll eller i
vissa fall dess art och anknytning till mellanfolklig eller annan internationell
verksamhet som medför att ett röjande av uppgift kan skada landet.
Bakgrunden till målet berörde scientologibibeln och dess utlämnande som
allmän handling från statlig myndighet. USA hävdade att Sveriges
utlämnande av scientologbibeln stred mot Sveriges åtagande på
immaterialrättsområdet genom Bernkonventionen och TRIPs-avtalet103.
USA hävdade att scientologibibeln var upphovsrättskyddad. För att sätta
press på Sverige uppfördes Sverige på USTR listan.104 Från fallet går det att
utläsa att bibelincidenten inte enbart var den orsakande faktorn men dock en
bidragande för uppförandet. Justitiekanslern och Kammarrätten i Stockholm
kom fram till samma slutsats. Slutsatsen grundande sig på 2 kapitlet 1§
sekretesslagen, det vill säga att uppgift får sekretessbeläggas om röjande av
uppgift skulle leda till att mellanfolklig förbindelse störs. Regeringsrätten
kom dock till en annan slutsats. Regeringsrätten konstaterar att
upphovsrätten rörande litterära och konstnärliga verk skall tillhandahållas
som allmän handling hos myndighet oavsett upphovsrätt.105 Handlingen
ansågs dessutom inte vara skyddad av upphovsrätten enligt regeringsrätten.
Regeringsrätten konstaterade att handlingen inkommit till Justitiekanslern
och på så sätt intagit ställning som allmän handling. Lagstiftaren har
förhindrat konflikter av detta slag genom att ge offentlighetsprincipen
företräde framför upphovsrätten. Regeringsrätten undersöker sedan
möjligheten att sekretessbelägga scientologibibeln genom
utrikessekretessen. Regeringsrätten gör den bedömningen att
utrikessekretess inte kan tillämpas. Anledningen till slutsatsen är avsaknad
av uppfyllt skaderekvisit enligt utrikessekretesslagen. Regeringsrättens
bedömning slår fast att det är uppgiftens konkreta innehåll eller i vissa fall
dess art och anknytning till mellanfolkning eller annan internationell
verksamhet som skall avgöra om sekretess tillämpas. Enligt regeringsrätten
är förhållandet ett annat i förevarande mål. Här rör det sig enligt
regeringsrätten om störning som kan infinna sig då offentligheten ges
företräde framför upphovsrätten. Enligt regeringsrätten kan denna ordning
inte åsidosättas genom tillämpningen av sekretesslagens tillämpning av
utrikessekretess.

De två rättsfallen ger ingen klar vägledning. De visar snarare på en osäker
utgång som blir beroende av vilken riktning som förhandlingarna i EU tar. I
det ena fallet väger utrikessekretessen tyngre än offentlighetsprincipen. Här
skall dock alltid prövning enligt skaderekvisitet göras vars framtida tolkning
är oviss. I det andra fallet ges offentlighetsprincipen företräde framför
                                                
103 TRIP-avtalet står för
104 USTR:s, US Trade Representative, en speciell bevakningslista där nationen uppförs då
de inte anses uppfylla sina åtaganden på den immaterialrättsliga områdena.
105 26 b § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
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utrikessekretess genom högre dignitet. Vad som händer vid intressekonflikt
mellan svensk lagstiftning och ett europeiskt direktiv vid implementering är
ännu inte avgjort. I skrivande stund är förhandlingar inte klara och utgången
är därför även där oviss.

Enligt min tolkning kommer dock vid intressekonflikt direktivets intresse att
sekretessbelägga rapporter från andra länder att gå före den svenska
offentlighetsprincipen. Direktivets reglering om sekretess av information
mellan medlemsstaterna är inom den europeiska hierarkin starkare än den
svenska sekretesslagen och vid en implementering kommer den svenska
sekretesslagen enligt min mening att få vika åt sidan.  Min  tolkning styrks
av Bernt Fredriksson på UD.106 Enligt Bernt Fredriksson aktualiseras 2
kapitlet 1§ sekretesslagen genom att avsändarlandet till en störningsrapport
markerar försändelsen med sekretesstämpel. Etiketteringen uppfyller
rekvisiten för utrikessekretess. Däremot skall myndighet alltid göra en egen
bedömning av utrikessekretess. Myndigheternas egen möjlighet till
bedömning är dock begränsad enligt Bert Fredriksson. Begränsningen
framgår av 10 kapitlet 8§ regeringsformen. I paragrafen stadgas att om
myndighet kommer fram till motsats i jämförelse med avsändarlandets skall
myndigheten kontakta utrikesdepartementet. Kontakten med
utrikesdepartementet skall ske i god tid och samråd sker för att lösa
oenigheten.

4.2.1.4 Svensk tolkning rörande artikel 8.3 i direktiv Com (2002)
647

Artikel 8.3 som behandlar skydd av uppgiftslämnare är problematisk på det
sättet att den inte är förenlig med offentlighetsprincipen. Artikel 8.3 har till
uppgift att skydda uppgiftslämnaren från sanktionen med undantag från grov
oaktsamhet och bestämmelser om dess spridning. Enligt min uppfattning
kommer de handlingar som inkommer till myndighet fortfarande att vara
allmänna och vara till allmänhetens förfogande.  Begränsning av spridning
kan enligt min uppfattning bara ske om skäl i sekretesslagen talar för detta.
Även här blir svaret oklart då förhandlingarna i EU ännu inte är klara. Det
finns dock en risk/möjlighet för utökning i sekretesslagen enligt Kersti
Karlsson, Näringsdepartementet, för att tillmötesgå direktivet.107

4.3 En ändring av offentlighetsprincipen

Att en ändring av offentlighetsprincipen kan ske är inget som är ovanligt.
Tidigare diskussion har visat att rättsläget är dynamiskt vilket visar på att
rättssystemet är lyhört för samhällets utveckling. Frågan är dock hur pass
dynamiskt ett rättsystem bör vara innan det tappar sin stabilitet. Samhällets

                                                
106 Telefonintervju med Bernt Fredriksson från utrikesdepartementet den 3/3 2003,
08-4055444.
107 Telefonintervju med Kersti Karlsson från Näringsdepartementet, 08-4053671.
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krafter behöver dessutom inte vara folkets röster vilket kan leda till en
rättsutveckling som skyddar specifika behov. Nedan skall en empirisk
undersökning försöka visa hur Sturups personal uppfattar
offentlighetsprincipen och till den närliggande frågor. Därefter kommer  en
diskussion om sekretesslagens utökning/offentlighetsprincipens begränsning
samt dess eventuella påverkan på haveriutredningar.

4.4 Undersökningsresultat av frågeformulär
ställt till Sturups flygplats

Tidigare kapitel har redogjort för vilka som enligt lag skall rapportera
störningsrapporter och vilka ändringar som är önskvärda för att öka
rapporteringen av störningsrapporter. Den grupp som innehar
rapportskyldighet utökas när aktörernas egna regler och rekommendationer
inkluderas. Det intressanta är dock att se hur väl rapporteringsviljan är
förankrad och hur införstådd personalen är med offentlighetsprincipens
inverkan samt om det skulle ske en ändring i rapporteringen om sekretess
kunnat erbjudas informationslämnaren.  För att få en indikation på dessa
frågor har en undersökningen gjorts på Sturups flygplats som inkluderar
flygledning, flygfältsjobb (brandpersonal, elpersonal och fältpersonal),
groundhandling (personal som handhar uppgifter i anknytning till flygplans
start och landning) och flygtornet (TWR). Men hur delaktig känner sig
denna personal av ansvaret för säkerheten? Finns det någon uppmaning eller
förpliktande regel som säger att de i sin verksamhetsroll har skyldighet att
inkomma med rapport om något inte fungerar enligt uppställda krav och
protokoll? Uppmuntras eller motarbetas ett aktivt deltagande i sin
arbetssituation?

Undersökningens syfte är att försöka hitta ett mönster som eventuellt skulle
tyda på att offentlighetsprincipen inverkar på rapportering av rapporter
angående störningar. Undersökningen är gjord genom ställda frågor med
huvuddelen ja och nej svar. Frågorna har ställts via en enkät som lämnats
konfidentiellt. Enkäten utgick till fem olika avdelningar inom Sturups
flygplats. Svarsfrekvensen var allt från mycket låg till hundra procent
beroende på vilken avdelning jag vände mig till, allt som allt inkom 48 svar
av cirka 150 tillfrågade. Här nedan kommer undersökningens resultat att
redovisas i en gemensam helhet. Anledningen till val av redovisningsmetod
följer av vissa avdelningar i annat fall skulle framstå tydligt och på så sätt
minska anonymiteten. På vissa svar i undersökningen har svaranden valt att
ej svara på någon eller några frågor eller svarat dubbelt i enkäten. Därav
kommer skillnaden på vissa svar.

� På fråga 1 var det 43 stycken som varade ja på frågan om de visste vad
en störningsrapport var medan 5 svarade nej. 
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� På fråga 2 svarade 45 ja på frågan om de hade rapportskyldighet enligt
tjänstebefattning medan 1 svarade nej (en ej svarat och en som ej visste). 

� På fråga 3 svarade 43 stycken att de rapporterade till chef eller
överordnad medan 8 rapporterade till luftfartsinspektionen, 3 stycken
svarade att de inte visste till vem de skulle rapportera. I detta svaret
överstiger svaren antalet svarande, detta kommer utav att vissa svarat att
de rapporterar till både chef/överordnad och till luftfartsinspektionen. 

� På fråga 4 svarade 20 stycken att de rapporterat in en händelse/incident
under 2002 medan 28 stycken svarade nej.

� På fråga 5 svarade 32 stycken att de uppmuntrades att rapportera in
störningar medan 13 stycken svarade nej. 

� På fråga 6 svarade 33 stycken att de visste att rapporterna blev offentliga
när de inkommit till luftfartsinspektionen medan 13 svarade nej på den
frågan. Här skall dock tilläggas att Sturup tillhör luftfartsverket och
utgör på så sätt en myndighet. Detta gör att alla rapporter inom Sturup är
offentliga genom offentlighetsprincipen i den mån de expedierats. I
annat fall klassificeras de inte som allmänna handlingar.

� På fråga 7 svarade 8 stycken att de skulle rapportera mer vid möjligheten
till konfidentiell rapportering medan 40 stycken svarade nej.

� På fråga 8 svarade 2 stycken ja på frågan om personal missgynnas vid
rapportering medan 43 stycken svarade nej.

� På fråga 9 svarade 33 stycken att de skulle känna obehag av att behöva
anmäla en kollega medan 14 stycken svarade nej.

� På fråga 10 svarade 9 stycken av de som svarat ja på fråga 9 att de skulle
avhålla sig från att rapportera medan 22 stycken svarade nej. 

Av undersökningen framgår det enligt min mening att personalen på Sturups
flygplats är väl förtrogen med vad som är en störningsrapport och hur de
skall hantera störningsrapporter. Det framgår dock att cirka en fjärdedel av
personalen inte känner att de uppmuntras att inkomma med rapporter. Denna
uppfattning hos personalen tycks dock inte påverka inrapporteringen av
störningsrapporter utan visar mer på en bristande kommunikation mellan
överordnad och underordnad. Resultatet av frågan rörande vetskapen av att
en rapport blir offentlig hos luftfartsinspektionen är att anses som godkänd
enligt min mening då cirka tre fjärdedelar hade denna vetskap. Här var det
dock tydliga skillnader mellan olika avdelningar.108 Av stort intresse är
resultatet från fråga 7. Här visade det sig att knappt en femtedel skulle
                                                
108 Dessa skillnader kommer ej att redovisas p.g.a. anonymitetsvårigheter. 
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anmäla mer om anonymitet erbjöds vid rapportering. Resultatet var inte det
som jag hade väntat mig och korresponderar inte riktigt med följdfrågorna.
Följdfrågorna 9-10 visar att tre fjärdedelar av personalen skulle känna
obehag av att anmäla en kollega samt att en tredjedel av dessa skulle vid
obehag avhålla sig från att rapportera. Resultatet är enligt min mening
tvetydigt. Anledningen till min uppfattning är att det är stor skillnad mellan
att vilja göra det rätta från att faktiskt göra det.

För att få perspektiv på undersökningen har jag jämfört den med en tidigare
undersökning gjord av Åsa Ek.109 Undersökningarna skiljer sig dock åt på
det sättet att Åsa Ek:s riktat sig mot enbart Handlingavdelningen på Sturup
medan min undersökning riktades till fler avdelningar. Åsa Ek:s
undersökning är dessutom djupare och mer ingående än min. Utifrån Åsa
Ek:s undersökning rörande rapporter framgick att personalen på Sturup
uppfattade att ledningen lyssnade på anställda rörande säkerhetsfrågor och
att personalen kunde säga vad de tyckte om säkerheten. Det negativa som
framkom ur undersökningen var att insamlingen av information rörande
arbetsrutiner och maskiner var otillräcklig. I undersökningen ställdes bland
annat en fråga rörande vilken reaktionen som framkom vid rapportering av
flygplanssäkerhet. Antalet svarande var 65 stycken. 34 stycken ansåg att de
blev tagna på allvar, ingen ansåg att de blev avvisade, 17 stycken ansåg att
de fick bra respons, 5 stycken ansåg att de fick dålig respons, en ansåg att
den blev belönade, 6 stycken ansåg att de blev tackade och 2 stycken ansåg
att de blev straffade.

Av undersökningarna ovan framgår det att störningsrapportering inom
luftfarten är ett inarbetat och väl fungerande säkerhetsarbete. Dock finns det
några brister och dessa framkom i undersökningen på Sturup flygplats.
Bristerna utgjordes av den procent som vid obehag skulle avhålla sig från att
rapportera in en störning och att nästan en tredjedel inte visste att
rapporterna blir offentliga vid rapportering. Enligt min uppfattning är de inte
av den arten att de utgör en akut fara utan kan åtgärdas genom bättre dialog.

En tänkbar utökning av sekretesslagen eller ett antagande av direktivet är
båda inriktade på målet att öka säkerheten inom civil luftfart genom ökad
rapportering. Skillnaderna mellan förslagen är dess verkan på individen,
företaget och allmänheten. Vilket av alternativen som är att föredra är
beroende på hur högt lagstiftaren placerar offentlighetsprincipen. För egen
del talar jag för en utökning av sekretesslagen utifrån mitt eget förslag. Jag
inser dock sekretessförslagets begränsningen samt direktivets redan långt
framskridna stadium vilket kommer att få  effekt. I skrivande stund har
medlemsstaterna intagit en gemensam ståndpunkt. Detta betyder att
direktivet kommer att gå igenom men att det kvarstår viss textbearbetning.
Frågan är dock hur pass stor inverkan direktivet kommer att få på den
svenska offentlighetsprincipen.

                                                
109 Studie av säkerhetskulturen inom Sturup Handling AB Ramotjänst, Ek, Åsa, Institution
för Designvetenskap/Ergonomi &Aerosolteknologi.
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4.5 Begränsning av offentligheten

Kan en ökad tillgång av information om störningar nås på annat sätt? Detta
är möjligt enligt min mening. Möjligheten ges vid en utökning av
sekretesslagen. Innan en utökning sker av sekretesslagen, behövs först en
inblick i de behov som den tänkta paragrafen skall fylla samt även en
överblick i var den bäst är att placera i sekretesslagen. Målet med paragrafen
är att skydda den person som inkommer med rapport till myndighet från att
komma allmänheten till kännedom genom offentlighetsprincipen. Att
poängtera här är att det är information om personen och inte själva
informationen som personen lämnar in som sekretessen skall gälla för.
Bakgrunden till detta har framkommit i ett tidigare kapitel men kan kort
sammanfattas med att trots att regler, lagar och den bästa intentionen finns,
så kommer  personer att stå sig själv närmast. Det finns många orsaker till
att personer inte inkommer med rapporter men för att förhindra att
säkerheten blir mer lidande än nödvändigt av bortfallet, så kan en paragraf
av detta slag bidra med mer information genom rapportering av
störningsrapporter. Målet med paragrafen är att den skall vara enkel att
hantera samt vara tydlig i sin framställning. Paragrafens utformning kan ske
på olika sätt för att fylla olika behov. Paragrafen kan skrivas på ett generellt
sätt för att täcka många områden det vill säga allt från socialrätt till lufträtt.
Paragrafen kan också skrivas specifikt för ett område för att tillgodose ett
intresse. Den tredje varianten är en kombination av de ovan två.
Utformningen av en paragrafen av detta slag skulle då utgå från en generell
formulering där understycken  reglerar specifika områden. Följande lydelse
nedan är ett exempel på hur en generell paragrafen kan framställas.

1. Sekretess gäller, för uppgiftslämnare, vars uppgiftsinformation ingår i
myndighetens tillsynsverksamhet.

Eller

2. Sekretess gäller för den person eller de personer som inkommer med
uppgifter till tillsynsverksamhet, vars uppgift utgör
informationsunderlag för myndighetens gransknings och
tillsynsverksamhet.

För att utveckla paragrafen till att täcka även ett mer specifikt område bör
följande underrubrik bifogas.

a. Sekretess gäller, för personer inom luftfart eller verksamhet som
anknyter till civil luftfart.  

Sekretesslagens 14 kapitel reglerar genomsyn av sekretess vid straffrättsligt
ansvar. Var skall då paragrafen placeras? Enligt min mening skulle en
paragraf av detta slag placeras i 4 kapitlet sekretesslagen. Detta kommer av
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att den informationen som inkommer med hjälp av störtningsrapporter kan
ligga till grund för inspektion och granskning i framtiden. Därutöver skall
motsvarande ändringar ske i kapitel 7, 8 och 9 i sekretesslagen för att täcka
dessa områden.

4.5.1 Är en begränsning av offentlighetsprincipen önskvärd?

Enligt min mening är en begränsning av offentlighetsprincipen att
eftersträva till viss del. Detta oavsett om det sker genom en utökning av
sekretesslagen eller via ett införlivande av ett direktiv från EU. Grunden för
mitt ställningstagande rörande en utökning av sekretesslagen är att finna i en
avvägning mellan offentlighetsprincipens syfte och den personliga
integriteten. Vid en utökning som ovan skyddas den personliga integriteten
och inskränker bara offentlighetsprincipen till viss del. Detta är anledningen
till att jag ställer mig för en utökning av sekretesslagen. Det finns de som
dock är skeptiska till ändringar i sekretesslagen genom en vidare tolkning.
En av dessa är Nils Funcke vars artikel110 om myndigheters benägenhet att
tolka lagen till dess egen fördel klargör de svårigheter som en utökning av
sekretesslagen kan leda till. Vid en inblick i den europeiska utvecklingen ter
sig också en begränsning av offentlighetsprincipen vara ett nödvändigt
måste. Direktivet om rapportering av störningsrapporter inom civil luftfart
gör detta tydligt. Inte minst i stycket om utlandssekretess kom den
Europeiska Unionens styrka fram. Nackdelarna med en begränsning av
offentlighetsprincipen som ett införlivande av direktivet kan ge är den
maktlöshet och en viss rättsosäkerhet som då inträder. Genom införlivandet
av direktivet låter den svenska staten kommissionen bestämma vad vi skall
få veta eller inte veta. 

4.5.2 Är begränsningen av offentlighetsprincipen
berättigad?

I detta kapitel kommer begränsning av offentlighetsprincipen att belysas
genom att försöka påvisa den brist som infinner sig när störningsrapporter
bortfaller. Uppsatsens frågeställning rörande offentlighetsprincipens
inverkan på rapportering av störningsrapporter kan även hittas på olika
ställen inom EU och myndigheters verksamheter. Utifrån vad som tidigare
sagts om EU:s snart gällande direktiv COM (2002)647 framgår att skälen
för själva syftet med direktivet grundas på erfarenheten av att vissa olyckor
föregås av en rad tillbud och fel som indikerar brister i flygsäkerheten.111

För att få ökad kunskap om olyckor och tillbud skall
medlemsländerna,(enligt direktivet) i enlighet med sin nationella lagstiftning
och praxis hindra att personer som lämnar information av känslig natur
utsätts för straffåtgärder eller på annat sätt missgynnas av sin egen

                                                
110 Funcke, Nils, Ger man myndigheterna en paragraf tar de hela grundlagen, Journalisten,
2001:10, s. 14-15.
111 Dir. COM(2002)647, s. 3.
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arbetsgivare.112 Att en arbetsgivare inte får missgynna eller utsätta en
arbetstagare för straffsanktioner är för många en självklarhet och helt i linje
med lagstiftningen inom arbetsrätten113. Problematiken med
anmälningssystem finns även inom andra verksamheter. Enligt Karita
Fallström, jurist vid vårdförbundet och som har arbetat mycket med lex Sara
och lex Maria114 är det inte själva risken för repressalier som är problemet
utan istället känslan av obehag som infinner sig vid skyldighet att anmäla en
kollega115. I socialstyrelsens rapport om ”Beslut och föreskrifter och
allmänna råd om Lex Sara”116 framgår att en förfrågan uppkommit under
arbetets gång av om att se om det fanns en möjlighet att vara anonym vid
anmälan. Enligt Ulla Höjgård, chef för socialstyrelsens äldreenhet, medger
inte lagen anonyma anmälningar. Dessutom skulle en anonymitet inom Lex
Sara leda till att insatser för den utsatte tog längre tid samt att utredningen
skulle försvåras. 

Enligt en analys från luftfartsinspektionen om störningsrapporter 1/1999
visas att det finns skillnader mellan rapportfrekvensen inom olika
verksamhetsformer och mellan företag inom samma bransch.117 Av analysen
framgår att verksamheten tungt jetflygplan har störst rapporteringsfrekvens
och lägst haverifrekvens med dödlig utgång medan helikopterverksamheten
och lätta motordrivna propellerflygplan har 47 gånger högre haverifrekvens
än tungt jetflygplan och den lägsta rapportfrekvensen.118 Tittar man på
företag inom samma bransch och storlek blir skillnaden i
rapporteringsfrekvensen mer intressant. Enligt Bengt Larsson, jurist vid
Luftfartsverket119, råder det inom luftfartsverkets område en strikt reglering
genom lagar och förordningar om vad som skall rapporteras och detta
medger utövare och verksamheter lite spelrum. Bengt Larsson menar också
att då det finns skillnad mellan två jämnstora företag angående
rapporteringsfrekvens så beror detta ej på att det ena företaget har bättre
organisation eller säkerhet. Det mer sannolika är enligt Bengt Larsson att
förklaringen följer av att det ena företaget avhåller sig från att rapportera.
Det kan finnas många orsaker till att ett företag inom luftfarten inte uppvisar
samma nivå av rapportfrekvens som andra företag i samma storlek. Olika
tolkningar av vad som skall rapporteras är en orsak. Detta blev tydligt
sommaren 2002 då Arlanda flygplats inte rapporterade in krånglande
banljus. Enligt Arlanda har två incidenter inträffat där banljus ej fungerat
som väntat. Dessa incidenter har utretts och felet lokaliserades enligt Olle

                                                
112 Dir. COM(2002)647, art 8 p 4.
113 AD 1979 nr 89, Bastubadarprincipen, objektiva skäl skall finnas för ändring av
anställning. 
114 Anmälningsskyldighet enligt lag,.
115 Telefonintervju med Karita Fallström, jurist vid vårdförbundet, den 021213.
116 Pressmeddelande nummer 17, Socialstyrelsen, 2000-04-17.
117 Analys av störningsrapporter 1/1999, Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen, Rapport
1999:02/La, s. 1.
118 Analys av störningsrapporter 1/1999, Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen, Rapport
1999:02/La, s. 8. Åtanke bör dock riktas mot att verksamheterna skiljer sig åt och utövas i
olika grader.
119 Telefonintervju med Bengt Larsson, jurist vid Luftfartsverket.
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Sundin, operativ chef på Arlanda flygplats. Enligt Arlanda sker
inrapportering av incidenter ett par gånger om året till luftfartsinspektionen,
dock sker rapportering direkt till luftfartsinspektionen vid topphändelser120.
Händelserna med banljusen är enligt Arlanda inte av den digniteten.
Luftfartsinspektionen är av en annan uppfattning och enligt Bo Eckerbert är
händelsen att se som en potentiellt allvarlig situation.121 

4.6 Hur påverkar störningsrapporter
haveriutredningar?

För att se om bortfall av inrapportering av störningsrapporter har någon
inverkan för inträffade haverier har jag läst ett trettiotal utredningar från
haverikommissionens hemsida. Utav dessa kunde inga definitiva slutsatser
dras. Anledningen till detta är att rapporterna inte innehåller eventuella
indikerande störningsrapporter, det vill säga utredningarna är inte utformade
för det. Vid en genomgång av ett trettiotal haverirapporter mellan perioden
1999-01-01 och 2000-01-01 har faktauppgifter för plan, position, tid, väder
och så vidare genomgåtts. Därefter har händelseförloppet återgetts följt av
utlåtande och eventuella rekommendationer. Det som sökts men ej hittats är
tecken på fakta som inkommit under haveriutredningen men som borde
inkommit tidigare i en störtningsrapport, vars innehåll varit orsak till eller
bidragit till haveriet. Det finns dock en haveriutredning som skiljer sig från
resten av utredningarna. Haveriutredningen har beteckningen RL 2001:41122

och handlar om förorenad kabinluft. I kort utsattes besättningen och
passagerarna för förorenad kabinluft som resulterade i illamående och yrsel
hos besättningen. Illamående och yrsel var av sådan grad att kapten och
styrman nödgades att övergå till syrgas genom maskpåtagning. Vid
haveriutredningens arbete framkom att tidigare incidenter med liknade
bakgrund förekommit i 89 fall världen över. Den svenska
haverikommissionen rekommenderade i utredningen bland annat att en
gemensam databas med andra länder inrättas för denna typ av incidenter då
incidenter av detta slag är att se som mycket allvarliga. Utifrån denna
incident kan jag  dra följande slutsats. Det är viktigt att alla rapporter med
vital information inkommer till luftfartsinspektionen. 

Enligt min mening finner frågan om offentlighetsprincipens påverkan på
störningsrapporter inom civil luftfart sitt berättigande på många ställen, så
som inom luftfartsverkets egna regler, det kommande direktivet från EU och
från arbetstagarna själva genom tidigare undersökning. Om det är risken för
missgynnande eller obehag som är orsaken till avhållsamhet att rapportera
varierar nog från individ till individ.

                                                
120 Topphändelser är incidenter av allvarligare slag. Ändring av rapportering har dock skett
sedan kritik riktats mot Arlanda flygplats enligt tidigare utsago.
121 Krånglande banljus på Arlanda granskas, Opitz Casper, Dagens Nyheter, 2002-06-30.
122 Se Haverikommissionens hemsida, www. havkom.se,  under mappen aktuella rapporter.
Nedtaget den 3 januari 2003.
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Skillnaden mellan rapportering från företag kan bero på rapporteringsvilja
och företagens struktur. Att skillnader finns i rapportering och att rapporter
kan vara en länk till att förhindra haverier är enligt min mening klart. 

Luftfartsverket och luftfartsinspektionen är en del i ett stort internationellt
samarbete mellan flygnationer. Samarbete bidrar till hög säkerhet inom
luftfarten och ger också genom gemensamma ansträngningar en bättre
förutsättning att lyckas för höjande av flygsäkerheten. Att reglerna är
gemensamma är en förutsättning för ett lyckas. Men inom Sveriges gränser
har utformande av myndigheterna fått en något olycklig form. Detta sett
både från en säkerhetssynpunkt och en konkurrensekonomisk synpunkt. Av
det som framgår av de olika  debattörerna ovan123 finns det områden som
behöver åtgärdas för att myndigheten ska nå upp till sina egna regler. Om
detta kommer att ske inom snar framtid är inget som jag kan säga om då
rättsläget står still. SOU 1996:82 ger dock viss vägledning då den påtalar
brister som följer med att de tillhör samma organisation. Från EU:s håll är
det också viktigt att det är fri konkurrens, och en delning av luftfartsverket
och luftfartsinspektionen skulle tala för denna anda då risken för misstanke
av partiskhet bortfaller.  Ur säkerhetssynpunkt är det inte bra att
myndigheterna påverkas av offentlighetsprincipen. Framtiden får visa åt
vilket håll utvecklingen sker.

                                                
123 Harald Rosén, Nils Funcke samt intervju med Christer Sehlin, Sturups flygplats.
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5 Slutsats
Uppsatsens frågeställning rörande offentlighetsprincipens inverkan på
rapportering av störning inom den civila luftfarten är en fråga som har
många svar. Enligt min mening påverkar offentlighetsprincipen
rapporteringen av störningsrapporter. Frågorna som ställts i början av
uppsatsen löd enligt följande, -påverkar offentlighetsprincipen rapportering
av störningsrapporter? På vilket sätt kan offentlighetsprincipen få
konsekvenser för rapportören? Kan en eventuell lagändring ändra en negativ
trend av avhållande från rapportering? Om ändring skall ske, var någonstans
är det lämpligast att göra detta? Är säkerheten beroende på myndigheternas
självständighet? Grunden för min uppfattning om att offentlighetsprincipen
påverkar rapporteringen av störningsrapporter återfinns i balansen mellan
olika diskussioner. Anledningen kommer bland annat av offentlighetens
vidd och luftfartsverkets uppbyggnad. 

Frågorna i uppsatsen är centrerade på ett område inom den civila lufträtten
som har ett nära samband med offentlighetsprincipen och sekretessen.
Mellan offentlighetsprincipen, sekretesslagen och samhället råder det en
reglerad men harmonisk balans. Balansen blir tydlig genom samhällets
behov av insyn och kontroll garanteras genom offentlighetsprincipen.
Samhällets, företagets och individens behov av skydd mot insyn garanteras
av sekretesslagens begränsande effekt av offentlighetsprincipen. De tre
bildar en vågskål där samhället är ställningen och sekretessen och
offentligheten utgör skålarna. Balansen av dessa tre har inverkan på olika
områden inom samhället. Ett av områdena är luftfartsinspektionen,
luftfartsverket och störningsrapporter. Luftfartsinspektionen, luftfartsverket
och störningsrapporter utgör en sammanlänkad kedja där säkerheten utgör
ett av målen. Vad händer om kedjan rubbas på grund av sviktande i
balansen? Det vill säga vad händer om någon av de tre;
offentlighetsprincipen, sekretesslagen eller samhället inte fungerar i relation
med de andra två? Frågorna i uppsatsen är ställda för att kunna besvara
frågan.

Påverkar offentlighetsprincipen rapportering av störningsrapporter?
Enligt min uppfattning är svaret på denna fråga ja. Anledningen till
slutsatsen baseras dels på utformningen av den preambel som finns till
direktivet.  Direktivets preambel påtalar både den bristande kunskap som
brist på rapportering bidrar till och den mänskliga faktorn. Dels på
undersökningsresultatet från Sturups flygplats som indirekt visade att
anonymitet skulle öka rapporteringen. Ett konkret exempel på
offentlighetsprincipens påverkan av rapportering av rapporter till
luftfartsinspektionen är incidenten på Arlanda där alla rapporter
inrapporteras till luftfartsinspektionen efter negativ publicitet i media. I detta
fall var det arbetsplatsen och inte arbetstagaren som kom i blåsväder. Då
aktörer på marknaden allt mer känner av mediernas fokusering blir också
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deras återhållsamhet större. Även myndigheters plats i medier har fått
negativa konsekvenser. Arlandaincidenten visar på detta.

Är säkerheten beroende på myndigheternas självständighet och på
vilket sätt kan offentlighetsprincipen få konsekvenser för rapportören? 
Frågorna kan besvaras på olika sätt. Jag har valt att dela denna del av
slutsatsen i olika stycken för att belysa olika infallsvinklar. 

En infallsvinkel utgörs av myndigheters handhavande av
störningsrapportens. Med myndighet menas både luftfartsverket och
luftfartsinspektionen. Anledningen till att de två ses som en är att de av
utomstående aktörer ses som en myndighet. Vid handhavandet av
störningsrapporter är det två sidor som måste belysas. Den ena är
myndighetens ändrade ställning då de ska agera på den öppna marknaden.
Det gör att myndigheten intar en ställning som aktör samt granskare. En
balansgång mellan dessa intressen är inte lätt då höger hand försöker dölja
vad vänster hand försöker visa. Detta har kommit av att myndighetens
ställning som aktör på marknaden ändrats genom de senaste årens
utveckling. Gränserna har på detta sätt blivit mer svårdragna för de som
innehar en tvåpartsställning. Harald Rosén klargör detta genom de artiklar
som tidigare återgivits. En myndighets självständighet kan också stärka
förtroendet på marknaden. Den andra sidan är baserad på den mänskliga
faktorn av det obehag som infinner sig vid granskning av kollegor.
Fenomenet är inget onormalt utan ett tecken på samhörighet och lojalitet.
Lojaliteten får dock konsekvenser om den bidrar med sänkt flygsäkerhet. I
undersökningen från Sturup framkom att av 48 svarande tyckte 33 stycken
att det skulle känna obehag av att behöva rapportera en kollega. Denna
obehagskänsla skulle dock inte avhålla 22 av dem från att lämna in en
störningsrapport. Däremot var resterande 9 villiga att inte rapportera en
kollega.

En annan infallsvinkel finns i människors beteende. Vetskapen om att vem
som helst kan begära ut en handling där en själv är namngiven kan för
många kännas avskräckande. Anledningarna kan vara olika, en kan vara att
störningsrapport klargör att person själv begått ett misstag, en annan är
obehaget av att rapportera sin egen arbetsplats eller arbetskamrat. Det sista
kan även få konsekvenser på arbetsplatsen genom utfrysning och utebliven
befordran. Risken för att rapportör utsätts för motgång av detta slag är svårt
att bevisa. Frågan är dock tillräckligt aktuell för att ingå i direktivets
preambel med följande artikel.

Om ändring skall ske, var någonstans är det lämpligast att göra detta och kan
en eventuell lagändring ändra en negativ trend av avhållande från
rapportering? Enligt min uppfattning är svaret ja på andra frågan.
Undersökningen på Sturup stödjer indirekt svaret och direktivet bygger på
det. Ja-svaret kan dock inte anses enhetligt. Bakgrunden till detta baseras på
den kritik som riktas från olika håll vid tidigare utvidgning av
sekretesslagen.
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Om frågan var ändring kan ske är svaret att det kan ske på många sätt. I
uppsatsen har två alternativ givits. Det ena alternativet innefattar en
utökning av sekretesslagen. Utökningen skall ske genom inrättande av en 5§
i 4 kapitlet sekretesslagen. Orsaken till placeringen kommer av syftet med
utvidgningen, det vill säga att hjälpa myndigheten att öka säkerheten genom
att ge rapportören anonymitet. Av vikt är att påpeka att anonymiteten inte
inkluderar den rapporterade informationen. Det andra alternativet kommer
från europeiska unionen. Alternativet består av ett direktiv vilkets artiklar
skall ge rapportören skydd. Artiklarna innehåller bland annat skyldigheten
för medlemsstat att inrätta system för konfidentiell rapportering. 

Min slutsats är att båda alternativen är bra. Det som skiljer dem åt är deras
inverkan på dem som kommer att påverkas. För Sverige som nation kommer
direktivet att bli problematiskt. Anledningen är offentlighetsprincipens
starka ställning och dess integrering i det svenska samhället. Förslag om en
utökning av sekretesslagen genom mitt förslag kommer inte att påverka
Sverige som nation lika mycket. Anledningen är att förslaget är en
kompromiss mellan skyddsintresset för rapportören och den svenska
offentlighetsprincipen. Från individens sida kommer direktivet att verka mer
långtgående än en utökning av sekretesslagen. Den negativa  sidan är den,
att begränsningen av information som direktivet bidrar till även drabbar
individen. Från företagens/aktörernas sida är utgången av inverkan beroende
på hur direktivet kommer att användas. Kommer direktivet att användas för
att hemlighålla information som annars skulle ha kommit till allmänhetens
kännedom är direktivet positivt för företagen/aktörerna. Om däremot
rapporteringen ökar och genom detta ökar myndigheternas granskning är
direktivet till medborgarns fördel.

Utgången av vad som inkluderas i utrikessekretess eller ej kan tyvärr inte
besvaras i uppsatsen. Anledningen är skillnaden mellan regeringens inträde i
förpliktelser och domstolar och myndigheters tolkning av lagtexter. I
uppsatsen blir skillnaden tydlig genom att vissa delar av direktivet möjligen
kommer att skyddas av utrikessekretessen. Det är däremot inte självklart att
myndighet och domstol anser att utrikessekretess är applicerbar på det
enskilda fallet. 

Direktivet kommer att antas inom en snar framtid. Hur direktivet kommer
att se ut i slutgiltig version får framtiden avgöra. Vad som är säkert är dock
att införlivandet kommer att få inverkan på den svenska
offentlighetsprincipen. Om detta är bra eller dålig beror på vem som
tillfrågas. Min uppfattning är dock den att en kompromiss av offentligheten
kan få konsekvenser längre fram. Men det är nog priset vi får betala för att
vara medlemsstat i den europeiska unionen.
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Bilaga A
1. Vet du vad en störningsrapport är?

JA NEJ

2. Har du rapportskyldighet enligt tjänstebefattning?

JA NEJ Anställd som_________________________

3. Till vem rapporterar du ?

Överordnad / Chef Luftfartsinspektionen

4. Har du rapporterar en händelser / incidenter som faller under kategorin
störningsrapport  på din arbetsplats under 2002?

JA NEJ

5. Uppmuntras rapportering på din arbetsplats?

JA NEJ = 

6. Visste du att rapporter som inkommer till luftfartsinspektionen blir offentlig
handling?

JA NEJ

7. Skulle du rapportera mer om det fanns ett system för anonym anmälan till
luftfartsinspektionen?

JA NEJ 

8. Missgynnas personal på ett eller annat sätt på din arbetsplats vid rapportering?

JA NEJ

8.a Om missgynning, vilket sätt?

9. Skulle du känna obehag av att behöva rapportera en arbetskollega i en
störningsrapport?

10. Skulle obehag avhålla dig från att rapportera in störningsrapporten?

JA NEJ Beror på störningen______________________
<Bilagans innehåll>



57

Källförteckning
Offentligt tryck

Statens offentliga utredningar (SOU)

SOU 1996:82 En översyn av luft- sjö och spårtrafikens
tillsynsmyndigheter

 
SOU 1997:39 Integritet, Offentlighet, Informationsteknik

SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken

Propositioner

Prop. 1979/80:2 Del A med förslag till sekretesslagen m.m.

Prop. 1988/89:131 om sekretesskyddet för uppgifter i
tillsynsärenden m.m.

Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslagen

Förordning

Luftfartsförordning (1988:78) med instruktioner för luftfartsverket.

Lagar

Luftfartslagen (1957:297)
Personuppgiftslagen (1998:204)
Sekretesslagen (1980:100)
Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Litteratur

Författare Titel, upplaga etc

Bohlin, Alf Offentlighetsprincipen, 6:e upplagan,
Nordstedts Juridik, Stockholm 2001.

Eliason Marianne Sekretesslagen, En kommentar



58

Heuman Sigurd 
Regner Göran

Internationella konventioner

Chicagokonventionen
Haagkonventionen

Regler inom luftfart

BCL-D 1.3
BCL-F 3.1
Airport Regulation MS AR NR 04/1997

EU material

Beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid
utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter.

Dir. 95/46/EG Om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter (EGT nr L281,
23.11.1995, s.31).

Dir COM (2002) 647 Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om rapportering av händelser inom civil
luftfart.

Förordning nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till europaparlamentets,
rådets och kommissionens handlingar.

Beslut

Beslut om återkallelse av drifttillstånd, Luftfartsinspektionen, Beteckning L 
2002-1292-1034.

Internetadresser

www.havkom.se
www.europa.eu.int 
www.lfv.se

http://www.europa.eu.int/
http://www.lfv.se/


59

Intervjuer

Karlsson,  Staffan Sturups flygplats 040-6131200
Selin, Christer Sturups flygplats

Telefonintervjuer

Fallström, Karita Jurist vid vårdförbundet
Söfgren, Lars Säkerhetschef, Division Sturup, 040-6131414
Karlsson, Kersti Näringsdepartementet, 08-4053671
Bengt Larsson Jurist, Luftfartsverket
Bernt Fredriksson Utrikesdepartementet, 08-4055444

Skriftlig korrespondens

Danielsson, Max Anställd vid luftfartsinspektionen

Studie

Ek, Åsa Studie av säkerhetskulturen inom Sturup
Handling AB Ramptjänst, Institutionen för
Designvetenskap/Ergonomi & Aerosolteknologi,
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Artiklar

Funcke, Nils Ger man myndigheten en paragraf tar de hela
grundlagen, Journalisten, 2001:10

Höglund, Jan Transjet lyfte med öppen lucka, GP, 2002-08-09,
s. 30.

Opitz, Casper Krånglande banljus på Arlanda granskas, Dagens
Nyheter, 30 juni 2002.

Rosén, Harald Katastroftillbud tystas ner, Dagens Nyheter, 17
oktober 1989.

Rosén, Harald Flygsäkerheten behöver en egen myndighet,
Göteborgs-Posten, 9 augusti 2001.

Sehlberg, Bo Kompisanda hotar flygsäkerheten, Dagens
Nyheter, 25 juli 2002.



60

Övrigt

Rapport  1999:02/LA Analys av störningsrapport1/1999 av
luftfartsinspektionen

Socialstyrelsens pressmeddelande nummer 17, 2002.



61

Rättsfallsförteckning

AD 1979 nr 89

RÅ 1987 not 25

RÅ 1997 not 453

RÅ 1997 ref. 21

RÅ 1998 ref. 42

RÅ 2000 ref 22 

RÅ 2001 ref 35

RÅ 2001 ref 65


	Inledning
	Inledning
	Syfte och problemformulering
	Avgränsning
	Material och metod
	Disposition

	Störningsrapporter inom luftfarten
	Inledning
	Lufträttens lagregler
	Luftfartsinspektionen
	Inledning
	Luftfarsinspektionens målsättning
	Luftfarsinspektionens neutralitet

	Ett ifrågasättande av Luftfartsinspektionens neu
	Max Danielssons bemötande av Harald Roséns artik
	Krav på oberoende luftfartsinspektion
	Självständighet undersöks av statlig kommitté

	Störningsrapporter
	Vad är en störningsrapport?
	När föreligger störningsrapportsskyldighet?
	Övrig rapportering av händelser inom luftfarten

	Sammanfattning

	Offentlighetsprincipen
	Inledning
	Offentlighetsprincipens spridning och syfte
	Handlingsoffentlighet
	Sekretesslagen
	Vad innebär sekretess?
	Vad avgör om sekretess skall tillämpas eller ej?
	Vilka skyddsintressen inkluderas i sekretesslagen
	RÅ 1997 ref. 21
	Sekretesslagens begränsning av offentlighetsprin�

	Sekretess och personuppgifter
	Undantag från personuppgiftslagen
	Personuppgiftslagens kriterier
	Sekretess för uppgifter enligt personuppgiftslag�
	En ökande betydelse för 7 kapitlet 16 § Sekrete�
	Kvalificeras störningsrapport som personuppgift?


	Sekretesslagens räckvidd
	Exempel på konsekvenser av offentlighetsprincipe�
	Transjet
	Paragrafernas otillräcklighet

	Sammanfattning

	Direktiv COM (2002) 647
	Inledning
	Syftet med direktiv COM (2002)647
	Direktivets innehåll i generell beskrivning
	Direktivets struktur
	Direktivets införlivande i svensk rätt
	Sveriges tolkning av direktiv COM \(2002\) 647�
	Svensk tolkning rörande artikel 8.3 i direktiv C�


	En ändring av offentlighetsprincipen
	Undersökningsresultat av frågeformulär ställt �
	Begränsning av offentligheten
	Är en begränsning av offentlighetsprincipen öns�
	Är begränsningen av offentlighetsprincipen berä�

	Hur påverkar störningsrapporter haveriutredninga

	Slutsats

