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Sammanfattning 
Människor som lever under hot eller har utsatta yrken kan behöva ett skydd 
för sina folkbokföringsuppgifter för att inte drabbas av hot eller våld. Detta 
skydd erbjuds idag i tre former, nämligen sekretessmarkering, kvarskrivning 
och nya folkbokföringsuppgifter. Sekretessmarkering är det första och 
vanligaste steget för den som känner sig hotad och vill få skydd för sina 
personuppgifter. Denna första åtgärd, sekretessmarkering, är idag inte 
lagreglerad. Det finns en utarbetad praxis hos Skatteverket för när 
sekretessmarkering skall medges, men i slutändan är beviljandet anhängigt 
på inställningen hos den enskilde beslutsfattaren. Eftersom 
sekretessmarkeringen inte finner något lagstöd går ett negativt beslut inte att 
överklaga. Däremot kan den sökande komma in med en ny ansökan och 
hoppas på bättre tur med den. 
 
Kvarskrivning är lagreglerat i FBL, den som lever under hot kan ansöka om 
att få bli fortsatt folkbokförd på sin gamla adress efter en flytt. Denna 
kvarskrivning är möjlig i tre år. 
 
Nya folkbokföringsuppgifter är ytterst ovanligt att någon beviljas. Det är en 
ultima ratio. När alla andra vägar att söka skydda en person 
folkbokföringsvägen är prövade, och har misslyckats, kan det bli aktuellt 
med nya folkbokföringsuppgifter. 
 
Människor som arbetar inom kriminalvården och då särskilt kriminalvårdare 
arbetar mycket klientnära och träffar de intagna dagligen. Det är då omöjligt 
att de intagna inte får reda på något om personalen som vistas i deras närhet. 
Det är dock en känslig fråga hur mycket en kriminalvårdare skall avslöja om 
sig själv. All personal skall bära namnbricka med för- och efternamn, så det 
får de intagna ovillkorligen reda på. Men andra saker, som var vårdaren bor, 
om han eller hon är gift, om han eller hon har barn och andra liknande 
uppgifter är sådant som det är upp till den enskilde vårdaren att berätta, eller 
inte berätta, om.   
 
Det har runt millennieskiftet tillsatts ett par utredningar som alla berört 
frågan om skydd för folkbokföringsuppgifter utifrån olika infallsvinklar. Ett 
par av dessa har presenterat förslag till ny lagstiftning. Dessa förslag har 
tidsmässigt sammanfallit väl, men de slutsatser som utredarna drar är inte i 
alla lägen desamma. 
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Förord 
Nu när mitt examensarbete och därmed också min studietid går mot sitt slut 
är det dags att rikta ett stort tack till alla dem som hjälpt mig längs vägen. 
Jag vill tacka mina tidigare arbetskamrater på kriminalvårdsanstalten Fosies 
stödavdelningar. Jag vill tacka mina nya arbetskamrater på advokatbyrån 
Marie Lagerlöf. Jag vill tacka alla mina vänner som har gjort de senaste åren 
fantastiska. Jag vill tacka min handledare Hans-Heinrich Vogel för råd och 
hjälp under arbetet med uppsatsen. Ett stort tack vill jag ge till min sambo 
Emma som har stöttat mig och hjälpt mig genom uppsatsarbetet och stått ut 
med att jag spenderat många timmar framför datorn. Det största tacket vill 
jag slutligen rikta till mina föräldrar som alltid har uppmuntrat mig att följa 
mina drömmar och göra det jag vill och tror på, tack för allt.  
 
 
Limhamn i januari 2006 
 
Marcus Larsson 
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1 Inledning  

1.1 Problembeskrivning 
Offentlighetsprincipen är en av grundbultarna i den svenska demokratin, det 
är en princip som ibland kritiseras men som alltid försvaras som princip. För 
människor som utsätts för hot och våld kan det dock vara nödvändigt att 
erbjuda skydd i form av inskränkningar i handlingsoffentligheten. Jag har 
själv arbetat som kriminalvårdare på en sluten anstalt. Även om min karriär 
inom kriminalvården var kort så hann jag få en bra inblick i arbetet som 
vårdare och de särskilda svårigheter som denna yrkesgrupp ställs inför. 
 
Arbetet som kriminalvårdare innebär mycket klientnära arbete, det är viktigt 
att vara personlig utan att vara privat. Det är också viktigt att inte avslöja för 
mycket om sig själv som kan användas mot vårdaren av de intagna. Detta 
behov av att få vara till viss del anonym inför andra människor kan ibland 
vara svårt i ett samhälle som är så öppet som det svenska. De dubbla roller 
som en vårdare har i ett svenskt fängelse kan ställa till svårigheter. I den 
vårdande delen av arbetet är det viktigt att kunna vara privat och prata med 
de intagna på ett bra sätt. I den säkerhetsmässiga delen av arbetet är det 
samma vårdare som visiterar de intagna och deras rum dagligen, det är 
vårdarna som griper våldsamma eller hotfulla intagna och placerar dem i 
isolering. 
 
Människor som lever under hot från andra människor i sin närhet kan också 
de vara i behov av skydd för sina personuppgifter. Detta av den enkla 
anledningen att en förföljare inte skall kunna uppsöka en person i dennes 
hem och utsätta denne för hot eller våld. 
 
Denna uppsats tar sitt avstamp från två vitt skilda håll, det ena är en 
yrkesgrupp, kriminalvårdare, som på grund av sitt arbete kan vara i behov 
av särskilt skydd. Den andra utgångspunkten är människor som utsätts för 
våld och hot från närstående. Dessa båda grupper förenas i att de båda är i 
reellt eller presumtivt behov av att erhålla ett undantag från den svenska 
huvudregeln om offentlighet för folkbokföringsuppgifter. 
 
Problemet jag skall behandla är kortfattat detta: Hur kan personer, och 
anhöriga till personer, som lever under ett reellt eller presumtivt hot skyddas 
mot övergrepp i sina hem genom att erhålla folkbokföringsmässigt skydd?  
 

1.2 Frågeställning 
Hur ser lagstiftningen ut idag rörande folkbokföringssekretess och hur kan 
den komma att se ut i framtiden? Jag har valt att jämföra vilka 
förutsättningar för att få skydd som gäller för människor som lever under ett 
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reellt hot och människor som har valt att arbeta inom kriminalvården och 
därmed lever under ett presumtivt överhängande hot. Hur kan dessa båda 
grupper av människor, genom folkbokföringssekretess, skyddas från hot och 
våld? 
 

1.3 Syfte 
Mitt syfte är att besvara ovanstående fråga genom att jämföra dagens 
lagstiftning på området med de förslag som förts fram på senare år. 
 

1.4 Disposition 
Jag inleder min uppsats med en rättshistorisk tillbakablick för att sedan gå 
över till en de lege lata-del. Uppsatsen avslutas med en de lege ferenda-
sektion och en analyserande sammanfattning. 
 

1.5 Avgränsningar 
Under hösten 2005 rapporterades det i media om telefonoperatörer som 
lämnade ut hemliga uppgifter till Eniro och Hitta. Post- och telestyrelsen 
fick i uppdrag att skriva en rapport om detta och denna skulle preliminärt 
vara klar i slutet av november 2005. Då denna ännu, i början av januari 
2006, inte är klar kommer min uppsats inte närmare behandla de 
rapporterade incidenterna. Det hade varit möjligt att använda sig av flera 
utsatta yrkesgrupper i en jämförelse, men jag har valt att bara använda mig 
av en eftersom jag menar att detta trots allt är tillräckligt för att komma fram 
till hållbara slutsatser. 
 

1.6 Metod och material 
Den metod jag valt att använda mig av är en blandning av en rättdogmatisk 
och en rättspragmatisk metod. Jag inleder rättsdogmatiskt med att reda ut 
gällande rätt och går sedan över i en pragmatisk del där jag kommenterar 
vad som kan komma att bli gällande rätt inom en inte alltför avlägsen 
framtid. 
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2 Historik 

2.1 Folkbokföringens historia 
De första riksomfattande bestämmelserna om befolkningsregistrering 
meddelades år 1686. Prästerna fick då skyldighet att föra husförhörslängder 
över hela befolkningen. Genom 1946 års folkbokföringsförordning fastlades 
att det huvudsakliga syftet med folkbokföring var att för samhällets behov 
till exempel skatteindrivning och deklarationskontroll registrera 
medborgarna. Nuvarande FBL ersatte folkbokföringslagen (1967:198) och 
trädde i kraft den 1 juli 1991. En stor skillnad från den äldre lagen är att 
begreppen kyrkobokföring och mantalsskrivning ersattes av det enhetliga 
begreppet folkbokföring. Några omfattande materiella förändringar 
genomfördes inte.1

 

2.2 Framväxten av SPAR 
Sverige var ur ett internationellt perspektiv tidigt med att införa en särskild 
datalag. Denna datalag infördes 1973. Diskussionen om behovet hade varat 
sedan slutet av 1960-talet. Syftet med lagen var att garantera medborgarna 
skydd mot otillbörliga intrång i den enskildes personliga integritet, i lagen 
reglerades vilka uppgifter som fick registreras och under vilka 
omständigheter. Samtidigt med införandet av datalagen inrättades 
datainspektionen som tillstånds- och tillsynsmyndighet.2

 
Redan innan datalagen trädde i kraft hade flera aktörer upprättat register 
över hela den svenska befolkningen. Uppgifter från dessa register såldes 
sedan vidare mot en marknadsmässig ersättning. Insamlandet av uppgifter 
till dessa privata register hade skett på olika sätt, framförallt med uppgifter 
från det allmänna med stöd av offentlighetsprincipen. Även inom den 
offentliga sektorn fanns i början av 1970-talet ett stort antal offentliga 
befolkningsregister. Mot denna bakgrund föreslog den då nyligen inrättade 
datainspektionen att det skulle upprättas ett centralt, statligt ADB-baserat 
personregister. Syftet var att minska behovet av andra befolkningsregister 
och därigenom reducera riskerna för otillbörliga inträng i den enskildes 
integritetssfär.3

 
1977 beslutade riksdagen om inrättandet av SPAR. Det var Statskontoret 
som föreslagit den form som registret kom att anta, innehållet i det 
ursprungliga förslaget från Datainspektionen var enligt Statskontoret alltför 
begränsat. Samtidigt som SPAR inrättades beslutade riksdagen att förbjuda 
privata befolkningsregister med samma ändamål. DAFA tilldelades 
                                                 
1 SOU 2000:17, s. 53 f. 
2 SOU 2005:61, s. 33. 
3 Ibid. 
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totalansvaret för SPAR. Registret utvecklades successivt och togs i bruk 
1978. När DAFA ombildades från statlig myndighet till bolag 1986 
inrättades SPAR-nämnden. Nämnden övertog huvudmannaskapet för 
SPAR. DAFA Data AB fortsatte svara för driften och marknadsföringen av 
SPAR på statens uppdrag.4

 

2.3 Kommentar 
Före tillkomsten av SPAR och datalagen var det möjligt för envar att med 
stöd av TF begära massuttag från folkbokföringsregistret. Denna hantering 
var tungrodd och ledde även till oönskade effekter såsom att Sovjetunionen 
hade en fullständig förteckning över alla personer med svenskt 
personnummer. Sådana uttag av uppgifter gjorde som sagt arbetsbördan 
ohanterlig för berörda myndigheter och spärrar var nödvändiga att införa. 
Det var denna önskan att söka hindra massuttag och en vilja att tjäna pengar 
på uttagen som gjorde att SPAR kom på tal. Det var det datoriserade 
registret SPAR som krävde en ny datalag. SPAR kan sägas vara en 
lightversion av folkbokföring, nästan alla uppgifter finns med, det är lätt att 
få tag på uppgifterna, men framförallt kan staten ta betalt för massuttag nu 
på ett helt annat sätt än förut. Samma problem med massuttag som fanns i 
folkbokföringsregistret fanns även på andra håll, bland annat 
fastighetsregistret hade liknande svårigheter. 
 
 
 

                                                 
4 SOU 2005:61, s. 34. 
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3 Folkbokföring 

3.1 Definition 
Enligt första paragrafen första stycket FBL (1991:481) innebär 
folkbokföring fastställande av en persons bosättning samt registrering av 
uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen 
(1990:1536) får förekomma i sådant register. 
 
Sedan den 1 juli 1991 sköts folkbokföringsverksamheten av 
skattemyndigheterna, numera Skatteverket. Vid sidan av fastställandet av 
bosättningsförhållanden och registrering av olika personuppgifter fullgör 
folkbokföringen även en annan viktig funktion i samhället, nämligen att 
förse myndigheter, företag och allmänhet med korrekta och aktuella 
uppgifter om befolkningen. Detta sker genom att Skatteverket 
tillhandahåller uppgifter om folkbokförda personers namn, adress, 
personnummer, civilstånd, medborgarskap m.m. Tillhandahållandet sker 
bland annat genom det så kallade aviseringsregistret och SPAR. 
Folkbokföringsuppgifter görs också tillgängliga genom personbevis.5

 

3.2 Folkbokföring idag 
Registreringen av personuppgifter sker i ADB-register som förs vid 
skattekontoret. Det är endast skatteverkets kontor inom det område där en 
enskild person är folkbokförd som har tillgång till uppgifter som 
registrerade om denne. Dessutom finns ett centralt referensregister. Det 
centrala referensregistret är dock begränsat i informationshänseende. Här 
finns bara uppgifter såsom personnummer, namn och en hänvisning till det 
lokala registret.6

 
I det lokala registret registreras ett flertal uppgifter om enskilda personer. 
Bland annat registreras namn, personnummer, adress, make, barn, föräldrar, 
vårdnadshavare, adoption, födelseort, hemort, medborgarskap, civilstånd 
samt avregistrering från folkbokföring. När en uppgift ändras i registret 
sparas även den gamla uppgiften. Således finns även det gamla namnet 
angivet vid ett namnbyte.7

 
De flesta uppgifter till folkbokföringen samlas in genom att skatteverket får 
meddelanden från andra myndigheter. Endast i ett fåtal fall måste den 
enskilde personen själv göra anmälan. Detta gäller huvudsakligen namn för 

                                                 
5 SOU 2000:17, s. 53. 
6 http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/info.4.18e1b10334ebe8bc80001379.html 
2006-01-19. 
7 Ibid. 
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nyfödda barn, namnändringar, flyttning inom landet, flyttning till Sverige 
och flyttning till utlandet.8

 
 
 
 

                                                 
8 Ibid. 
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4 Offentlighetsprincipen 

4.1 Allmänt om offentlighet och sekretess 
I all offentlig verksamhet är offentlighet för handlingar huvudregeln. 
Offentlighetsprincipen är en grundlagsstadgad princip och en av vår 
demokratis grundpelare. TF 2 kap. behandlar offentlighetsprincipen. Rätten 
att ta del av handlingar kan utövas av alla och envar. Då den offentliga 
verksamheten angår alla medborgare är det i ett folkstyrt samhälle av 
exceptionellt stor betydelse att myndigheternas verksamhet så långt som 
möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och massmedia. 
Genom öppenheten och allmänhetens tillgång till information skapas vissa 
garantier för att myndigheterna inte missbrukar sin makt. Även om 
offentlighetsprincipen är en stöttepelare i den svenska rättsordningen kan 
den inte uppehållas utan inskränkningar. Allmänna och enskilda intressen 
kan äga sådan tyngd att viss information inte bör vara allmänt åtkomlig.9

 

4.2 Begreppet allmän handling 

4.2.1 Allmänt om allmänna handlingar 
En handling är offentlig om den är ”inkommen till”, eller ”upprättad hos”, 
en myndighet (2 kap 6-7 §§ TF). Det finns inget krav på att innehållet i 
handlingen skall röra någon allmän angelägenhet. En handling kan vara ett 
skriftligt dokument eller en teknisk upptagning.  
 

4.2.2 Handling 
För att en uppgift skall lämnas ut enligt principen om handlingsoffentlighet 
krävs det att de uppgifter den sökande begär ut finns dokumenterade i en 
handling. En handling är ett fysiskt medium som är bärare av viss 
information. Det viktigaste hos en handling är dess betydelseinnehåll, men 
detta måste också vara fixerat på något slags medium. Ett telefonsamtal är i 
sig ingen handling, men om det skrivs ner på papper eller spelas in på band 
uppkommer därigenom en handling.10 Regeringsrätten har uttryckt det så att 
det är en handling så snart det är fråga om ”en form för att lagra och bevara 
upplysningar”.11

                                                 
9 Bohlin, A., Offentlighetsprincipen, 2001, s. 15. 
10 Bohlin, A. a., s. 36. 
11 RÅ 1971 ref.15. 

 10



4.2.3 Förvaring 
Även om det kunnat konstateras att en handling existerar är det inte därmed 
givet att denna handling kan lämnas ut till sökanden. Det finns nämligen fler 
rekvisit som skall uppfyllas för att en handling skall kunna anses vara en 
allmän handling. En handling är att anse som allmän om den förvaras hos 
en myndighet och enligt 2 kap. 6 § TF eller 2 kap. 7 § TF är att anse som 
inkommen eller upprättad hos myndighet. En handling som bara förvaras 
hos en myndighet som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för 
annans räkning skall enligt 2 kap. 10 § TF inte anses som en allmän 
handling hos den myndigheten. Det finns även undantag från huvudregeln 
för vissa typer av handlingar; dessa regleras i 2 kap 11 § TF. 
 

4.2.4 Myndighet 
För att klargöra innebörden i begreppet myndighet menar Bohlin att man 
bör ställa sig två frågor, nämligen: Vad är en myndighet och vad är det inte? 
När rör det sig om en myndighet, och när rör det sig om två eller flera? Den 
första frågan avser offentlighetsprincipens yttre räckvidd eller 
tillämpningsområde, den andra gäller huruvida en statlig eller kommunal 
förvaltningsorganisation skall ses som en enhet eller om det inom denna kan 
urskiljas någon eller några självständiga myndigheter. De bägge frågorna 
har flera beröringspunkter, men den sistnämnda har också ett samband med 
de regler som fastslår när en handling blir allmän. En handling som utväxlas 
mellan myndighetsorgan som tillhör samma myndighetsorganisation blir i 
regel allmän, men tidpunkten för detta kan variera beroende på organens 
inbördes ställning.12

 
Tanken är att myndighetsbegreppet i TF skall korrespondera med 
myndighetsbegreppet i RF. Till myndigheter hänförs då dels regeringen och 
domstolarna, vilka är statliga organ, dels förvaltningsmyndigheterna som 
kan vara antingen statliga eller kommunala. Dessutom likställs i TF:s 2 kap 
riksdagen och beslutande kommunal församling med myndighet.13

 

4.3 Till myndighet inkommen handling 
Vad som menas med att en handling är inkommen till en myndighet är 
reglerat i en huvudregel som är stadgad i 2 kap 6 § TF. En handling anses 
inkommen då den ankommit till myndigheten eller kommit behörig 
befattningshavare tillhanda.  Innan handlingen ankommit till myndighetens 
lokaler finns det ingen på TF grundad rätt att begära ut densamma. En 
handling som faktiskt inkommit till myndigheten och sålunda finns på 
myndigheten skall däremot på begäran tillhandahållas genast eller så snart 

                                                 
12 Bohlin, A. a., s. 50 f. 
13 Bohlin, A. a., s. 51. 
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det är möjligt, såvitt inte utlämnande stöter på hinder i form av 
sekretessbestämmelse. 
 
Som nämnts tidigare är det dock inget krav att en handling faktiskt anlänt 
till myndighetens lokaler för att ses som varande en allmän handling; det är 
tillräckligt att den kommit behörig befattningshavare tillhanda. Tillräckligt 
är alltså att handlingen mottagits av en behörig företrädare för myndigheten, 
men väsentligt är att handlingen fysiskt befinner sig i ett läge där 
vederbörande kan besluta om dess utlämnande. Handlingen skall anses som 
inkommen vid den tidigaste tänkbara tidpunkten; huruvida den har 
diarieförts eller ej saknar relevans i sammanhanget. En handling som ingår i 
”dagens post” skall således på begäran lämnas ut även om den inte hunnit 
diarieföras.14 Allmänheten har dock, enligt JO, ingen rätt att deltaga i själva 
postöppnandet eller postsorteringen, alltså det tidigare stadium då den 
oöppnade posten fördelas på olika verksamhetsgrenar inom myndigheten 
eller på olika myndigheter i en kommun.15

 

4.4 Hos myndighet upprättad handling 
Stadgandet om hos myndighet upprättad handling finns i 2 kap 7 § TF. Till 
skillnad från stadgandet om inkomna handlingar, där en utomstående fysisk 
eller juridisk person måste vara inblandad som den som inlämnar eller 
skickar handlingen till myndigheten, så tar 2 kap 7 § TF sikte på de 
handlingar som framställts eller utarbetats inom myndigheten. Samtliga 
handlingar som en myndighet fabricerar är dock inte att se som 
”upprättade”. En handling blir allmän först då den föreligger i sitt definitiva 
skick. Innan en handling nått sitt definitiva skick är den ett 
myndighetsinternt arbetsmaterial.16

 
En handling skall anses vara upprättad när den har expedierats, vilket 
framgår av 2 kap 7 § 1 st. TF. Någon närmare definition av expedieringen 
ges inte i lagen, men det som avses är att handlingen avsänds antingen till en 
enskild eller till en annan myndighet. Det vanligaste torde vara att 
myndigheten ser till att handlingen kommer mottagaren till handa, men det 
är inte nödvändigt. Handling anses också vara expedierad när den hålls 
tillgänglig för avhämtning. Regeringsrätten har också uttalat att en handling 
är expedierad genom att den sänds till parten eller hålls tillgänglig för 
avhämtning.17

 
Stadgandet i 2 kap 1 § 1 st. TF synes tillämplig framförallt på sådana 
handlingar som är av sådan beskaffenhet att de regelmässigt skall 
expedieras. Regleringen omfattar också sådana handlingar som inte är av 
sådan art att de skall expedieras enligt särskild föreskrift. Möjligt är dock att 

                                                 
14 Bohlin, A. a., s 59 ff. 
15 JO 1989/90 s. 398. 
16 Bohlin, A. a., s. 71. 
17 RÅ 1982 2:59. 
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en handling som normalt inte expedieras ändock i ett visst fall expedieras. 
Regelmässigt expedieras myndighets beslut, innefattande även t.ex. förslag 
och yttranden, medan handlingar av typ utredningar och liknande, tillkomna 
i och för ett ärende, i allmänhet inte blir allmänna förrän ärendet avgjorts. 
Om en sådan utredning däremot blir avsänd till en annan myndighet eller till 
en enskild kan den därigenom komma att anses som upprättad, trots att den, 
om den blivit kvar på myndigheten, skulle blivit allmän vid en senare 
tidpunkt.18 En handling som expedieras anses upprättad oavsett det skick i 
vilket den befinner sig vid tidpunkten i fråga.19

  
 
 
 

                                                 
18 Bohlin, A. a. s. 72 f. 
19 RÅ 1965 ref. 26. 
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5 Dagens lagstiftning kring 
folkbokföringssekretess 

5.1 Faktiskt hot 
Människor som de facto lever under hot kan få sina personuppgifter 
skyddade. Det finns två huvudvägar som är avsteg från de huvudregler som 
ställs upp i TF och SekrL. Ett första steg är en sekretessmarkering. Detta är 
inget förfarande som har uttryckligt lagstöd, men JO har godkänt 
förfarandet.20  Ett vidare steg är kvarskrivning och det yttersta steget är att 
få helt nya personuppgifter. 
 

5.2 Möjligt hot 
Personer med särskilt utsatta yrken, såsom poliser, kronofogdar och 
kriminalvårdare kan ha ett behov av att få sina uppgifter skyddade trots att 
det inte för stunden finns en hotbild mot dem personligen. På slutna 
kriminalvårdsanstalter förekommer det konstant våld mellan intagna och 
även om våld och hot mot personalen ännu är ovanligt så förekommer det, 
och denna hotbild kräver olika medel för att hållas tillbaka. Ett av dessa 
medel är insatsstyrkor som idag finns på alla slutna anstalter, ett annat är 
pepparspray som för närvarande provas på de sex högst säkerhetsklassade 
anstalterna i landet. Men den kanske viktigaste åtgärden för de allra flesta 
kriminalvårdarna är ett skyddande av uppgifter om deras person. Detta 
skydd finns idag i den personaladministrativa verksamheten, men i 
folkbokföringen är huvudregeln fortfarande öppenhet. Dåvarande 
kriminalvårdsstyrelsen har dock i en skrivelse till Justitiedepartementet 
daterad den 10 september 2001 ansett det nödvändigt att införa ett förstärkt 
sekretesskydd för uppgifter om kriminalvårdens personal för att förhindra 
att de och deras familjer utsätts för hot och förföljelser.21

 

5.3 Sekretessmarkering 

5.3.1 JO 1984/85 s. 282 
Sekretessmarkeringen är inte heller ett förfarande som finner stöd i lag. Det 
accepteras emellertid också av JO och praktiseras som ett första steg för att 
skydda förföljda människor och även för att skydda uppgifter om personer 
med särskilt utsatta arbeten.  
 
                                                 
20 JO 1984/85 s. 282 och JO 1987/88 s.195 
21 SOU 2005:54, s. 916 ff. 
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I JO 1984/85 s. 282 var det fråga om en länsstyrelse som lämnat ut spärrade 
uppgifter utan att någon begärt att ta del av dem. Utlämnandet hade gjorts 
inom ramen för ett handräckningsärende. JO menade att det, även om det 
inte finns någon uttalad författningsgrund för sekretesskydd vid spärrade 
uppgifter måste ändå en särskild prövning göras. Att myndigheten  ”då ’i 
oträngt mål’ ändå lämnade ut adressen tycker jag är dåligt. Man borde här 
ha gjort ett undantag från sina vanliga rutiner.” Även om en prövning hade 
visat att uppgifterna inte var sekretesskyddade så förelåg det enligt JO:s 
uppfattning alltså inget sekretessmål då ingen hade begärt att få ta del av 
uppgifterna och att de då mycket väl kunde hemlighållas. 
 

5.3.2 JO 1987/88 s. 195 
I JO 1987/88 s. 195 var det fråga om en länsstyrelse som vidarebefordrat ett 
brev från ett inkassoföretag till en person med ”spärrad” adress. D menade 
att länsstyrelsen gjort sig skyldig till myndighetsmissbruk genom att röja en 
sekretesskyddad adress och utnyttjat länsstyrelsens resurser till en mycket 
olämplig åtgärd genom att vidarebefordra ett rekommenderat brev med 
mottagarbevis från inkassoföretaget till honom. Då det från länsstyrelsens 
sida inte avslöjats några uppgifter om D för inkassoföretaget kan det 
knappast röra sig om sekretessbrott. Då vederbörande inte heller hade 
spärrad adress för att skydda honom mot trakasserier kan det inte heller 
anses felaktigt att vidarebefordra ett brev till honom. Om han däremot hade 
haft skyddade uppgifter enlig 7 kap 15 § sekretesslagen för att undslippa 
trakasserier hade kanske vidarebefordrandet kunnat ses som felaktigt då 
brevet kunnat vara ett led i trakasserandet. 
 

5.3.3 Allmänt om sekretessmarkering 
I både JO 1984/85 s. 282 och JO 1987/88 s. 195 understryker JO att 
sekretessmarkering inte är ett absolut skydd utan bara en markering för 
myndigheterna om att iaktta särskild försiktighet och genomföra särskild 
sekretessprövning före utlämnande av uppgifter. 
 
I de fall skattekontoret på förhand kan bedöma att utlämnande av 
personuppgifter kan orsaka förföljelse kan en så kallad markering för 
särskild sekretessprövning (sekretessmarkering) sättas för personen i 
folkbokföringsdatabasen. En sådan bedömning på förhand kan till exempel 
grundas på uppgifter från den enskilde själv.22

 
Det finns inte några formella krav för att erhålla en sekretessmarkering, men 
vanligen ligger någon form av intyg från till exempel polisen eller 
socialtjänsten eller annan utredning som styrker de påstådda förhållandena 
till grund för beslutet. Det är vanligen inte tillräckligt att ange ett utsatt yrke 
                                                 
22 
http://www.Skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/infoskydd.4.18e1b10334ebe8bc80001711.
html 2006-01-19. 
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som grund för sen sekretessmarkering, hotbilden bör vara konkret i det 
enskilda fallet, inte enkom vara avhängig av den sökandes yrke. 
Sekretessmarkering motsvarar i princip den hemligstämpling som enligt 15 
kap. 3 § SekrL. kan åläggas en allmän handling. Det framgår inte av själva 
markeringen vilken eller vilka uppgifter som är känsliga, och en 
sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess, den innebär att det 
skall göras en självständig sekretessbedömning vid begäran om utlämnande 
av uppgifter. Vid denna bedömning kan myndigheten komma fram till att 
uppgiften får lämnas ut.23

 

5.4 Kvarskrivning 
Kvarskrivning är ett förfarande som regleras i 16 § folkbokföringslagen. 
Enligt denna paragraf kan en person vid avflyttning beviljas vara 
folkbokförd på den gamla bostadsorten i tre år efter avflyttning. För att 
kunna bli aktuell för kvarskrivning krävs det att personen av särskilda skäl 
kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller andra former av allvarliga 
trakasserier. Omständigheterna skall i princip motsvara de som gäller för ett 
meddelande av besöksförbud enligt lagen om besöksförbud.24

 
Fördelen med kvarskrivning är att den verkliga adressen inte framgår av 
folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till 
aviseringsmottagarna. Den som är kvarskriven får sin gamla adress 
borttagen och han eller hon registreras som ”på församlingen skriven”. 
Särskild postadress blir då skattekontoret, denna särskilda postadress är den 
enda som meddelas andra myndigheter. All post går till respektive 
sekretesshandläggare som har den faktiska adressen manuellt förvarad och 
kan vidarebefordra posten.25

 
Kvarskrivningen fungerar som ett adresskydd men en kvarskriven person får 
i regel även en sekretessmarkering. Den 23 september 2004 fanns det 774 
kvarskrivningar i landet. En anledning till den blygsamma andelen 
kvarskrivningar är förmodligen de svårigheter som följer för den enskilde 
med att inte vara folkbokförd på bostadsorten. Folkbokföringen har bland 
annat betydelse för tillgång till förskoleplats, skolgång och bostadsbidrag. 
Dessutom är beskattning och rösträtt knutna till folkbokföringsorten.26  
 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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5.5 ”Ny identitet” – Fingerade 
personuppgifter 

Möjligheterna att få fingerade personuppgifter regleras i lagen (1991:483) 
om fingerade personuppgifter. Enligt 1 § kan en folkbokförd person som 
riskerar att utsättas för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, 
hälsa eller frihet få medgivande att använda sig av fingerade 
personuppgifter. Detta medgivande får begränsas tidsmässigt. Ställningen 
för fingerade personuppgifter som en ultima ratio uttrycks också i 1 §. 
 
Att få en ny identitet med helt igenom fingerade personuppgifter är en 
ultima ratio, när alla andra vägar är prövade och hotbilden ändå kvarstår. 
Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda en annan 
identitet. Beslut om detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan 
hos Rikspolisstyrelsen (2 § lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter). 
Den nya identiteten registreras på ett sådant sätt att det inte framgår att det 
rör sig om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan identiteterna finns 
bara hos Rikspolisstyrelsen. För närvarande är det ungefär 20-30 personer 
som får använda fingerade personuppgifter.27

 
År 2001 inkom det 30 ansökningar om skyddad identitet; detta var en 
fördubbling från året innan. Långt ifrån alla ansökningar beviljas. Bland de 
som ansöker om skyddad identitet märks kvinnor som lever under hot från 
sina före detta makar, invandrarflickor som känt sig hotade av sina familjer, 
vittnen i brottsutredningar och barn som blivit bortförda av sina fäder.28

 

5.6 Uppgifter av känslig natur 
Idag är bara uppgifter av känslig natur skyddade av ett högre sekretesskydd. 
Som exempel på uppgifter av känslig natur kan nämnas den enskildes 
hälsotillstånd eller ekonomiska förhållanden. Enskilds adress, 
telefonnummer och dylikt har ej ansetts vara uppgifter av känslig natur, ej 
heller personnummer. Ett undantag sedan en tid tillbaka gäller passfoton, 
dessa var tidigare omfattade av samma sekretesskydd som exempelvis 
adressuppgifter men de är idag skyddade av ett omvänt skaderekvisit. 
 

                                                 
27 Ibid. 
28 Magnusson, Erik, Allt fler ansöker om skyddad identitet, Sydsvenska Dagbladet, 23 april 
2002. 
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5.7 JO:s beslut i ärende med 
diarienummer 3690-1997 

5.7.1 Frågan för JO att besvara 
 
1999 uppkom fråga för JO om en länsrätts avslöjande av skyddad identitet 
inneburit brott mot någon sekretessbestämmelse. Begäran om att JO skulle 
granska ärendet kom in från W som begärde att JO skulle granska om brott 
mot tystnadsplikt har skett när hennes sekretesskyddade efternamn 
avslöjades vid två tillfällen under en länsrätts muntliga förhandling.29

 

5.7.2 Länsrättens yttrande 
Länsrätten yttrade sig genom den rådman som handlagt målet. Enligt denne 
hade W inte gjort gällande att uppgiften skulle vara sekretessbelagd och då 
sekretess bara gäller i mål enligt FB om part begär det och det kan antas att 
denne eller någon som är till denne närstående lider men av att uppgiften 
röjs. Om inte någon part begärt sekretess är alla uppgifter i ett 
verkställighetsmål offentliga.30

 
I det aktuella målet hade W själv uppgivit det nya namnet till länsrätten 
genom att lämna in en fullmakt som var undertecknad med detta namn. 
Någon begäran om sekretess förelåg inte. I efterhand, menar länsrätten, kan 
det konstateras att det stod i strid med W:s önskan att lämna ut hennes 
namn, men det var inte ett brott mot någon sekretessbestämmelse. 
Visserligen framgick det att hennes adressuppgifter var skyddade, men hon 
hade inte på något sätt gjort rätten uppmärksam på att ett utlämnande av det 
namn som fullmakten var undertecknad med kunde vara olämpligt. 
Lagstiftningen förutsätter åtminstone någon aktivitet från parterna ifråga om 
sekretess.31  
 

5.7.3 JO:s uttalande i frågan 

5.7.3.1 JO:s uttalande om rättsläget 
 
JO Lavin uttalade i beslut den 8 februari 1999 följande. 
Enligt 7 kap 28 § SekrL gäller sekretess i ärende om byte av namn för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning 
kan antas att den enskilde eller någon till denne närstående lider men om 
uppgiften röjs. Förutsättningen för att sekretess i ett sådant ärende skall 
överföras till domstol på så sätt som anges i 12 kap 1 § SekrL. är att 
                                                 
29 Lavin, JO om förvaltningsförfarandet 1998/99, s. 134. 
30 Lavin, JO om förvaltningsförfarandet 1998/99, s. 134 f. 
31 Lavin, JO om förvaltningsförfarandet 1998/99, s. 135 f. 
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domstolen i sin rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet från domstol 
eller annan myndighet erhåller den sekretesskyddade uppgiften. Detta skall 
dock inte tillämpas om det finns annan sekretessbestämmelse som tar sikte 
på samma uppgifter som är tillämplig hos den mottagande myndigheten. I 
14 kap SekrL finns vissa regler om vissa begränsningar i sekretessen och 
om förbehåll. Sålunda anges i 5 § att sekretess inte hindrar att sökande, 
klagande, eller annan part i mål eller ärende hos domstol eller annan 
myndighet tar del av handling eller annat material i målet eller ärendet. 
Handling eller material i ärendet får dock inte lämnas ut om det är av 
synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I så fall skall 
myndigheten på annat sätt lämna parten information om vad materialet 
innehåller i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt 
och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall 
skydda.32

 

5.7.3.2 JO:s uttalande i det specifika fallet 
 
I det aktuella fallet framgår följande. Sedan O ansökt om verkställighet av 
umgängesbeslutet svarade W genom sitt ombud. Samtidigt ingavs till 
länsrätten en fullmakt för ombudet undertecknad av W med hennes nya 
efternamn. I svaret på O:s ansökan kallades emellertid W vid sitt gamla 
efternamn och uppgav att hon nu hade skyddade adressuppgifter. Det 
nämndes inget om att W bytt efternamn och att detta nya namn skulle 
omfattas av sekretess. På delgivningskvittot, som inkom till länsrätten 
samma dag som den muntliga förhandlingen, stod skrivet: ”OBS! 
Sekretesskyddat namn o. hemligt tfn.nr”.33  
 
Frågan i ärendet gäller om W:s nya efternamn omfattas av någon 
sekretessbestämmelse i målet om verkställighet enligt 21 kap. FB hos 
länsrätten.  
 
Uppgiften om W:s nya efternamn , som i folkbokföringsärendet hos PRV 
och hos skattemyndigheten kan ha omfattats av sekretess enligt 7 kap. 15 
och 28 §§ SekrL, har inte tillförts länsrättens akt från någon annan 
myndighet. Någon överföring av sekretess enligt 12 kap. 1§ SekrL. har 
således inte kunnat komma i fråga. Såsom länsrätten anfört i remissvaret var 
den aktuella namnuppgiften i sig inte sekretessbelagd hos domstolen och 
tillämpningen av 9 kap. 15 § SekrL om sekretess i målet förutsatte en 
begäran från någon av parterna. Den anmärkning som W gjort på 
delgivningskvittot kan enligt Lavin, inte utan vidare uppfattas som en 
begäran om sekretess i målet. Dock borde länsrätten vid förhandlingen ha 
efterfrågat vad som menades med denna anteckning. Anmärkningen har 
uppenbarligen inte uppmärksammats av länsrätten. Vad som är anledningen 
till detta är i efterhand omöjligt att säga JO menar därför att det inte finns 
tillräckligt underlag för att kritisera länsrättens agerande.34

                                                 
32 Lavin, JO om förvaltningsförfarandet 1998/99, s. 136. 
33 Ibid. 
34 Lavin, JO om förvaltningsförfarandet 1998/99, s. 137. 

 19



6 Kritik från PTS 

6.1 Inledning 
PTS skulle under slutet av november 2005 ha publicerat en rapport om 
telefonoperatörer som lämnar ut skyddade uppgifter till Eniro och Hitta. I 
skrivande stund är denna rapport ännu inte publicerad och så länge den inte 
är publicerad behandlas den som varande ett myndighetsinternt 
arbetsmaterial varför jag inte kunnat ta del av utredningen.  
 

6.2 PTS uppgift 
Post- och Telestyrelsen har som uppgift att kontrollera att lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation efterlevs.  
 
Uppgifter från teleoperatörer ligger idag tillgängliga på internet, det är 
operatörer som Eniro och Hitta som köper uppgifterna från teleoperatörer, 
dessa har i sin tur fått medgivande av kunderna att lämna ut uppgifterna. Så 
länge köparna och säljarna av dessa tjänster följer lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation i sin verksamhet är denna verksamhet bara att se 
som en god och nyttig samhällsservice. Men när telefonoperatörerna sprider 
sekretessbelagd information vidare så gör de sig skyldiga till lagbrott. Enligt 
lag är alla uppgifter hos operatörerna sekretessbelagda och deras tillstånd att 
sprida uppgifterna regleras i avtalet mellan kunden och operatören. Det får 
aldrig kosta något att ha sina uppgifter hemliga hos operatören. 
 

6.3 Problem 
Ett problem med systemet med sekretessmarkering är att kommunikation 
från företag som använder sig av SPAR-registret för sin korrespondens kan 
ha svårt att nå den enskilde. Ett större problem för den enskilde torde det 
dock vara när telefonoperatörer brister i säkerhet och lämnar ut skyddade 
uppgifter. Varje månad sätts människors liv på spel på grund av slarv från 
telefonoperatörer.35

 

                                                                                                                            
 
35 Mikkelsen, Jens, Teleoperatörers misstag sätter liv på spel, Sydsvenska Dagbladet, 25 
september 2005. 
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7 Kriminalvård i förändring 

7.1 Inledning 
Kriminalvården står inför stora förändringar. Liksom Skatteverket redan 
gjort skall slås landets kriminalvårdsmyndigheter samman till en central 
myndighet. Den nya symbol som är kriminalvårdens officiella sedan den 1 
januari 2006 liknar i mångt och mycket domstolsverkets och 
åklagarämbetets vapen med sköld och krona. Symbolen för kriminalvården 
blir två nycklar, en i silver och en i guld. Nycklarna skall symbolisera 
inlåsandet av det gamla livet och upplåsandet för det nya livet, nycklarna 
har tre taggar för att symbolisera de tre grenarna av kriminalvården, anstalt, 
häkte och frivård. En annan symbolik med nycklarna är den makt dessa 
representerar. De står för den frihetsberövande verksamhet som 
kriminalvården ägnar sig åt. Mycket av den makt en kriminalvårdare utövar 
över en intagen sitter i nyckeln, det är därför vårdare uppmanas att bära 
nycklarna på ett sätt så de inte är synliga för de intagna. Samma sak gäller 
för övrigt för visitationshandskarna som bör ligga i en ficka utan att synas 
för de intagna, de vet såklart att vårdarna har både nycklar och handskar 
men att ständigt visa dem anses olämpligt. 
 
Sekretess är en ständig fråga inom kriminalvården. Frågor om vad som får 
avslöjas för de intagna, vad som inte får undanhållas de intagna och vad 
som får avslöjas för utomstående är frågor som hela tiden är uppe för 
diskussion. Vad en anställd väljer att avslöja om sig själv är varje enskild 
anställds egen sak att avgöra, men med bara lite information kan en intagen 
med lätthet ta reda på mer genom offentliga register. 
 

7.2 Kriminalvårdens mål och syften 
Straffrätten brukar sägas ha två huvudsyften, ett generalpreventivt och ett 
specialpreventivt. Det generalpreventiva syftet innebär att straff skall finnas 
för att avskräcka folk i allmänhet från att begå brott. Det faktum att en 
handling leder till en straffrättslig påföljd är nog för att de allra flesta skall 
avhålla sig från att begå straffbara handlingar. Det specialpreventiva syftet 
tar sikte på individen. Straffet är till för att hindra den enskilda individen att 
begå fler brott. Den som är satt i fängelse kan svårligen begå liknande brott 
under den tid han är frihetsberövad och kan samtidigt få vård som behövs 
för att förbereda honom för tiden efter utskrivningen. 
 

7.3 Kriminalvårdens organisation 2005 
Kriminalvårdsverket har till uppgift att verkställa utdömda påföljder, 
bedriva häktesverksamhet samt utföra transporter och personutredningar i 

 21



brottmål. Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för 
kriminalvården och chefsmyndighet för de 35 lokala 
kriminalvårdsmyndigheterna och Transporttjänsten. I administrativt 
hänseende är styrelsen också chefsmyndighet för Kriminalvårdsnämnden 
och övervakningsnämnderna. Kriminalvårdsstyrelsen leds av en 
generaldirektör som har en överdirektör som ställföreträdare. Myndigheten 
har en styrelse med begränsat ansvar. Till den centrala nivån inom 
kriminalvården hör ett huvudkontor och fem regionkontor.36

 

7.4 Flera myndigheter blir en 
Liksom för andra förvaltningsmyndigheter gäller för kriminalvården att de 
tilldelade resurserna måste användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Myndigheten måste bedrivas som en modern myndighet vilket bland annat 
innebär högt ställda krav på kvalitet, rättssäkerhet, kostnads- och 
resurseffektivitet samt en målstyrd och kunskapsbaserad verksamhet. 
Dessutom måste myndigheten ha effektiva lednings- och styrningsstrukturer 
och förmåga till anpassning och förändring efter vunna erfarenheter och nya 
krav.37  
 
Den nya myndigheten går under beteckningen Kriminalvården, denna är 
den beteckning som redan före omläggningen har använts som 
samlingsnamn för den samlade kriminalvårdsverksamheten i landet. Den 
nya myndigheten kommer också i fortsättningen ledas av en generaldirektör 
med en överdirektör som ställföreträdare.38

 

7.5 Sekretess i personaladministrativ 
verksamhet 

Personal inom kriminalvården har idag ett fullgott skydd för sina 
personuppgifter i myndighetens personaladministrativa verksamhet. Detta 
framgår av 7 kap. 11 § fjärde stycket första meningen SekrL. I denna 
paragraf är det stadgat att sekretess råder för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon till denne 
närstående utsätts för våld eller hot om uppgiften röjs. Vidare gäller enligt 
fjärde stycket andra och tredje meningen sekretess, i den utsträckning 
regeringen föreskriver det, i personaladministrativ verksamhet hos 
myndighet där det är särskilt troligt att personalen eller närstående till 
personal kan riskera att utsättas för men om uppgifter om den enskildes 
personuppgifter röjs, såvitt det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut 
utan att den som uppgifterna rör eller någon till denne närstående lider men 
av det. Fjärde styckets första mening innehåller ett rakt skaderekvisit, andra 

                                                 
36 Prop. 2004/05:176, s. 45 f. 
37 Prop. 2004/05:176, s. 50. 
38 Prop. 2004/05:176, s. 51. 
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och tredje meningen däremot innehåller ett omvänt skaderekvisit och 
erbjuder alltså ett starkare skydd för den anställdes bostadsuppgifter, 
personnummer och andra jämförbara uppgifter. 
 

7.6 Kommentar 
Säkerhetsarbete på anstalter bedrivs på olika sätt. Dels svarar 
kriminalvården för personalens säkerhet och dels svarar man för de intagnas 
säkerhet. Hotbilder på anstalter kan finnas mot både personal och intagna. 
Det är ingen hemlighet att sexualförbrytare och intagna som begått 
våldsbrott mot barn är måltavlor för andra intagna. Personal kan bli 
måltavlor av andra anledningar. Ibland kan det vara så enkelt som att en 
vårdare gör sitt jobb för bra och noggrant. Andra gånger kan det vara så att 
en intagen eller en grupp intagna bedömer att en vårdare är svag och de 
riktar då in sig på denna vårdare för att knäcka honom eller henne psykiskt. 
Det är ett känt fenomen inom kriminalvården att intagna ofta gör sitt bästa 
för att splittra personalgruppen. Detta kan åstadkommas med så enkla medel 
som att ställa samma fråga till alla vårdare på avdelningen och hoppas på 
olika svar vilket underminerar vårdarnas auktoritet. 
 
I den nya kriminalvårdsorganisationen inrättas det en avancerad 
säkerhetstjänst som skall vara behjälplig vid säkerhetsarbetet på anstalterna. 
Organisationen skall analysera och kartlägga hot och dylikt. Arbetet skall 
bedrivas enligt ungefär samma modell som säkerhetspolisen idag arbetar. 
 
Ett problem som försvunnit i och med införandet av den nya 
kriminalvårdsmyndigheten är frågan om överflyttning av sekretess mellan 
myndigheter. 
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8 Personsäkerhetsutredningen 

8.1 Inledning till kapitel 8-10 
Frågan om en ny ordning för folkbokföringssekretess är inte en fråga som är 
ouppmärksammad från regeringens sida. En handfull utredningar har i 
någon mån berört frågan med olika utgångspunkter. Dessa utredningar och 
de förslag till lagstiftning som utredningarna i en del fall har lett till skall jag 
behandla i de närmaste kapitlen.  
 

8.2 Personsäkerhetsutredningens 
uppdrag 

Regeringen beslutade i december 2001 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda frågor om skydd av hotade bevispersoner. Till särskild 
utredare utsågs rikspolischefen Sten Heckscher. Till utredningen knöts en 
grupp experter och utredningen antog namnet Personsäkerhetsutredningen. 
SOU 2002:71 är ett delbetänkande från utredningen som fick rubriken 
Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. Utredningen har i 
uppdrag att lämna förslag till åtgärder som ökar skyddet för olika grupper av 
hotade och misshandlade målsägande och vittnen.39

 

8.3 Utredningens förslag 
I delbetänkandet Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer har 
personsäkerhetsutredningen lanserat ett nytt institut kallat skyddad 
folkbokföring. Utredningen pekar på att ett stort problem med dagens 
system: Eftersom spärrmarkeringsförfarandet inte är lagreglerat så kan 
enskilda inte överklaga ett avslag på begäran om spärrmarkering. Vidare 
anser utredningen inte att sekretesskyddet är starkt nog för personer med 
spärrmarkering. Ett års giltighetstid för spärrmarkering anses vara för kort 
tid i vissa fall. Det nya institutet skyddad folkbokföring innebär att förföljda 
och hotade personer folkbokförs i särskild ordning med ett högre 
sekretesskydd än i vanlig folkbokföring. Registrering enligt denna särskilda 
ordning bör endast få ske efter ansökan av den enskilde. Förutsättningarna 
för att medge skyddad folkbokföring skulle enligt utredningens förslag vara 
desamma som idag gäller för kvarskrivning, alltså att den enskilde av 
särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga 
trakasserier på annat sätt.40

 
 
                                                 
39 SOU 2002:71, s. 1 ff. 
40 SOU 2002:71, s. 102 ff. 
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9 Offentlighets- och 
sekretesskommittén 

9.1 Utredningen uppdrag 
I april 1998 beslutade regeringen att bemyndiga chefen för 
Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda frågor 
om offentlighetsprincipen och IT samt göra en översyn av sekretesslagen 
m.m. Lagmannen Per Kjellsson förordnades som ordförande i kommittén 
som antog namnet Offentlighets- och sekretesskommittén. Ny sekretesslag 
(SOU 2003:99) är kommitténs slutbetänkande. 
 

9.2 Utredningen förslag 
Offentlighets- och sekretesskommittén har i slutbetänkandet valt ett annat 
system för att skydda känsliga uppgifter än personsäkerhetsutredningen. 
Kommittén har föreslagit att ett förstärkt sekretesskydd skall gälla inom hela 
den offentliga förvaltningen. Enligt förslaget skall enskilds adress, 
hemtelefonnummer och liknande uppgifter vara skyddade av sekretess om 
det finns särskilda skäl att anta att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider allvarligt men av att uppgiften röjs. Denna bestämmelse syftar 
till att ge sekretesskydd för t.ex. uppgifter om skyddad folkbokföring. 
Bestämmelsen innebär dock inte något stärkt skydd för andra än skyddade 
folkbokföringsuppgifter. Kommittén diskuterar även ett omvänt 
skaderekvisit som skydd för den enskilde, men menar att ett sådant inte kan 
bli aktuellt eftersom uppgifter om en enskilds adress och 
hemtelefonnummer inte till sin natur är uppgifter av känslig natur.41

 

                                                 
41 SOU 2003:99 s. 180 ff. 
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10 Brottsofferutredningen 

10.1 Utredningens uppdrag 
Den 15 juni 1995 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med 
uppgift att utvärdera de åtgärder som den senaste tioårsperioden hade 
vidtagits på brottsofferområdet. Dåvarande lagmannen Karin Bishop 
förordnades som särskild utredare från den 1 januari 1996. Utredningen 
antog namnet Brottsofferutredningen. I mars 1998 överlämnade utredningen 
sitt betänkande BROTTSOFFER Vad har gjorts? Vad bör göras? (SOU 
1998:40).42

 

10.2 Utredningens förslag 

10.2.1 Lagreglering av sekretessmarkering 
Utredningen menar att förfarandet med sekretessmarkering inte behöver 
lagregleras. Det skulle enligt utredningen vara svårt att se några fördelar 
med en lagreglering. De önskade effekterna av en lagreglering - möjlighet 
att överklaga och likhet i rättstillämpningen - skulle inte innebära någon 
förbättring ur brottsoffersynpunkt. Som förfarandet ser ut idag kan en 
sökande som nekas sekretessmarkering återkomma med ytterligare 
utredning till stöd för sin ansökan. Rättslig likhet är svårt att åstadkomma i 
fall som kan vara aktuella för en sekretessmarkering då sökandens 
anledningar att önska en sekretessmarkering är ytterst personliga. Det är 
enligt utredningen även tveksamt vilken verkan en möjlighet att överklaga 
skulle få rent praktiskt då även ett beslut från en högre instans att tillåta 
sekretessmarkering bara är en varningssignal och inte innebär absolut 
sekretess. Ett beslut att lämna ut uppgifter från folkbokföringen kan inte 
överklagas vilket följer av sekretesslagens karaktär av undantag från 
offentlighetsprincipen.43

 

10.2.2 Särskild forumregel för förföljda 
personer 

10.2.2.1 Allmänt om en särskild forumregel 
Frågan om en särskild forumregel för förföljda personer nämns i 
Brottsofferutredningens utlåtande, men det är i regeringens proposition 
1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. som 
frågan tas upp och utreds ordentligt.  

                                                 
42 SOU 1998:40, s. 1. 
43 SOU 1998:40, s. 321. 
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Regeringen ansåg i propositionen att det inte behövdes en särskild 
forumregel för förföljda personer men att frågan behövde utredas ytterligare. 
Tunga remissinstanser som Riksåklagaren, Svea Hovrätt och Skatteverket 
ansåg att det fanns ett behov av en särskild forumregel för människor med 
skyddade folkbokföringsuppgifter, eller i vart fall att frågan behövde utredas 
ytterliggare.44

 
Frågan om en särskild forumregel för förföljda personer är intressant och 
intrikat. Huvudregeln i svensk rätt är 10 kap. 1 § RB. Enligt denna är det 
svarandens hemvist som skall vara den ort där talan väcks. I ett fall där till 
exempel en kvinna förföljs av en man som hon har ett barn tillsammans med 
och detta barn är boende med kvinnan kan det finnas motstående intressen 
om fadern skulle väcka talan i en vårdnadstvist utan att veta var modern har 
sin hemvist. Frågan är då om kvinnans hemvist skall röjas för hennes 
förföljare eller om hennes intresse av att slippa eventuella trakasserier skall 
anses väga tyngre än mannens intresse att utöva umgänge med sitt barn och 
hans intresse av att kunna driva en process i rätt forum. Det kan inte 
uteslutas att en sekretessprövning i ett enskilt fall utfaller så att en förföljare 
på detta sätt får veta hemvisten för den han förföljer. I praktiken torde det 
dock ankomma på förföljaren att visa att svaranden inte kommer lida men 
av att uppgiften röjs. Det kan troligen inte ske utan att käranden förevisar en 
tämligen omfattande utredning om sina personliga förhållanden. Trots det 
nyss skrivna menar regeringen att det troligen skulle vara mycket svårt för 
en förföljare att få ut uppgifter om den förföljdas hemvist på detta sätt. Om 
det finns minsta risk att en uppgift om hemvist kan användas för förföljelse 
så bör denna självfallet inte lämnas ut.45  
 

10.2.2.2 Behov för människor med sekretessmarkering 
När en svarande har erhållit sekretessmarkering har käranden små 
möjligheter att få reda på svarandens hemvist. Skatteverket, som känner till 
svarandens hemvist, kan i vissa fall bidra till att svaranden får del av 
stämningsansökan. Det fordras då att käranden klargör förhållandena och att 
domstolen begär hjälp av Skatteverket för att få kontakt med svaranden. Om 
denna går i svaromål utan att göra foruminvändning kan målet handläggas 
på vanligt sätt. Det förekommer dock att en svarande som fått del av 
stämningsansökan genom Skatteverkets försorg inte går i svaromål. 
Käranden kan då behöva visa att denne väckt talan vid rätt forum. Om 
Skatteverket med hänvisning till sekretesslagens regler inte röjer svarandens 
hemvist kan käranden omöjligen visa att han väckt talan vid rätt forum och 
hans talan kommer därför att avvisas.46

 
Skatteverket har inte alltid rätt att undanhålla uppgifter om svarandens 
hemvist, så är fallet om det är annan än förföljaren som är kärande i det 

                                                 
44 Prop. 1997/98:9, s. 70. 
45 Prop. 1997/98:9, s. 71. 
46 Ibid. 
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aktuella målet. Då kan det näppeligen antas att svaranden eller någon till 
denne närstående lider allvarligt men av att uppgiften röjs.47

 

10.2.2.3 Behov för kvarskrivna personer 
En annan viktig fråga är om en kvarskriven person kan medverka som 
kärande eller svarande i en rättegång utan att avslöja sin verkliga adress. 
Frågan är givetvis särdeles aktuell om det är förföljaren som är den 
kvarskrivnes motpart. I de fall då en motpart till en kvarskriven person är 
den som skall lämna uppgift om denne kan uppgifterna om namn, 
personnummer, hemvist samt postadressen hos skattemyndigheten inhämtas 
på vanligt sätt från folkbokföringen. Om en kvarskriven person är svarande i 
en rättegång och följer rättens förelägganden och kallelser behöver varken 
domstolen eller motparten få veta dennes verkliga adress. Motsvarande 
gäller om det är den förföljda personen som själv har anledning att inleda 
rättegång. Den kvarskrivna kan således tämligen problemfritt uppträda i en 
process utan att avslöja sin verkliga adress. Praktiska problem kan uppstå 
om det är förföljaren som är den kvarskrivnes motpart och den kvarskrivne 
måste uppträda personligen i en muntlig förhandling.48

 

10.2.2.4 Behov för människor med skyddad identitet 
När det gäller människor som fått fingerade personuppgifter så kan det i 
likhet med kvarskrivningsfallen bli problem för såväl för den enskilde som 
för tredje man. Det finns inte någon laglig rätt för den som lever med 
fingerade personuppgifter att undandra sig några förpliktelser. Personen har 
inte heller rätt att vägra medverka i ett rättsligt förfarande med hänvisning 
till att han fått fingerade personuppgifter. Det är inte omöjligt att personen i 
fråga kan bli tvungen att personligen inställa sig inför, exempelvis, en 
allmän domstol. Det föreligger då en risk att den skyddade personens 
verkliga identitet avslöjas. Även om den skyddade personen använder 
ombud är en sådan risk inte utesluten.49

 

10.2.2.5 Särskild forumregel sammanfattning 
Utredningen om vissa folkbokföringsfrågor övervägde om det borde införas 
en särskild forumregel men menade att det inte var nödvändigt. Ett förslag 
till en särskild forumregel lades inte heller fram i propositionen trots att 
flera tunga remissinstanser menade att en sådan kunde behövas. 
Anledningen till detta beslut var att regeringen liksom utredningen menade 
att det system som tillämpas idag är till fördel för den förföljda personen. Så 
som det ser ut idag är det ju tänkbart att han eller hon ibland inte kan nås för 
rättegång.50

 

                                                 
47 Ibid. 
48 Prop. 1997/98:9, s. 71 f. 
49 Prop. 1997/98:9, s. 72. 
50 Ibid. 
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10.2.3 Ekonomisk ersättning till den enskilde 
som erhållit fingerade personuppgifter 

Den som fått ett medgivande att använda sig av fingerade personuppgifter 
kan drabbas av kostnader. Det kan vara kostnader som har samband med 
byte av bostadsort eller med försäljning av en fastighet eller bostadsrätt och 
kostnader i samband med att den enskilde måste byta arbete. Regeringen 
lämnar dock inte något förslag till särskild kostnadsersättning för dessa 
personer. Enligt regeringen rör kostnader av detta slag många personer i 
skiftande situationer. Dit hör inte bara personer som fått fingerade 
personuppgifter utan även människor med sekretessmarkering och 
kvarskrivna personer.51

 
Justitieutskottet har yttrat sig i frågan och konstaterat att den som på grund 
av förföljelse tvingas byta bostadsort och identitet givetvis åsamkas stora 
kostnader. Utskottet instämde i regeringens synpunkter ur ett allmänt 
synsätt. Utskottet ifrågasätter dock om resonemanget håller i de fall då 
förföljelsen drabbat personen på grund av att denne har uppfyllt sin 
vittnesplikt. Då vittnesplikten är sanktionerad menade utskottet att det vore 
lämpligt om det allmänna tog ett ansvar och inte bara hänvisade den som 
uppfyllt sin plikt till ersättning i form av skadestånd, brottsskadeersättning 
och vad som kan utgå inom ramen för socialtjänsten. Skatteutskottet delade 
justitieutskottets bedömning.52  
 
Brottsofferutredningen menade att den som erhållit fingerade 
personuppgifter eller kvarskrivning torde få någon form av ekonomisk 
kompensation av det allmänna. Då utredningen inte lyckats lösa 
finansieringsfrågan för en större grupp av människor inskränker den sitt 
förslag till att gälla de personer som fått fingerade personuppgifter. När en 
person tvingas till en så ingripande åtgärd som att använda fingerade 
personuppgifter på grund av risk för förföljelse måste detta enligt 
brottsofferutredningen ses som ett misslyckande för samhället som inte 
lyckats skydda dem på annat sätt. Utredningen menar att det kan bli dyrare 
att ge de hotade personerna det fysiska skydd som kan behövas i form av 
exempelvis livvakter än att ge dem ersättning i skälig omfattning för de 
kostnader som ett identitetsbyte för med sig. Vidare är det fråga om ett fåtal 
människor som kan bli aktuella för denna ersättning varför kostnaderna 
torde bli begränsade. Utredningen anser att de personer som medges att 
använda fingerade personuppgifter skall kunna tillerkännas ersättning i 
skälig omfattning för de kostnader som kan uppkomma i samband med 
identitetsbytet. Ersättningen skall utgå i den mån de uppkomna kostnaderna 
inte kan ersättas på annat sätt. Enligt utredningen bör rätten till ersättning 
inte begränsas till människor som medgivits fingerade personuppgifter på 
grund av att de fullgjort sin vittnesplikt. Personer som varit målsägande har i 
många fall en väl så utsatt situation och deras deltagande i rättsprocessen är 

                                                 
51 Prop. 1997/98:9, s. 68 f. 
52 bet. 1997/98:SkU5 s. 35.  
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viktigt ven om det inte kan framtvingas. Också andra personer som utsatts 
för hot kan komma i fråga för ersättning.53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 SOU 1998:40, s. 325 f. 
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11 Framtidens kriminalvård 

11.1 Utredningen uppdrag 
I december 2002 beslutade regeringen att tillkalla en parlamentariskt tillsatt 
utredning med uppdrag att utarbeta förslag till en ny kriminalvårdslag. 
Lagmannen Barbro Thorblad utsågs till ordförande och kommittén antog 
namnet Kriminalvårdskommittén. 
 

11.2 Utredningens förslag 
Enligt ett förslag som kriminalvårdskommittén har fört fram i SOU 2005:54 
skall uppgifter om kriminalvårdens personal i folbokföringshänseende 
behandlas på samma vis som passfoton, det vill säga med ett omvänt 
skaderekvisit. Detta skulle innebära att sekretess är huvudregeln och 
öppenhet är undantaget. Det måste alltså vara troligt att de uppgifter som 
lämnas ut inte skall användas på ett sätt som är till skada för den berörda 
personen. Utredarna pekar på att människor som i sitt yrke har till uppgift 
att ingripa till samhällets eller enskilds skydd i situationer av hotfull eller 
våldsam karaktär har ett berättigat krav på att för egen del åtnjuta ett särskilt 
skydd. Detta skydd innebär att offentlighetsprincipen i vissa fall får vika för 
behovet av sekretess.54  
 
Dagens sekretessreglering innebär att det finns ett fullgott sekretesskydd för 
kriminalvårdens anställda i kriminalvårdens personaladministrativa 
verksamhet. Problemet är att motsvarande uppgifter som skyddas på detta 
sätt är tillgängliga för allmänheten genom folkbokföringsregistret. Den som 
av någon anledning vill få tag på uppgifter som är sekretessbelagda hos 
kriminalvården kan således på ett enkelt och helt lagligt sätt få ut dessa 
uppgifter ändå. Endast om det av särskild anledning kan antas att den 
enskilde eller närstående till denne lider men om uppgiften lämnas ut 
föreligger sekretess. Detta innebär att det måste finnas en hotbild för att ett 
utlämnande skall kunna vägras. 55  
 

11.3 Särregler för kriminalvårdens 
personal 

Behovet av särregler för kriminalvårdens personal är enligt utredarna 
beroende av vilka ändringar i övrigt som kommer till stånd. 
Sekretessreglerna är ett regelverk som ständigt är under översyn. Ett förslag 
som förts fram på senare år är införandet av ett nytt institut: skyddad 
                                                 
54 SOU 2005:54, s. 921 f. 
55 SOU 2005:54, s. 921. 
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folkbokföring. Detta institut är tänkt att ersätta dagens oreglerade system 
med spärrmarkering. Förutsättningarna för att medges skyddad 
folkbokföring föreslås vara desamma som idag gäller för kvarskrivning, det 
vill säga att det skall föreligga särskild risk för att bli utsatt för brott. 
Personsäkerhetsutredningen pekar även på att sekretess skall flyttas över 
mellan myndigheter, på så sätt skulle den som har skyddade personuppgifter 
även åtnjuta ett större skydd hos folkbokföringen. För utlämnande av 
uppgifter skall, enligt personsäkerhetsutredningen ett omvänt skaderekvisit 
gälla.56  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 SOU 2005:54, s. 922. 
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12 Avslutande sammanfattning 

12.1 Folkbokföring 
För att kontakt mellan myndigheter och enskilda skall kunna fungera på ett 
enkelt och smidigt sätt är ett fungerande register över landets invånare en 
förutsättning. Vårt svenska system med personnummer baserade på 
födelsedatum följt av en fyrsiffrig sifferkombination är unikt i 
folkbokföringshänseende.  
 

12.2 Offentlighet och sekretess 
I dagens svenska samhälle är offentlighet huvudregel och sekretess 
undantag. Detta är en ordning med gamla anor och en ordning som ur 
demokratisynpunkt är viktig att bevara då den är ett sätt för medborgarna att 
tillse att politiker och tjänstemän sköter de jobb de är satta att göra. Insynen 
från media och allmänhet kan liknas vid Foucaults teorier om 
självdisciplinering och Benthams panoptikon där en människa hela tiden 
kontrollerar och disciplinerar sig själv eftersom han vet att allt han gör kan 
kontrolleras av någon annan. Det viktiga är alltså inte den faktiska insynen 
utan snarare det faktum att det hela tiden finns en möjlighet att kontrollera. 
Denna möjlighet att kontrollera så gott som allt en myndighet gör är det som 
gör att myndigheterna inte kan bli maktgiriga organ som lever ett eget liv i 
statsapparaten utan insyn från deras huvudmän, medborgarna. 
 
Benthams panoptikon är ett försök att konstruera det perfekta fängelset. 
Kanske kan man se detta examensarbete som ett led i något liknande. 
Benthams modell var en cylinderformad byggnad med en vaktkur i mitten 
och celler runt om med luckor genom vilka vakterna kunde kontrollera 
fångarna utan att själva bli sedda. 
 

12.3 Människor som lever under hot 
Människor som måste leva med skyddade uppgifter i folkbokföringen på 
grund av hot är i många fall brottsoffer eller vittnen till brott, men det kan 
också röra sig om andra grupper, t.ex. kriminella som lever under hot från 
andra kriminella. Alla dessa personer kan ha olika behov av skydd i olika 
former. Det är därför svårt att använda sig av en gemensam lösning på alla 
dessa människors problem. Men det är ändå önskvärt att det finns ett 
lagstadgat skydd som en grundtrygghet och inte som idag ett system som är 
beroende av den enskilde beslutsfattaren i alltför stor utsträckning. 
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Att människor på grund av rädsla tvingas leva med skyddad identitet måste 
ses som ett misslyckande för det svenska rättssamhället som inte kan 
erbjuda dessa hotade människor skydd på annat sätt.  
 
Frågan om sekretess inom folkbokföringen är en avvägningsfråga mellan 
det demokratiintresse som ligger i den svenska traditionen av 
handlingsoffentlighet och intresset hos den enskilde att leva ett liv i fred 
utan att utsättas för hot, våld eller andra former av förföljelse. 
 
Dagens system med sekretessmarkering utan lagstöd är ett system med stora 
brister vilket påtalats i ett flertal utredningar. Det faktum att förfarandet inte 
har stöd i lag gör att ett negativt beslut inte kan överklagas. Dock skall det 
då sägas att den enskilde som fått ett negativt beslut kan återkomma med en 
ny ansökan om denne har nya handlingar som stärker hans eller hennes fall. 
 
Eftersom alla fall är unika och det sällan är två människor som har identiska 
skäl till varför de ansöker om sekretessmarkering skulle det vara svårt att 
skriva en lagtext i frågan som skulle vara preciserad. 
 

12.4 Närstående som brottsoffer 
År 2004 anmäldes det närmare 23 000 fall av misshandel mot kvinnor i 
Sverige, detta är en ökning med 20 % de senaste tio åren. Ökningen beror 
enligt BRÅ på att såväl anmälningsgraden som det faktiska våldet har ökat. 
Kriminalstatistiken visar att offret och gärningsmannen är bekanta med 
varandra i 75 % av fallen. Misshandel av kvinnor följer helt andra mönster 
än misshandel av män, kvinnor misshandlas primärt av människor inom sin 
närmaste bekantskapskrets, män misshandlas framförallt av människor som 
är, för offret, obekanta.  I de fall då kvinnor, men för den delen även män, 
blir misshandlade av människor i sin omedelbara omgivning är det viktigt 
att erbjuda offret hjälp och skydd. Detta sker ofta i form av besöksförbud i 
kombination med sekretessmarkering.  
 

12.5 Människor med utsatta yrken 
För människor med utsatta yrken, exempelvis kriminalvårdare, har ett 
liknande intresse som hotade människor av att få sina 
folkbokföringsuppgifter skyddade. Även om det för stunden inte finns en 
hotbild mot en enskild kriminalvårdare så finns det hela tiden en potentiell 
hotbild. Att invänta ett faktiskt hot kan i många fall göra att skyddet 
kommer för sent och att den hotade istället måste leva med fysiskt skydd i 
form av exempelvis polisbevakning. 
 
Alla tjänster inom kriminalvården är säkerhetsklassade, det innebär att all 
personal kontrolleras mot belastningsregistret och misstankeregistret, det 
innebär också att den anställde måste godkänna att bli kontrollerad av 
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säkerhetspolisen. I samband med detta skulle det kanske vara ett alternativ 
att även få möjlighet att fylla i en blankett om att erhålla någon form av 
skyddad folkbokföring. Hot och våld hör trots allt till vardagen på anstalter 
och detta är något som kan vara svårt att hantera om man inte kan känna sig 
trygg i sin vardag i sitt hem.  
 
Det finns något stötande och störande med ett samhälle där en människa 
utsätts för hot och våld enkom på grund av sitt valda yrke. Det finns också 
något stötande med ett samhälle där man låter våldet diktera villkoren för 
hur medborgarna skall leva sina liv. Ytterligare stötande är ett samhälle som 
inte kan garantera sina medborgares säkerhet, detta gäller i synnerhet för de 
medborgare som ingår i den rättsvårdande apparaten och som inte alltid kan 
välja sina konflikter. Är då svaret på alla dessa störande fenomen att göra 
samhället mer slutet? Är inskränkningar i offentligheten svaret? Kanske är 
det så, det arbeta ungefär 8000 människor inom den svenska 
kriminalvården, ungefär 5000 av dem är kriminalvårdare, det är alltså en 
tämligen stor grupp människor som lever med en presumtiv hotbild 
hängande över sig, men det rör sig också om en mycket liten del av 
befolkningen som skulle behöva en undantagsregel från den allmängiltiga 
offentligheten för att erhålla det skydd som är önskvärt. 
 
Av de aktuella förslagen i utredningarna är det förvånande att utredarna i 
Framtidens kriminalvård  inte tar klart ställning till huruvida det krävs ett 
särskilt skydd i folkbokföringen för kriminalvårdare som yrkesgrupp. 
Istället vill utredarna avvakta och se vad andra utredningsförslag kan leda 
till. Dock ställer man sig positiv till den föreslagna ordningen med ett nytt 
institut 
 

12.6 Våld och hot på anstalter 
Hot och våld tillhör vardagen på en sluten kriminalvårdsanstalt, hot och 
framförallt våld mot personalen är ovanligt men det förekommer ändå, och 
tyvärr är det inte alltid som incidenter polisanmäls. Jag förde många gånger 
diskussioner med kollegor om detta under min tid som kriminalvårdare, att 
vi tolererar saker från de intagna som vi aldrig skulle tolerera utanför 
anstalten. Våldsincidenter polisanmäls alltid, men hot och kränkningar 
riktade mot personal anmäls inte regelmässigt idag. Enligt mitt tycke skulle 
det vara önskvärt att kriminalvården, som nu blir en myndighet, utarbetade 
en policy, som också följs, där myndigheten anmälde alla incidenter av hot 
och våld till polisen. Det skrivs många rapporter om hot och våld mellan 
intagna eller hot mot personalen idag, men den enda följde detta får för den 
intagne är att han blir flyttad till OBS-avdelning under någon eller några 
dagar, blir förhörd av anstaltspersonal och sedan kanske får byta avdelning. 
I undantagsfall kan den intagne få påbackning med 5, 10 eller 15 dagar. 
Detta torde inte få avsedd verkan. Det är viktigt att från myndighetens sida 
markera att det inte är tolererbart med en arbetsmiljö som präglas av hot och 
våld utan att detta får några konsekvenser för den som hotar. Att helt 
undslippa hot och våld inom fängelser liksom i samhället är förmodligen 
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svårt – om inte omöjligt – att åstadkomma. De människor som blir intagna 
på slutna anstalter är i många fall dömda för våldsbrott och de har ett 
beteendemönster där våld och hot är ett medel för att uppnå de mål de har. 
Även om målet för kriminalvården är att vårda och rehabilitera de intagna är 
återfallsstatistiken ett tydligt tecken på ett misslyckande i detta arbete. Att 
sedan säkerhetsarbetet på anstalterna blir allt bättre vilket resulterat i färre 
rymningar är en helt annan fråga. Kriminalvården är bra på den 
samhällsskyddande delen i sin verksamhet, men tyvärr går den vårdande 
delen av arbetet lika bra. 
 
I Danmark bedrivs det klientnära arbetet på anstalterna av olika kategorier 
av personal, en del som har rent vårdande uppgifter och en del som har rent 
vaktande uppgifter. Detta innebär att den enskilde vårdaren slipper de 
dubbla roller som han eller hon har i Sverige, här skall vårdaren också vara 
den som visiterar den intagne eller övervakar det yttre skyddet på anstalten.   
 

12.7 Avslutande ställningstagande 
Det torde vara på plats med ett slutgiltigt ställningstagande till de aktuella 
beslut som presenterats. Vilket av dem, om något, erbjuder den bästa 
lösningen? Eller är detta kanske en gåta som inte har en given lösning vilken 
är bättre än de andra? Antagligen skulle det vara önskvärt med en 
särreglering för personal inom kriminalvården. Arbetssituationen är väldigt 
speciell för kriminalvårdare och denna speciella arbetssituation kräver 
speciallösningar. Det behöver inte vara en tvingande lagstiftning som gör att 
alla kriminalvårdare lever med skyddad folkbokföring. Det skulle dock vara 
möjligt att erbjuda en lösning som gör det möjligt för kriminalvårdare att få 
sina uppgifter skyddade utan att det föreligger ett faktiskt hot just vid tiden 
för ansökan. Det latenta hot som finns mot vårdarna torde vara nog för att 
motivera en skyddsnivå som motsvarar dagens sekretessmarkering.  
 
För människor som lever under faktiska hot är det svårt att ta ställning till 
vilken lösning som är den bästa, det finns fördelar med dagens oreglerade 
sekretessmarkering och det finns nackdelar med det. Förmodligen väger 
nackdelarna över och jag skulle föredra ett lagreglerat system, gärna i en 
sådan modell som presenteras av personsäkerhetsutredningen i form av det 
nya institutet skyddad folkbokföring. Fördelarna med ett lagreglerat system 
skulle framförallt vara mindre utrymme för godtycklighet i bedömningarna 
och en möjlighet att överklaga ett negativt beslut. En nackdel skulle dock 
kunna vara en inbyggd tröghet som finns i en överprövning av beslut, denna 
tröghet är dock att föredra framför dagens situation som lämnar sökande helt 
utan möjlighet att klaga på negativa beslut. 
 
Systemet med kvarskrivning och helt nya personuppgifter är i stort ett bra 
system. Kanske skulle kvarskrivningen nå sitt syfte bättre utan 
tidsbegränsning på tre år, men det är bara en tanke. De förslag till ändring av 
dagens system som finns har framförallt tagit sikte på sekretessmarkeringen, 
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det är här de största tveksamheterna och svagheterna finns. Det är också 
sekretessmarkeringen som är i störst behov av en översyn.  
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