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Statistiksekretess  
  

Följande gäller när en kommun får tabeller med, ur sekretessynpunkt, 

ogranskat material från SCB. 

   

När data hämtas in och används för framställning av statistik är det viktigt 

att tänka på att uppgifterna omfattas av sekretess. 

    

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller 

sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser 

framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller 

ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Det saknas 

anvisningar för hur en sådan särskild verksamhet skall se ut eller vara 

organiserad och en bedömning får göras i varje enskilt fall. Viss ledning kan 

dock hämtas från uttalanden av regeringen i frågan. I prop. 1981/82:186 

anfördes bl.a. att förutsättningarna för statistiksekretess är att 

statistikframställningen sker utan anknytning till något ärende och att 

verksamheten är organiserad som en egen enhet eller liknande. Saknas en 

särskild statistikenhet kan statistiksekretessen ändå gälla om verksamheten 

med framställning av statistik på annat sätt är avgränsad från annan 

verksamhet. 

    

För att ni skall kunna få tillgång till statistiskt material som inte är 

sekretessgranskat bör uppgifterna även hos kommunen omfattas av 

statistiksekretessen. Ni ombeds därför att på bifogad blankett ange om ni har 

en sådan särskild verksamhet som avses i offentlighets- och sekretesslagen. 

Sådan verksamhet kan t.ex. anses föreligga om den nämnd som skall 

ansvara för databasen uttryckligen enligt reglemente eller motsvarande har 

ansvaret för kommunens statistik. Ansvaret kan framgå också av 

befattningsbeskrivning. 

   

Har du frågor i samband med vad som gäller för statistiksekretessen kan du 

vända dig till SCB:s chefsjurist Eva Nilsson tfn, 010-479 41 32/ e-post 

eva.nilsson@scb.se, Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 

08-452 75 51 / e-post staffan.wikell@skl.se eller till Elisabeth Blom, SCB, 

tfn, 010-479 63 88 / e-post elisabeth.blom@scb.se 

   

 

Fyll i bifogad blankett och skicka den till SCB 

 

mailto:elisabeth.blom@scb.se
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Försäkran avseende verksamhet som avses i 
offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § 
(2009:400) 

 
Vi har en särskild verksamhet för statistik som avses i offentlighets- och 

sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400)  

Att kommunen har sådan verksamhet framgår av:  

 
…………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………  

 

Vi har inte sådan särskild verksamhet för statistik som avses i offentlighets- 

och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400)  

 
………………………………….  

Kommun och datum  
 

……………………………………..  

Namn och befattning  

 
……………………………………  

Namnförtydligande  

 

 

Skicka ifylld och undertecknad blankett till  

SCB  

RM/RTI  

701 89 Örebro 

 

 


