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Information om sekretessprövningen vid 

utlämnande av SCB:s statistikpaket  

Allmänt 
SCB:s statistikpaket erbjuds till kommuner och används bl.a. i den 

regionala och kommunala planeringen. Paketen består av färdiga 

tabeller som visar uppgifter på aggregerad nivå. SCB kan dock inte 

garantera att tabellerna inte innehåller uppgifter som avser en enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den 

enskilde, speciellt om tabellen tas ut för små områden. Innan ett 

statistikpaket lämnas ut måste SCB göra en sekretessprövning enligt 

bestämmelsen om statistiksekretess i 24 kap. 8 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL. Vid den prövningen är det av betydelse 

om uppgifterna skyddas av statistiksekretess hos mottagaren. 

SCB:s sekretessprövning 
I 24 kap. 8 § första stycket OSL finns huvudregeln om sekretess i 

statistikverksamhet. Enligt bestämmelsen gäller sekretess ”... i sådan 

särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av 

statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska 

förhållanden och som kan hänföras till den enskilde”. I 24 kap. 8 § 

tredje stycket OSL anges undantag från huvudregeln. Ett av undantagen 

innebär att uppgift som behövs för statistikändamål får lämnas ut, om 

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

närstående till denne lider skada eller men. Inför ett utlämnande måste 

det alltså göras en s.k. skadeprövning. 

När det gäller utlämnanden för statistikändamål, dit SCB som huvud-

regel räknar de aktuella statistikpaketen, framgår av förarbetena till 

bestämmelsen att utlämnande av uppgifter till en annan myndighet 

som tillämpar statistiksekretess (dvs. en myndighet som omfattas av 

24 kap. 8 § OSL) normalt kan ske.1  

Bestämmelsen i 24 kap. 8 § OSL anger inte hur en verksamhet hos en 

myndighet ska vara utformad för att omfattas av bestämmelsen. Viss 

ledning kan dock fås av förarbetena.  

I förarbetena sägs att när det gäller verksamhet för framställning av 

statistik ska det vara fråga om en allmänt utredande verksamhet utan 

anknytning till något särskilt ärende. Det framgår också att 

bestämmelsen inte är tillämplig i en verksamhet som har något annat 

än statistikframställning som sitt främsta syfte även om det i den 

                                                             

1 Prop. 2013/14:162 s. 12. 
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verksamheten skulle förekomma insamling eller bearbetning av 

uppgifter med hjälp av statistiska metoder. Som exempel nämns 

Finansinspektionens tillsynsverksamhet, i vilken det samlas in en 

mängd uppgifter som sammanställs och bearbetas med statistiska 

metoder och som läggs till grund för inspektionens tillsynsåtgärder. 

Uppgifter som förekommer i en sådan verksamhet omfattas inte av 

statistiksekretess.2  

Med särskild verksamhet avses enligt förarbetena verksamhet som är 

skild från annan verksamhet hos myndigheten. Utmärkande är att 

verksamheten är organiserad som en egen enhet eller liknande.3 Om 

mottagaren inte har en egen statistikenhet kan kravet på särskild 

verksamhet ändå vara uppfyllt om verksamheten med framställning av 

statistik är avgränsad från annan verksamhet.4  

Enligt 8 kap. 2 § OSL gäller sekretess mellan olika verksamhetsgrenar 

inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i för-

hållande till varandra. I vissa kommuner förekommer det dock att den 

eller de personer som arbetar med framställning av statistik även 

arbetar i annan verksamhet inom kommunen. Enligt SCB kan det vara 

godtagbart att en person även har arbetsuppgifter i annan verksamhet 

inom kommunen så länge de olika verksamheterna tydligt hålls isär och 

kraven i övrigt enligt 24 kap. 8 § OSL är uppfyllda.  

Mot bakgrund av ovanstående önskar SCB i bilagd försäkran veta om, 

och i så fall på vilka grunder (t.ex. reglemente, befattningsbeskrivning 

eller liknande), ni anser att den verksamhet i kommunen som tar emot 

statistikpaket från SCB omfattas av 24 kap. 8 § OSL.  

Har ni frågor om SCB:s sekretessprövning kan ni vända er till Elisabeth 

Blom, telefonnummer 010-479 63 88, e-post elisabeth.blom@scb.se. 

För frågor kopplade till er kommuns egen verksamhet rekommenderar 

SCB att ni vänder er till er kommunjurist eller liknande. 

  

                                                             

2 Prop. 2013/14:162 s. 9. 

3 Prop. 2013/14:162 s. 9. 

4 Prop. 1981/82:186 s. 40. 
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Försäkran avseende verksamhet som avses i 

offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § 

(2009:400) 
 

Undertecknad har för mottagarens räkning tagit del av och läst 

”Information om sekretessprövningen vid utlämnande av SCB:s 

statistikpaket” från SCB. 

 

[   ]  Mottagaren har en sådan särskild verksamhet som avser fram-

ställning av statistik som avses i 24 kap. 8 § OSL. Det framgår av: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

[   ]  Mottagaren har inte sådan särskild verksamhet som avser fram-

ställning av statistik som avses i 24 kap. 8 § OSL.  

 

………………………………………………………………………………………………

Kommun och datum 

 

………………………………………………………………………………………………

Nämnd 

 

………………………………………………………………………………………………

Avdelning/enhet 

 

………………………………………………………………………………………………

Namn och befattning 

 

………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande 

 

Ifylld och skannad blankett skickas till uppdrag@scb.se 
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