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Remissyttrande 
En ny säkerhetsskyddslag 
SOU 2015:25 
Betänkande från utredningen om säkerhetsskyddslagen  
 
Sammanfattning 
Journalistförbundets remissyttrande omfattar i första hand utredningens förslag om 
informationssäkerhetsklassernas förhållande till offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
avsnitt 15.4, samt placerings i säkerhetsklass (18.8).   
 
Betänkandet innebär ingen förändring i utrikessekretessen 15:2 OSL. Vi har därför inget 
att erinra mot utredningens förslag i den delen, men vill ändå framföra några principiella 
kommentarer nedan. 
 
Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om restriktivitet vid placering i 
säkerhetsklass, det vill säga att registerkontroll endast ska utföras om skyddsbehovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt. Det innebär ett visst skydd för den personliga integriteten. 
 
Journalistförbundet ställer sig också bakom de redaktionella ändringarna i OSL 35:1, 35:3 
samt 35:10 till följd av den föreslagna nya säkerhetsskyddslagen.   
 
Relationen nya säkerhetsklasser och OSL 
Enligt utredningen kommer säkerhetsskyddade uppgifter att omfattas av sekretess, i 
första hand utrikessekretess enligt 15:2 OSL. Det innebär samma skydd för uppgifterna 
som idag. 
 
Skillnaden mot nuvarande rättsläge är i första hand konstruktionen av de fyra 
informationssäkerhetsklasserna. Tanken är att klassificeringen ska medge ”en nyansering 
i säkerhetsskyddet som korresponderar mot den skada som ett obehörigt röjande av 
uppgiften innebär.”1 
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Oavsett hur säkerhetsklasserna konstrueras, utgår Journalistförbundet från att en begäran 
om utlämnade av handling ska bedömas från fall till fall i samband med begäran enligt 
offentlighets- och sekretesslagen. Något annat är inte möjligt enligt grunderna för rätten 
att ta del av offentliga uppgifter  
 
Utredningen föreslår att säkerhetsskyddslagen ska omfatta även internationellt 
säkerhetsskyddsåtagande. Det innebär att någon form av säkerhetsskyddsavtal upprättas 
som innebär en reglering av i vilken utsträckning uppgifter från ett annat land får lämnas 
ut.  Detta benämns ibland som ”originator control”, en form av sekretessavtal.  Sådana 
regleringar är oförenliga med svensk rätt.  
Sekretess i myndigheternas verksamhet regleras uteslutande genom offentlighet- och 
sekretesslagen (OSL). 
 
Utredningen påpekar i för sig att den praktiska tillämpningen av OSL i dessa fall inte 
behöver innebära några problem med tanke på den relativt nya bestämmelsen i 15:1a OSL. 
Den innebär att sekretess råder om det kan antas att Sveriges möjligheter att delta i det 
internationella samarbetet skulle försvåras om uppgiften röjs. ”Originator control” skulle 
således kunna ”uppfyllas” genom tillämpningen av 15:1a OSL.  
 
I samband med riksdagens behandling av den nya bestämmelsen i OSL framförde 
Journalistförbundet att det finns en risk att svenska myndigheter avhänder sig 
möjligheten till att självständigt avgöra i vilken utsträckning allmänheten har rätt att ta 
del av beslut och rättsakter som berör dem.  
 
Vi betonade att det var väsentligt att ändringen i OSL inte skulle leda till att intresset av att 
inte störa de internationella förpliktelserna i alltför stor utstäckning tar över intresset av 
att värna offentlighetsprincipen. Detta gäller även säkerhetsskyddsavtal som nämns i 
denna utredning.  
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