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Statistiksekretess vid Jordbruksverket 
Vissa uppgifter som Jordbruksverkets anställda arbetar med är sekretesskyddade. 24 kap. 8 § 

offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 anger att sekretess gäller i sådan särskild 

verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik. Sekretessreglerna gäller även 

för den som utan att vara anställd deltar i myndighetens arbete. Detta PM avser den 

statistikframställning som görs vid Jordbruksverkets statistikenhet.  

En avgränsad enhet arbetar med officiell statistik 

För de statistikansvariga myndigheterna som framställer officiell statistik säkerställs att 

statistiksekretessen gäller genom regleringen i 10 § förordningen om den officiella statistiken 

SFS 2001:100 som stadgar att verksamheten för framställning av statistik ska vara organiserad 

så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt. Vid Jordbruksverket sker 

statistikframställningen vid en särskild enhet, Statistikenheten. Den är avgränsad från verkets 

övriga verksamhet. Det finns rutiner för att säkerställa informationssäkerhet i de IT-system där 

statistik lagras och bearbetas.  

Publicering av statistik 

Den officiella statistiken ska publiceras på ett sätt som säkerhetsställer att enskilda individer 

eller företag inte kan identifieras och därmed lida skada eller men. Jordbruksverket arbetar efter 

den handbok i statistisk röjandekontrolli som beslutats av Rådet för den officiella statistiken.  

Utlämnande av statistik  

Uppgifter som omfattas av statistiksekretess kan i vissa fall lämnas ut från den statistikansvariga 

myndigheten, vanligen för statistikframställning hos andra myndigheter eller för 

forskningsändamål. En beskrivning av de överväganden som görs vid utlämnanden finns i 

SCB:s sekretesspolicyii. En individuell prövning görs dock alltid vid Jordbruksverket enligt 

offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 och de grundläggande reglerna i 2 kap. 

tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105 för de situationer som kan uppkomma. 

Anställda vid Statistikenhetens hantering av uppgifter som skyddas av statistiksekretess 

Att sekretess gäller för en uppgift enligt lagen om offentlighet och sekretess innebär ett förbud 

mot att röja uppgiften muntligen (tystnadsplikt) och även ett förbud mot att lämna ut den 

handling där uppgiften ingår (handlingssekretess). Sekretess ska iakttas både gentemot enskilda 

och gentemot andra myndigheter. Tystnadsplikten gäller också utanför tjänstetid och även när 

anställningen har upphört.  

Begärs material ut, som omfattas av statistiksekretess, ska enhetschefen vid Jordbruksverkets 

statistikenhet samt verksjurist informeras och delta i prövningen av ärendet.    

Anställda vid Statistikenheten skriver under en sekretesserinran som visar att de tagit del av 

lagstiftningen om statistiksekretess samt detta PM.  
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Utdrag ur offentlighets och sekretesslagen 

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistik 

Statistik 

8 § Sekretess gäller 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. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av 

Riksrevisionen eller riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen meddelar 

föreskrifter om det, av någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller 

statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande 

förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 

Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om 

uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen 

(2008:355). 

   För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften avser en 

enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år. 

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 

9 § Den tystnadsplikt som följer av 8 § och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som 

gjorts med stöd av 7 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § 

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och 

offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och 

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställighet av beslut om 

vård utan samtycke. 
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