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HEMLIG 
I avvaktan på Sekretessprövning 
skall denna handling betraktas 

som hemlig 

Erinran om tystnadsplikt och samtycke till 
registerkontroll 
 
1. Erinran om tystnadsplikt för säkerhetsskyddsklassificerade 

uppgifter  
 
Uppdraget avseende projektet [PROJEKT] innebär att du som anställd i 
företaget [FÖRETAG, ORG.NR] kan få del av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
säkerhetsskyddslagen (2018:585).  
 
Enligt 8 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen gäller att den som på grund av 
anställning eller på annat sätt deltar eller har deltagit i säkerhetskänslig 
verksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I det allmännas verksamhet 
tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).
 
Tystnadsplikt innebär en plikt att hemlighålla uppgifter och inte röja eller 
utnyttja dem vare sig muntligen eller på annat sätt. Det är även otillåtet att 
röja säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för kollegor som inte har behov 
av uppgiften för sina arbetsuppgifter.  
 
Brott mot den lagstadgade tystnadsplikten är straffsanktionerad genom 20 
kap. 3 § brottsbalken. Även brott mot 19 kap. brottsbalken kan bli aktuellt 
vid åsidosättande av tystnadsplikten. 
 
Undertecknad bekräftar att: 
 

- Jag har upplysts om innebörden av ovannämnda tystnadsplikt som 
gäller för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

- Jag har upplysts om innebörden av begreppet behörig och vad detta 
innebär i fråga om att lämna säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
till en annan person oavsett hur det sker. 

- Jag har informerats om straffbestämmelserna i 19 kap. brottsbalken 
avseende brott mot Sveriges säkerhet och 20 kap. 3 § brottsbalken 
avseende brott mot tystnadsplikt. 

- Tystnadsplikten gäller även efter att anställningen eller uppdraget 
har upphört. 
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2. Samtycke till registerkontroll 
 

- Jag samtycker till registerkontroll i enlighet med 3 kap. 13 § 
säkerhetsskyddslagen.  

- Jag samtycker till särskild personutredning i enlighet med 3 kap. 17 § 
säkerhetsskyddslagen vid registerkontroll som avser sådan 
anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i 
säkerhetsklass 1 eller 2.  

 
Samtycke till registerkontroll och särskild personutredning ovan gäller också 
kontroller och utredningar under den tid som deltagandet i den 
säkerkänsliga verksamheten pågår. 
 
Underskrift 
 
Jag förbinder mig att iaktta den lagstadgade tystnadsplikten avseende 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och samtycker till ovanstående 
registerkontroll och, i förekommande fall, särskild personutredning.  
 
 

Ort och datum 

 

 

 

Namnteckning 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Personnummer 

 

 

Information om innehåll och bevittnande av namnteckning 
 
Undertecknad har informerat den som anges ovan om innehållet i denna 
skrift och intygar riktigheten av ovanstående egenhändiga namnteckning.  
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