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Jonas Nyman 

Begäran om att ta del av allmän handling 

Beslut 

Polismyndigheten beslutar att lämna ut handlingarna T-08418-00,  
T-08418-00-A, T-08418-00-D och T-08517-00-A med sekretessbelagda 
uppgifter maskerade. 

Polismyndigheten beslutar att inte lämna ut handlingarna T-08418-00-C och 
T-08418-00-E. 

Bakgrund 

Jonas Nyman har begärt att få ta del av allmänna handlingar i utredningen av 
mordet på Olof Palme. Begäran är formulerad utifrån 23 punkter.  

Begäran hanterades genom tjänstemannaprövning med fem delbesked 
(A621.450-2020). Jonas Nyman har därefter begärt Polismyndighetens 
prövning av ärendet angående delbeskeden 3 och 4 från den 6 september 2021 
respektive den 16 september 2021, såvitt avser följande delar.  
• Eventuella förhör med namngiven person (UD) (punken 13 i delbesked 3). 
• Förhöret T-8517-00-A med namngiven person (IC) (punkten 15 i 

delbesked 4). 

Jonas Nyman har i sin begäran om myndighetsbesked i huvudsak uppgett att 
det är fråga om offentliga befattningshavare som agerat i tjänsten och att 
uppgifter om dessa därför som huvudregel inte omfattas av sekretess.  

Rättslig reglering  

Enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL, gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och 
ekonomiska förhållanden som förekommer i en förundersökning, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider skada eller men. Bestämmelsen är tillämplig även på uppgifter i 
en nedlagd förundersökning (se t.ex. RÅ 1992 ref. 15 och RÅ 1994 not. 469). 

Av förarbetena (prop. 1979/80:2 del A s. 83 och 455 f.) framgår bl.a. följande. 
Begreppet skada avser uteslutande ekonomisk skada. Uttrycket men har en 
vidare innebörd och omfattar integritetskränkningar och olägenheter som 
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medför obehag. Med uttrycket åsyftas sådana skador som att någon blir utsatt 
för andras missaktning om de personliga förhållandena blir kända och rent 
personliga effekter som upplevs som negativa. Redan den omständigheten att 
vissa personer känner till en för någon enskild ömtålig uppgift kan anses 
tillräckligt för att medföra men. Utgångspunkten för menbedömningen är alltså 
den berörda personens egen upplevelse. 
 
Att det enligt bestämmelsen inte står klart att en uppgift kan röjas utan att en 
enskild lider skada eller men innebär ett s.k. omvänt skaderekvisit. Vid 
omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgiften omfattas av sekretess. 
Utrymmet för att lämna ut en uppgift i dessa fall är begränsat och i praktiken 
kan myndigheten många gånger inte lämna ut uppgiften utan att ha kännedom 
om mottagarens identitet och om dennes avsikter med uppgiften (a. prop. s. 
82). I de tveksamma fallen får presumtionen fälla avgörandet och uppgiften 
kommer då att sekretessbeläggas (a. prop. s. 455). 
 
En offentlig befattningshavare som agerar i tjänsten anses inte vara en enskild 
enligt 35 kap. 1 § OSL. Namn och övriga uppgifter som hänför sig till dennes 
person i själva tjänsteutövningen omfattas därför som huvudregel inte av 
sekretess. I Palmeutredningen finns dock ett stort antal uppgifter om poliser 
och andra offentliga befattningshavare där dessa inte i första hand förekommer 
i sin tjänst. I sådana fall ska personerna anses vara enskilda och omfattas av 
sekretessbestämmelsen (HFD 2012 ref. 64, RÅ 81 2:51 och Kammarrätten i 
Stockholms dom den 5 mars 2021 i mål nr 5249-20). 
 
Bedömning 

Sammanfattande sekretessbedömning 
I begäran anges två personer vid namn som vid någon tidpunkt har innehaft en 
offentlig befattning Handlingarna som efterfrågats och påträffats avser 
polisförhör som hållits med dessa inom ramen för en högprofilerad 
förundersökning om mord. Polismyndigheten anser att förhören innehåller 
uppgifter där dessa inte primärt förekommer i sin tjänsteroll. I dessa fall 
bedöms personerna vara enskilda och uppgifterna de lämnat avse deras 
personliga förhållanden. Därutöver innehåller förhören uppgifter om andra 
enskildas personliga förhållanden. I vissa delar har Polismyndigheten även 
beaktat vad frågorna i sig har för innebörd för den förhörde själv och för andra 
enskilda som uppgiften direkt handlar om eller som berörs av den. Generellt 
kan i sammanhanget anföras att Polismyndighetens hållning i fråga om 
tolkningar av andra människors förehavanden, omständigheter och andra typer 
av andrahandsuppgifter är att dessa avser personliga förhållanden tillhörande 
den person som lämnat de ursprungliga uppgifterna, och den person som 
redogjort för eller analyserat dem.   
 
En stor del av uppgifterna i handlingarna, särskilt sedda i sin kontext, omfattas 
av sekretess enligt 35 kap. 1 § OSL eftersom det inte står klart att de kan 
lämnas ut utan att de enskilda lider skada eller men. Vissa handlingar 
innehåller i sin helhet sekretessbelagda uppgifter och lämnas därför inte ut alls. 
En närmare motivering avseende sekretessbedömningen i särskilda delar 
framgår nedan.  
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Offentliga befattningshavare och enskilda 
De förhörda personerna var vid tiden för mordet kollegor till Olof Palme, 
statstjänstemän och offentliga befattningshavare. Vid bedömningen huruvida 
de ska betraktas som enskilda och åtnjuta det sekretesskydd som 35 kap. 1 § 
OSL stadgar måste myndigheten även beakta om denne agerat i tjänsten vid 
inhämtandet och lämnandet av uppgifterna. En statstjänsteman som 
exempelvis närvarat vid möten, författat promemorior eller i övrigt lämnat 
uppgifter till allmänheten om politiska avvägningar anses ha agerat i tjänsten 
och ska därmed inte anses som enskild. Om samma tjänsteman har förhörts av 
polisen och i det sammanhanget delat personliga tolkningar av politiska 
händelser, teorier om mordet eller olika motiv och människor, utgör det 
däremot sådana uppgifter som inte kan anses vara hänförliga till dennes tjänst. 
Uppgifterna tilldelas därtill en annan betydelse när de uttalas i ett förhör i form 
av tolkningar och hypoteser efter att lång tid förflutit sedan mordet Förhören 
innehåller frågor av skiftande natur och sekretessprövningen har skett utifrån 
premissen att de är enskilda och att de uppgifter som lämnats är hänförliga till 
deras personliga förhållanden. Uppgifter som en enskild lämnat till polisen kan 
antas vara sådana som denne generellt sett inte vill ska komma till allmän 
kännedom. 
 
De förhörda personerna har lämnat uppgifter som är hänförliga till andra 
enskildas personliga förhållanden. Dessa uppgifter har sekretessbelagts med 
stöd av 35 kap. 1 § OSL efter en menbedömning.  
 
Särskilt angående förhöret med IC 
Av uppgifter som lämnats ut framgår att förhöret med IC genomfördes år 
2018. Den omständigheten i sig och de uppgifter han förhörts om är sådana att 
de utifrån sin kontext ger förhöret en annan karaktär än om det vore hållet 
direkt efter mordet. Det ger bland annat information om IC:s kännedom eller 
koppling till de spår som polisen utredde vid tiden för förhöret och vilka 
minnesbilder som IC haft eller inte haft 32 år efter mordet.  
 
Uppgifterna han lämnat avser i vissa delar allmänt kända historiska 
redogörelser och politiska avvägningar där han förvisso fått del av 
informationen genom sin tjänsteroll. Om en uppgift är allmänt känd omfattas 
den normalt inte av sekretess eftersom det då bör stå klart att ett röjande av 
uppgiften inte leder till skada eller men. Det är dock inte bara uppgiften som 
sådan som är relevant att beakta i sekretessbedömningen, utan också i vilka 
handlingar och i vilket sammanhang den förekommer (RÅ 1992 ref. 15). Att 
en viss uppgift som sådan är allmänt känd är alltså inte samma sak som att 
uppgiftens förekomst i den aktuella handlingen är allmänt känd. Vidare måste 
Polismyndigheten beakta att det kan ha förflutit lång tid sedan en viss uppgift 
t.ex. var uppmärksammad i media. En sekretessprövning ska alltid göras med 
utgångspunkt i aktuella förhållanden (Kammarrätten i Stockholms dom 9 
februari 2021 i mål nr 7430-20). Uppgifter som förvisso är allmänt kända eller 
som IC delvis inhämtat i tjänsten är därför lämnade till polisen på ett sådant 
sätt att de är sammanflätade med hans personliga förhållanden i egenskap av 
enskild uppgiftslämnare och går inte att skilja åt.  
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I förhören med dokumentnummer T-08418-00-C och T-08418-00-E omfattas 
allt sakinnehåll av sekretess av ovan anförda skäl. I dokumentens sidhuvud 
kan det finnas ett fåtal uppgifter av harmlös karaktär som i och för sig inte 
omfattas av sekretess, men de ger ingen bild av handlingarnas egentliga 
innehåll och saknar därmed helt informationsvärde i sammanhanget. Det finns 
inte någon skyldighet för myndigheten att lämna ut papper där allt förutom den 
typen av uppgifter är maskerat (RÅ 1989 ref. 111, RÅ 1992 ref. 15, RÅ 1993 
not. 136 och HFD 2017 not. 7). Handlingarna lämnas därför inte ut. 
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis gör Polismyndigheten bedömningen att de uppgifter som 
har maskerats i samband med tjänstemannaprövningen omfattas av sekretess. 
Några ytterligare uppgifter lämnas därför inte ut. Eftersom handlingarna i 
maskerad form redan har lämnats ut kommer de inte att skickas på nytt. De 
handlingar som i sin helhet omfattas av sekretess skickas inte ut alls.  
 
Överklagandehänvisning 

Det här beslutet får överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Överklagande 
ska ske skriftligt. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas 
(datum och diarienummer) och varför beslutet anses felaktigt. Överklagandet 
ska skickas till registrator.kansli@polisen.se eller till Polismyndigheten,  
106 75 Stockholm. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Polismyndigheten senast inom tre veckor 
från det att beslutet togs emot. 
 
_____________________ 
 
POLISMYNDIGHETEN 
 
 
 
Marianna Vergari 
Jurist 
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