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kvarskrivning,fingerade personuppgifter 
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 Barn med skyddade personuppgifter – statistik 

 Spridning av uppgifter – andra myndigheter 

 

 



 Skyddade personuppgifter 

  

 Samlingsrubrik som Skatteverket använder 

för skyddsåtgärderna sekretessmarkering, 

kvarskrivning och fingerade personuppgifter  

 



Sekretessmarkering 

 10 359 personer har sekretessmarkering 

 Uppgifter lämnas inte ut utan prövning 

 Aviseras till andra myndigheter 

 Post vidarebefordras 

          

 



Kvarskrivning 

 2074 personer har sekretess och Kvarskrivning  

 Folkbokförd på den gamla församlingen 

 Verkliga adressen förvaras manuellt 

 



Fingerade personuppgifter 

 

 Ny identitet 

 Ansökan görs till Rikskriminalpolisen  

 Beslut fattas av Rikspolisstyrelsen 

 Ingen koppling mellan gamla och nya identiteten 



Vilket underlag krävs? 

Skriftlig ansökan 

 

 Polisanmälan/Åtalsanmälan/Dom 

 Uppgifter från socialförvaltning 

 Uppgifter från kvinnojour/Brottsofferjour 

 Beslut om besöksförbud 

 Annat 

 

Som visar en konkret och aktuell hotbild 
 

 



Kategorier 

 Misshandlade kvinnor 

 Personer utsatta för brott 

 Vittnen 

 Kriminella och f.d. kriminella 

 Invandrare, politiskt förföljda 

 Invandrare, s.k. hedersrelaterade brott 

 Familjeproblem 

 Psykiska skäl 

 Arbete (poliser, väktare m.fl.) 



Barn med skyddade personuppgifter 

 Oftast anhörig till någon av de som räknades upp 

under kategorier 

 Kan även vara brottsoffer, föremål för 

hedersrelaterade hot 

 

 Skatteverket träffar sällan barnen utan vanligtvis 

föräldrarna. 

 Socialtjänsten begär ibland skyddade 

personuppgifter för ett barn i syfte att skydda 

barnet från föräldrarna  



Barn med skyddade personuppgifter 

111011   Varav 36 41 % 

Totalt   

Över 

18 Under 18  Kvinnor Män 

Endast sekretessmarkering 10197 6593 3604 5890 4307 

Både sekretess o 

kvarskrivn 1848 1030 818 1134 714 

Endast kvarskrivning 4 0 4 0 4 

12049 

121023   Varav   

Totalt   

Över 

18 Under 18  

Kvinno

r Män 

Endast sekretessmarkering 

1035

9 6691 3668 6036 

432

3 

Både sekretess o 

kvarskrivn 2074 1160 914 1245 829 

Endast kvarskrivning 6 6 4 3 3 

1243

9 



Spridning av uppgifter 

 Myndigheter får avisering av alla uppgifter 

 

 Sekretessmarkering innebär en 

“varningsflagga” 

 

 Privatpersoner eller företag får inte 

uppgifter om skyddade personer 



 

 

 

 

 

 Ingen generell policy 

 

 Varje myndighet är 

ansvarig för sina egna 

personregister. 

 

 Bestämmer själv vad 

som visas 

 

 

Andra myndigheter 



Pågående utredningar  

 Folkbokföringen i framtiden Prop 2012/13:120 

 

 Regeringsuppdrag till Brottsoffermyndigheten att 

ta fram eller anpassa information om skydd och 

stöd direkt riktad till barn och unga som 

brottsoffer (S2013/2348/FST) 



Vill du veta mer? 
www.skatteverket.se 


