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Slottsgatan 5 036-15 68 00 (vx)  
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www.kammarrattenijonkoping.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Maria Nordqvist 
Sveriges MotorCyklister 
Gamla Tunavägen 30 
784 60 Borlänge 
  
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Transportstyrelsens beslut den 20 augusti 2021 
i ärende TSG 2021-8018, se bilaga A 
 
SAKEN 
Rätt att ta del av allmän handling 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

_________________________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Sveriges MotorCyklister (SMC) yrkar att de efterfrågande uppgifterna ska 

lämnas ut och anför bl.a. följande. Syftet med att ta del av uppgifterna är att 

de ska användas för ett remissvar till Trafikverket och för att förbättra 

SMC:s arbete med trafiksäkerhet för motorcyklister och andra trafikanter. 

SMC anser att beslutet om att inte lämna ut uppgifter om olyckor på de elva 

vägarna strider mot myndighetens verksamhetsidé när man nekar civil-

samhället att ta del av uppgifter. Det ligger i offentlighetens intresse att flera 

aktörer förutom statliga myndigheter och kommuner kan bedriva ett 

effektivt arbete som främjar trafiksäkerheten. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 24 kap. 8 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL, gäller sekretess 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. Sekretessen är enligt denna huvudregel absolut, dvs. den 

gäller oberoende av om det kan antas medföra skada eller men för den 

enskilde att uppgiften lämnas ut. 

 

I 24 kap. 8 § tredje stycket OSL görs undantag från huvudregeln om absolut 

sekretess för bl.a. uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning 

eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde. Sådan uppgift 

får lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till denne lider skada eller men. För sådan uppgift 

gäller således ett omvänt skaderekvisit, dvs. en presumtion för sekretess. 
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Kammarrätten gör följande bedömning. 

 

De begärda uppgifterna är inte sådana att de i sig kan hänföras till någon 

enskild. Sekretessbestämmelsen i 24 kap. 8 § första stycket OSL är därmed 

inte tillämplig. 

 

Frågan är då om Transportstyrelsen har haft fog för att sekretessbelägga 

aktuella uppgifter med stöd av 24 kap. 8 § tredje stycket OSL. Uppgifterna 

är mycket detaljerade och det går inte att bortse från att det med så kallad 

bakvägsidentifiering, dvs. genom att de sekretessbelagda uppgifterna 

kombineras med annan extern information, går att identifiera enskilda 

personer i materialet. Även med beaktande av SMC:s syfte med att ta del av 

uppgifterna anser kammarrätten att det inte står klart att uppgifterna kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller 

men. Uppgifterna omfattas därmed av sekretess enligt 24 kap. 8 § tredje 

stycket OSL. Överklagandet ska därför avslås. 

 

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). 
 
 
 
 
Anders Poulsen Eva Elvingsson Claudia Rojas Bustamante 
kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 
ordförande referent  
 
 
  Magnus Björnfot 
  föredragande jurist 
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Datum Dnr/Beteckning 

2021-08-20 TSG 2021-8018 

    

    

   

  Maria Nordqvist 

Sveriges Motorcyklister 

maria.nordqvist@svmc.se 

 
 

  
  

Transportstyrelsen     
Juridik 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Elin Tollin 
Juridik gemensam 
elin.tollin@transportstyrelsen.se 
010-495 45 54 

Telefax 011-415 22 50 

    

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 
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Begäran om utlämnande av allmän handling 

Transportstyrelsens beslut 

Din begäran avslås.  

Redogörelse för ärendet 

Den 18 augusti 2021 begärde du ut statistik ur Transportstyrelsens system 

STRADA, avseende olyckor med motorcykel under perioden den 1 januari 

2015–31 juli 2021 på elva vägar i olika län. Du har också tydliggjort att det 

är viktigt att alla begärda uppgifter lämnas ut. Du har som skäl för begäran 

angett att statistiken ska användas i ett remissvar till Trafikverket. Berörd 

avdelning har nekat din begäran och du har därefter inkommit med ett 

överklagande, vari du bl.a. anger att uppgifterna behövs för att 

trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister ska kunna bedrivas och att något 

men för individer inte kommer uppkomma. Du har också hänvisat till ett 

avgörande från Kammarrätten i Jönköping och ett från Högsta 

förvaltningsdomstolen, samt att Sveriges Motorcyklister tidigare har haft 

direktåtkomst till STRADA. För att ärendet ska kunna överklagas krävs att 

frågan hänskjuts till myndigheten för prövning, varför ditt överklagande 

betraktas som en begäran om att en sådan prövning ska ske.  

Skäl för beslutet 

Statistiksekretess 

I 24 kap. 8 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

OSL, anges att 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.  

Av bestämmelsens tredje stycke framgår att uppgift som behövs för 

forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan 

identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den 
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enskilde dock får lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att 

den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 

STRADA 

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett 

informationssystem för data om olyckor och skador inom hela 

vägtransportområdet. I systemet behandlas uppgifter om trafikanter som 

varit inblandade i olyckor. Systemet bygger på uppgifter från polisen och 

sjukvården och det förs på uppdrag av regeringen. Ändamålen med 

behandlingen är att framställa statistik, uppföljning, utvärdering och 

kvalitetssäkring av trafiksäkerhetsarbetet samt forskning.  

STRADA omfattas av den så kallade statistiksekretessen.  

Bedömning 

Transportstyrelsens bedömning i detta ärende utgår ifrån den information 

som finns tillgänglig i ärendet och den tolkning som myndigheten gör av 

rättsläget. Transportstyrelsen är inte bunden av myndighetens bedömningar i 

tidigare ärenden. Transportstyrelsen kan vidare konstatera att det 

kammarrättsavgörande som ni hänvisar till (Kammarrätten i Jönköpings 

beslut den 20 april 2020 i mål nr 1025-20) innebar en återförvisning för 

förnyad prövning, inte att Transportstyrelsen ålades att lämna ut vissa 

uppgifter.  

De uppgifter som begärts är omfattande och detaljerade. Transportstyrelsen 

bedömer att det inte går att bortse ifrån att dessa uppgifter, i kombination 

med annan information, skulle kunna leda till att enskilda individer 

identifieras. Det kan därför inte anses stå klart att uppgifterna kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. 

Uppgifterna omfattas därmed av sekretess enligt 24 kap. 8 § tredje stycket 

OSL.  

Att Sveriges Motorcyklister tidigare har haft direktåtkomst till STRADA 

stämmer, men i och med lagen (2021:319) om Transportstyrelsens 

olycksdatabas har detta förändrats. Vad Maria Nordqvist har anfört i denna 

del påverkar därmed inte bedömningen. Begäran avslås därmed.  

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska 

ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha. Över-

klagandet ska ställas till Kammarrätten i Jönköping men skickas till 

Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping. Överklagandet ska ha kommit till 

Transportstyrelsen inom tre veckor från det att ni tog del av detta beslut. 
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_____ 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Kristina Nilsson efter 

föredragning av juristen Elin Tollin. 

 
 

Kristina Nilsson 

 



Bilaga 

DV 682     Formulär 2 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 
ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 
meddelades.  
 
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 
 
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 
 
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 
 
 
Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 
 
1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Bilaga B


