
Att forska i hemliga arkiv
Allmänt
Krigsarkivet förvarar en stor mängd hemliga arkiv, dvs. arkiv med allmänna handlingar/uppgifter som är eller har varit
sekretessbelagda. Det är främst s.k. försvars- och utrikessekretess det är fråga om (se Tryckfrihetsförordningen (TF) 1949:105 och
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 2009:400 samt Offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) 2009:641). Sådana
handlingar redovisas normalt i särskilda arkivförteckningar. Vissa hemliga arkiv är helt eller delvis avhemligade, vilket framgår av
arkivförteckningen.

Sekretess.  Begäran om utlämnande av ev. hemlig handling.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela
föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.
Om Du begär fram handlingar som ingår i arkiv som fortfarande innehåller hemliga handlingar/uppgifter (framgår i allmänhet av
arkivförteckningen), så ska Krigsarkivet göra en sekretessprövning innan handlingarna eventuellt kan lämnas ut. Det som skall
prövas är enligt texten i OSF (2009:641) ”Om det i allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2
§ OSL (2009:400) gäller sekretessen i högst 
1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
– landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,
– rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
– underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
– planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
– militärtekniska forskningsresultat, och
2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och           säkerhetstjänsten”.

Sekretessprövningen ska enligt gällande författningar handläggas skyndsamt. Här bör observeras, att handlingar som
innehåller uppgifter vilka kan vara föremål för sekretess aldrig får lämnas ut utan föregående sekretessprövning. Detta
kan innebära att sekretessprövningen i vissa fall kan ta längre tid än 1-2 dagar. I vissa fall betydligt längre tid, eftersom
Krigsarkivet ibland måste samråda inom myndigheten eller inhämta underlag från annan myndighet innan beslut kan fattas. Om
det rör sig om kvalificerat hemliga uppgifter av särskild betydelse för rikets säkerhet är det regeringen som prövar om
uppgiften kan lämnas ut eller ej (OSF 3§).  
Om begärda handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter kan Krigsarkivet begära att Du identifierar Dig, t ex genom
legitimationskontroll.

Dialog med Krigsarkivet
Många gånger kan en sekretessprövning underlättas och därigenom gå snabbare om Du som forskare är villig att diskutera Din
begäran med berörd befattningshavare på Krigsarkivet. Vi rekommenderar Dig att utnyttja denna möjlighet, eftersom vi därigenom
också kan hjälpa Dig att hitta just de handlingar Du söker.  Att inleda din forskning med genomgång av diarierna spar mycken tid.

Hantering av hemliga handlingar i forskarsalen 
I samband med att hemliga handlingar lämnas ut till Dig i forskarsalen gör Krigsarkivet en legitimationskontroll, om Din identitet
inte är känd sedan tidigare. Vidare måste Du skriva under ett särskilt lånekvitto, som förvaras tillsammans med Din beställning så
länge Du har handlingarna. När Du återlämnar handlingarna/volymerna för dagen ska lånekvittot återlämnas till Dig.

Observera att hemliga handlingarna inte får lämnas utan uppsikt i forskarsalen. När Du lämnar forskarsalen för dagen eller går på
rast ska handlingarna lämnas in till forskarexpeditionen.

Kopior 
Tillstånd att ta del av sekretessbelagda handlingar innebär inte att Du med automatik också får ta kopior, såvida detta inte framgår
av Krigsarkivets beslut. Du kan naturligtvis alltid begära att få ta kopior av sekretessbelagda handlingar.


