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1 Inledning 
Detta dokument innehåller sekretessmarkeringar till bokpublikationer. 

Sekretessmarkeringarna ser olika ut beroende på sekretessgrad och var de 
placeras i det slutliga dokumentet. Se vidare "Utformning av 
materielpublikationer" i Regelverk FMV Materielpublikationer del A2.2 
Tillhörande dokument. 

Det finns fyra sekretessgrader: 

• KVALIFICERAT HEMLIG (KH) 

• HEMLIG (H) 

• KONFIDENTIELL (K) 

• BEGRÄNSAT HEMLIG (BH) 

En sekretessmarkering av den högsta klassen, det vill säga KVALIFICERAT 
HEMLIG, markeras alltid med en dubbel ram runt texten: 

 

Övriga sekretessmarkeringar använder en enkel ram runt texten: 

 

Sekretessmarkeringarna finns skapade som bildobjekt direkt i detta Word-
dokumentet men också som EPS-bilder i separata filer. Använd angivet 
bildnummer för att hitta rätt EPS-fil. 

OBS! Rubriken i en sekretessmarkering av den högsta graden kan användas 
precis som den är skriven. För övriga sekretessgrader behöver rubriken 
anpassas. 

KVALIFICERAT HEMLIG 

HEMLIG 
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2 Stor sekretessmarkering 
Den stora sekretessmarkeringen finns i två varianter, med redan ifylld text 
samt ej ifylld för att senare kompletteras med önskad text. 

Sekretessmarkeringen används på titelblad och omslagens baksida där det 
finns mer utrymme.  

Kopiera lämplig sekretessmarkering till önskad plats och justera 
sekretessgraden så att den stämmer överens med vad den är avsedd för. 
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HEMLIG 
enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 15 kap 2 § 

20åå-mm-dd 
Country of origin: Sweden 

Försvarets materielverk 

__ 
Enligt __________________ 

(_____:____) __ kap __ § 

20__-__-__ 
Country of origin: Sweden 

Försvarets materielverk 

KVALIFICERAT HEMLIG 
enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 15 kap 2 § 

20åå-mm-dd 
Country of origin: Sweden 

Försvarets materielverk 

KVALIFICERAT HEMLIG 
enligt __________________ 

(_____:____) __ kap __ § 

20__-__-__ 
Country of origin: Sweden 

Försvarets materielverk 
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3 Liten sekretessmarkering 
Den lilla sekretessmarkeringen används i sidhuvudet samt omslagens 
framsida. Flera varianter finns framtagna beroende på placering och 
tillgänglig plats.  

Kopiera lämplig sekretessmarkering till önskad plats och justera 
sekretessgraden så att den stämmer överens med vad den är avsedd för. 

3.1 A4 Inlaga 

  A4 Inlaga Vänster sida Höger sida 

  

5 6 

  

7 8 
 

  

HEMLIG HEMLIG 
se titelbladet 

KVALIFICERAT HEMLIG HEMLIG 
se titelbladet 
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3.3 A5 Inlaga 

  A5 Inlaga Vänster sida Höger sida 

  

9 10 

  

11 12 
 

3.4 A4 Omslag 

  A4 Omslag fram 
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HEMLIG HEMLIG 
se titelbladet 

KVALIFICERAT HEMLIG HEMLIG 
se titelbladet 

HEMLIG 
se titelbladet 

KVALIFICERAT HEMLIG 
se titelbladet 
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3.6 A5 Omslag 

  A5 Omslag fram 
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HEMLIG 
se titelbladet 

KVALIFICERAT HEMLIG 
se titelbladet 
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