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Förord 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Björn Jennbacken som uppmuntrat oss samt gett 

oss skicklig handledning.  Vi vill också tacka våra familjer samt våra vänner som har fun-
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Sammanfattning 

Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym begäran 

att få ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. Vi uppmärksammade då pro-

blemet att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut allmänna offentliga hand-

lingar i elektronisk form. Detta trots att tekniken finns och ständigt utvecklas och att det 

därför kan tänkas bli mer och mer vanligt att myndigheter får in förfrågningar om att få ut 

en allmän offentlig handling elektroniskt. Uppsatsen har för avsikt att ge svar på om myn-

digheter bör ha en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form, samt om myndig-

heten under alla förutsättningar har rätt att ta ut en avgift i samband med detta. Uppsatsen 

har också som delsyfte att kort undersöka om utlämning av allmänna handlingar i elektro-

nisk form faktiskt sker.  

 

Framställningen bygger på den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att 

med hjälp av allmänna rättskällor systematisera och fastställa gällande rätt.  

 

Det finns ett flertal regler som talar för att myndigheter ändå ska anses ha en skyldighet att 

lämnat ut allmänna handlingar i elektronisk form om den sökande begär det. Bland annat 

skyndsamhetskravet som stadgas i 2 kap. 12 TF motiverar en sådan skyldighet. I 2 kap. 13 

TF stadgas emellertid att en sökande enbart har rätt att få ta del av en handling i utskrift, 

vilket innebär att någon skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form inte förelig-

ger.  

 

Vi har i uppsatsen gjort en undersökning mellan fem olika myndigheter och det har visat 

sig att det förekommer elektroniskt utlämnade av allmänna handlingar. Utredningen visade 

dock att en myndighet inte lämnade ut i annan form är utskrift.  Detta kan tänkas eftersätta 

förutsebarheten, då den enskilde inte kan förutse hur en begäran om att få ta del av allmän 

handling i elektronisk form kommer behandlas. Detta skulle kunna påvisa ett behov av 

reglering på området, så att alla myndigheter jobbar enhetligt.   

 

Uppsatsen belyser behovet av att skapa en mer förutsebar och rättssäker hantering av all-

männa handlingar i elektronisk form. Vår mening är att det finns ett behov av en lagänd-

ring som stadgar att de handlingar som kan lämnas i utskrift också bör kunna lämnas ut i 

elektronisk form. Risken för att uppgifter ska behandlas eller bearbetas på felaktiga sätt 

kan inte längre ligga till grund för varför handlingar inte ges ut elektroniskt, då merparten 

människor idag har tillgång till exempelvis scanner. Vi anser därför att en skyldighet att 

göra en lämplighetsprövning bör föreligga.  

 

Ett annat problem är att det inte finns tydliga regler som medger uttag av avgift för hand-

lingar som lämnas ut i elektronisk form. Detta är nödvändigt att se över både för att under-

lätta för myndigheterna, men också för att öka rättssäkerheten. Att få en allmän handling i 

elektronisk form via e-post borde inte vara något problem så länge en handling är offentlig 

och redan finns lagrad i elektronisk form. Det finns flera länder som redan idag har en 

skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Ett exempel är Finland, 

som lämnar ut handlingar i elektronisk form förutsatt att handlingen finns i sådan form. I 

Nederländerna har myndigheterna skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektro-

nisk form om sökande begär det, oavsett om handlingen finns i sådan form.  

 





iv 

 

Förkortningar 

 
AvgF  Avgiftsförordning (1992:191) 

BrB  Brottsbalk (1962:700) 

ESV  Ekonomistyrningsverket 

EU  Europeiska unionen  

FL  Förvaltningslag (1986:223) 

HD  Högsta Domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

JK  Justitiekansler eller JK-beslut 

JO  Justitieombudsman eller JO-beslut 

KamR  Kammarrätten 

MB  Miljöbalk (1998:808) 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Prop.   Proposition 

PuL  Personuppgiftslag (1998:204) 

RA-FS  Riksarkivets föreskrifter 

RF  Regeringsformen (1975:152) 

SFS  Svensk författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning  

TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

YGL  Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Innehållsförteckning 
 

Förord __________________________________________________________ ii 

Sammanfattning _________________________________________________ iii 

Förkortningar ___________________________________________________ iii 

1 Inledning _______________________________________________________ 3 

1.1 Problembakgrund _____________________________________________ 3 

1.2 Problemformulering ___________________________________________ 5 

1.3 Syfte _______________________________________________________ 6 

1.4 Avgränsningar _______________________________________________ 6 

1.5 Metod och material ____________________________________________ 6 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod ______________________________________ 6 

1.5.2 Kvalitativ metod __________________________________________ 7 

1.6 Disposition __________________________________________________ 8 

2 Offentlighetsprincipen ___________________________________________ 9 

2.1 Offentlighetsprincipens historia och syfte __________________________ 9 

3 Internationell rätt ______________________________________________ 11 

3.1 Handlingsoffentlighet inom EU _________________________________ 11 

3.1.1 Vidareutnyttjande av handlingar _____________________________ 13 

3.1.2 En inskränkning i handlingsoffentligheten rörande samarbetet mellan 

EU och Sverige _______________________________________________ 13 

3.2 Elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar i utlandet ___________ 14 

3.2.1 Kort om urvalet av länder __________________________________ 14 

3.2.2 Danmark _______________________________________________ 14 

3.2.3 Finland _________________________________________________ 14 

3.2.4 Nederländerna ___________________________________________ 15 

4 Svensk rätt ____________________________________________________ 16 

4.1 Handlingsoffentlighet i Sverige _________________________________ 16 

4.2 Allmänna handlingar _________________________________________ 16 

4.2.1 Rätt till anonymitet _______________________________________ 17 

4.3 Serviceskyldighet ____________________________________________ 18 

4.4 Sekretess ___________________________________________________ 19 

4.4.1 Sekretessens innebörd _____________________________________ 19 

4.4.2 Massuttag och uttag av selekterade uppgifter ___________________ 20 

4.4.2.1 Skydd mot massuttag av personuppgifter __________________ 20 

4.5 Personuppgiftslagen __________________________________________ 22 

5 Elektronisk handling ____________________________________________ 24 

5.1 Vad är en elektronisk handling? _________________________________ 24 

5.2 Elektroniskt utlämnande _______________________________________ 24











 

5.2.1 Olämplighetsprövning _____________________________________ 26 

5.2.2 Kritik mot lagförslag ______________________________________ 26 

5.3 Avgiftsuttag för handling i elektronisk form _______________________ 28 

6 Analys ________________________________________________________ 30 

6.1 Ett resonemang kring de lege ferenda ____________________________ 30 

6.2 Redovisning av empirisk studie _________________________________ 37 

7 Slutsats _______________________________________________________ 39 

8 Käll- och Litteraturförteckning ___________________________________ 40 

Bilagor 

Bilaga 1 - Begäran inkommen till universitetet 

Bilaga 2 - Begäran och beslut från Skatteverket 

Bilaga 3 - Begäran till Polismyndigheten 

Bilaga 4 - Beslut från Polismyndigheten 

Bilaga 5 - Begäran till Lunds universitet 

Bilaga 6 - Begäran och beslut från Stockholms tingsrätt 

Bilaga 7 - Begäran till Karlstads kommun 

Bilaga 8 - Beslut från Karlstads kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











1 Inledning 


1.1 Problembakgrund 
 

Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym 

begäran att få ut allmänna offentliga handlingar. Begäran avsåg en mängd uppgif-

ter såsom alla anställdas namn, deras lön, deras befattning och så vidare. Sökan-

den önskade att handlingarna skickades så miljövänligt och ekonomiskt som möj-

ligt varför denne begärde att få handlingarna med e-post.  

 

Till följd av denna begäran samt med hänsyn till den tekniska utvecklingens fram-

fart såg vi ett behov av att utreda vad som gäller vid elektroniskt utlämnande av 

allmänna offentliga handlingar.  

 

Enligt 2 kap. 13 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) har en myndighet 

ingen skyldighet att lämna ut handlingar på annat sätt än genom utskrift, vilket 

möjliggör för myndigheten att ensamt fatta beslut om handlingen kan sändas 

elektroniskt. Detta vidareutvecklas i 9-10 §§ i förordning (2003:234) om tiden för 

tillhandahållande av domar och beslut m.m.. Däri stadgas att handlingar bör 

skickas med post men att myndigheten får skicka begärda uppgifter elektroniskt 

om det anses lämpligt. Frågan om lämplighet ska bedömas i varje enskilt ärende.1  

 

Det som talar emot att handlingar ska lämnas ut elektroniskt kan vara att hand-

lingar som lämnas ut i denna form blir lättare att bearbeta och behandla. Det kan 

också finnas en risk för att okynnesuttagen ökar om allmänna handlingar blir allt-

för tillgängliga. 

 

Det finns flera argument varför myndigheter bör lämna ut handlingar elektroniskt, 

bland annat kan det vara fördelaktigt ur miljöhänsyn samt bidra till en stärkt of-

fentlighetsprincip då handlingarna tillhandahålls i ytterligare ett format och såle-

des blir mer tillgängliga. Dessutom kan det tänkas minska arbetsbelastningen vid 

utlämnande av handlingar elektroniskt för anställda vid myndigheter då det är 

mindre tidskrävande att sända en e-post än att skriva ut eller kopiera och sända 

med vanlig post. 

 

I 7 § Förvaltningslag (1986:223) (FL) stadgas dessutom att varje ärende där en 

enskild är part ska handläggas så snabbt, enkelt och billigt som möjligt utan att 

säkerheten åsidosätts. Denna bestämmelse kan ses som ytterligare ett stöd för att 

lämna ut handlingar elektroniskt så länge det anses säkert. Att det anses säkert att 

utlämnande av en handling på plats sker till rätt person kräver knappast vidare 

diskussion, då tjänstemannen kan vara tämligen säker på att utlämnandet sker till 

den person som begärt att få ta del av handlingen. Vad finns det då för belägg för 

att det skulle vara mer säkert att skicka en handling per post än att skicka med e-

post? På samma sätt som ett e-postmeddelande kan komma till fel person så kan 

ett fysiskt brev också hamna i orätta händer. Skulle detta inträffa finns bestäm-

melser i 4 kap. 8-9 §§ Brottsbalk (1962:700) (BrB) om intrång i förvar. Däri stad-

gas att det inte är tillåtet att öppna post som tillhör någon annan vilket gäller likväl 

fysiskt post som e-post. 


1 JO 1994/95 s. 63. 
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Vidare finns i 2 kap. 14 § 3 st. TF stadgat att den som begär ut en handling har rätt 

att vara anonym. Myndigheten har således ingen rätt att begära personuppgifter 

från den som begär att få ta del av en handling, och de har heller inte någon rätt att 

fråga i vilket syfte denne begär ut handlingen. Dock kan rätten till anonymitet 

inskränkas om det för myndigheten är nödvändigt att efterfråga identitet och syfte 

för att pröva om hinder föreligger för utlämnande.  

 

Att behålla anonymiteten när en person begär att få en handling skickad per post 

kan tänkas problematiskt, vilket också det kan tänkas tala för att det finns en ytter-

ligare en fördel med att sända handlingar elektroniskt. Det kan antas vara relativt 

lätt för en person att vara anonym genom e-post. Gällande intrång i förvar som 

nämnts ovan, blir det enligt denna regel om anonymitet, svårt att bedöma om in-

trång skett då anonymiteten gör att myndigheten inte alltid vet vem som faktiskt 

begärt att få ta del av handlingen. 

 

Trots rätten till anonymitet finns i 21 kap. 7 § Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400) (OSL) en bestämmelse som stadgar att sekretess gäller för personupp-

gift om det kan antas att denna riskerar behandlas i strid mot Personuppgiftslag 

(1998:204) (PuL). Som ovan nämnts har den som begär ut allmän offentlig hand-

ling rätt att vara anonym, vilket innebär viss problematik gällande denna regel. 

Myndighetens beslut i fråga om utlämnande av handling kommer i detta fall 

bygga på antaganden om syftet bakom begäran, vilka inte alls är garanterat kor-

rekta.2 För att myndigheten ska kunna göra korrekta antaganden måste de få ställa 

frågor om exempelvis syfte, vilket åsidosätter anonymiteten. Som en följd av detta 

kan ifrågasättas om detta är rättssäkert och förutsebart för individen att denne inte 

nödvändigtvis har rätt till sin anonymitet. 

 

21 kap. 7 § OSL innehåller alltså en möjlighet för myndigheter att neka en begä-

ran om utlämnande av handling om det kan antas att uppgifterna kommer behand-

las i strid mot PuL. Syftet med PuL är att skydda människors integritet mot 

kränkning genom att dennes personuppgifter behandlas, vilket framgår av lagens 

1 §. I 2 § PuL står att läsa att bestämmelserna gäller förutsatt att det inte finns av-

vikande bestämmelser i annan lag. Dessa två regler kan tillsammans tolkas som så 

att offentlighetsprincipen väger tyngre och stödet för att det är så finns att läsa i 8 

§ PuL, som stadgar att lagen inte är tillämplig i den mån det inskränker offentlig-

hetsprincipen. I 2 kap. 2 § TF stadgas att individens rätt att ta del av allmänna 

offentliga handlingar kan begränsas genom lag, vilket innebär att en myndighet 

inte kan neka någon att ta del av handlingar om det inte finns stöd i lag.  

 

Vidare har en myndighet skyldighet att inom sin verksamhet enligt 1 kap. 9 § Re-

geringsform (1975:152) (RF) iaktta saklighet och opartiskhet samt beakta allas 

likhet inför lagen. Detta är ett uttryck för objektivitetsprincipen. Det kan tänkas 

problematiskt för en myndighet att i vissa fall anta att uppgifter kan komma att 

behandlas i strid mot PUL och ändå iaktta saklighet och opartiskhet.  

 

Sökanden som begärde ut handlingar från Karlstads universitet åberopade miljö-

hänsyn som skäl till att handlingarna skulle skickas elektroniskt och inte via van-


2 Prop. 2008/09:150, s. 354. 
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lig postgång. Frågan är om miljöhänsyn utgör en sådan omständighet att den kan 

åberopas som skäl för att få ta del av handlingar elektroniskt. 

 

Ytterligare ett problem som kan lyftas är att det inte finns något direkt stöd i lag 

för uttag av avgifter vid utlämnande av allmän handling i elektronisk form. Det 

framgår av 2 kap. 13 § TF att en sökande, mot erläggande av fastställd avgift, har 

rätt att få en kopia eller utskrift av den begärda handlingen. Av 3 § avgiftsförord-

ningen (1992:191) (AvgF) framgår att myndighet får ta ut avgift för varor och 

tjänster endast om det finns stadgat i lag eller förordning eller genom ett särskilt 

beslut av regeringen. Vidare i 16 § AvgF stadgas att avgiften för allmänna hand-

lingar är 50 kronor för en beställning av tio sidor, och därefter 2 kronor per sida. 

Denna bestämmelse gäller utskrift av allmän handling, och är således inte direkt 

tillämplig på handlingar i elektronisk form.  

  

Det finns tre utredningar som behandlar frågan om utlämnande av allmänna hand-

lingar i elektronisk form. Den första utredningen gjordes redan 1997, vilket i sig 

talar för att frågan varit aktuell under en lång period. Med anledning av den sen-

aste utredningen 2010 gjorde Ekonomistyrningsverket (ESV) en enkätundersök-

ning där myndigheter fick besvara ett antal frågor gällande elektroniskt utläm-

nande. Det visade sig, att trots att ingen skyldighet föreligger, så förekommer 

elektroniskt utlämnande i stor utsträckning. Ingen av dessa utredningar har dock 

lett till någon proposition, men det föreligger fortfarande ett behov av att utreda 

frågan ytterligare. Med tanke på den tekniska utvecklingens framfart, så är det 

rimligt att anta att antalet begäran om allmänna handlingar i elektronisk form 

kommer öka. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Den tekniska utvecklingen i samhället torde leda till att efterfrågan på utlämnande 

av allmän handling i elektronisk form inte kommer minska, utan snarare öka.  

 

Utifrån problembakgrunden har uppsatsen för avsikt att besvara följande fråge-

ställningar: 

 

 Är myndigheter skyldiga att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk 

form utifrån gällande rätt? Om inte, bör en sådan skyldighet föreligga? 

 

 Om allmänna handlingar lämnas ut i elektronisk form, finns det rättsligt 

stöd för uttag av avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar i elektro-

nisk form? 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt för utlämnande av allmänna 

handlingar i elektronisk form samt undersöka om myndigheter har rätt att ta ut en 

avgift vid ett sådant utlämnande.  

 

Ett delsyfte med uppsatsen är att belysa hur ett fåtal myndigheter hanterar en be-

gäran om att få ut handlingar i elektronisk form samt om de vid utlämnande i 

elektronisk form tar ut en avgift. Ytterligare ett delsyfte är att belysa hur Dan-

mark, Finland och Nederländerna hanterar förfrågningar om allmänna handlingar i 

elektronisk form.3 

 
 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen ämnar enbart behandla gällande rätt inom handlingsoffentligheten, med 

speciellt fokus på utlämnande av allmän handling i elektronisk form. Miljörätts-

liga aspekter behandlas inte, och inte heller de straffrättsliga aspekter som kan 

uppstå vid utlämnande av allmän handling. Dessa avgränsningar har gjorts på 

grund av att vi valt att fokusera helt och hållet på elektroniskt utlämnade av all-

männa handlingar i sin helhet.  

 

Den korta undersökningen i uppsatsen avgränsas till att undersöka hur fem olika 

myndigheter behandlar en begäran att få ta del av handlingar i elektronisk form. 

Dessa myndigheter är Skatteverket, Polismyndigheten, Karlstads kommun, Lunds 

universitet samt Stockholms tingsrätt.4 

 

 

1.5 Metod och material  



1.5.1 Rättsdogmatisk metod 
 

Uppsatsen är baserad huvudsakligen på vad som brukar betecknas som den rätts-

dogmatiska metoden. Det är naturligt att utgå från denna metod då det huvudsak-

liga syftet är att undersöka gällande rätt. Metoden innebär tillämpning av de all-

männa rättskällorna och har som avsikt att tolka samt systematisera gällande rätt.5 

De allmänna rättskällorna är, i kronologisk ordning, lagtext, förarbeten, praxis, 

sedvanor och doktrin.6 Utifrån dessa rättskällor kommer vi att fastställa vilka 

rättsregler som finns ”de lege lata” eller bör skapas av lagstiftaren ”de lege fe-

renda”.7 

 


3 Om urval av länder, se avsnitt 3.2.1. 
4 Se avsnitt 1.5.2, om urval av myndigheter. 
5 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s. 33.  
6 Korling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära, s. 21.  
7 Lehrnberg,B, Praktisk juridisk metod, s. 204. 
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Vi har tillämpat den rättsdogmatiska metoden genom att med utgångspunkt i rätt-

skälleläran först ta hänsyn till EU-rätten. Inom EU-rätten återfinns bestämmelser 

kring handlingsoffentlighet i öppenhetsförordningen. En annan bestämmelse av 

stor betydelse när det gäller handlingsoffentligheten är den grundlagsstadgade 

rätten att få ta del av allmänna handlingar i 2 kap. 1 § TF. Utöver detta har OSL, 

FL samt PUL stor betydelse för myndigheters och kommuners tillämpning gäl-

lande utlämnande av allmänna handlingar. Den andra rättskällan är förarbeten där 

motiven till lagtexten står skrivna. Av central betydelse för att fastställa gällande 

rätt i denna uppsats är de förarbeten som finns på området. En särställning intar då 

SOU 2010:4 om allmänna handlingar i elektronisk form. Praxis är den tredje käl-

lan och man tillmäter prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) samt 

Högsta domstolen (HD) stor betydelse.8  

   

En rättskälla som bör belysas inom offentlig rätt är JO-beslut. JO-beslut är inte 

bindande, men fungerar vägledande för myndigheter vid framförallt oklara fall.9 I 

uppsatsen redovisas myndighetspraxis genom ett antal publicerade avgöranden av 

JO. 

 

Längst ner bland rättskällorna finns handelsbruk, sedvänja samt doktrin. Den 

rättsvetenskapliga diskursen på området elektroniskt utlämnande av allmänna 

handlingar får anses som relativt outvecklad. Uppsatsen ämnar dock sammanställa 

den vetenskapliga forskning som finns på området som ett led i att fastställa och 

förklara gällande rätt. 

 

 

1.5.2 Kvalitativ metod 
 

Uppsatsen innefattar också en empirisk undersökning. Empiri, som betyder iakt-

tagelse, grundar sig på erfarenhet.10 Syftet med den empiriska studien är att med 

hjälp av det insamlade materialet undersöka hur en rättsregel tillämpas i praktiken 

hos vissa myndigheter för att ge en viss ökad förståelse och vara till hjälp att reda 

ut rättsläget. Undersökningen utgår från analysenheten handlingar då det intres-

santa är att studera hur myndigheter samt kommuners utgivningssätt gällande of-

fentliga handlingar i elektroniska form fungerar.11 Utgångspunkten för uppsatsen 

är en teori om att utlämnande av allmänna handlingar faktiskt i stor omfattning 

sker elektroniskt idag. Studien har genomförts, inte i syfte att generellt visa hur 

det går till, utan snarare att genom ett urval av ett fåtal myndigheter stärka vår 

teori.  

 

Att vi valt just stora myndigheter beror på att de stora myndigheterna kan antas ha 

inarbetad praxis att hantera sådana förfrågningar. Studien genomfördes genom att 

till dessa fem myndigheter sända en begäran via e-post om att få ta del av tio all-

männa handlingar, samt att detta skulle ske genom elektroniskt utlämnande till en 

anonym e-postadress.12 De efterfrågade handlingarna har utgjorts av handlingar 


8 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt, s. 29 f. 
9 Warnling-Nerep, W, En introduktion till förvaltningsrätten, s. 14. 
10 Thurén, T, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 18.  
11 Grønmo, S, Metoder i samhällsvetenskap, s. 85.  
12 Se bilagor. 
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som inte innefattar känsliga uppgifter, för att myndigheten således inte ska kunna 

neka utlämnande med hänvisning till PuL. 

 

 

1.6 Disposition 

 

I det inledande kapitlet har en genomgång av de problem som kan tänkas före-

ligga vid utlämnande av allmän handling i elektronisk form presenterats.  

 

Kapitel två innehåller en genomgång av gällande rätt rörande offentlighetsprinci-

pen ur nationellt perspektiv. Syftet med att presentera offentlighetsprincipen ur ett 

nationellt perspektiv före kapitlet om internationell rätt som innehåller EU-rätt, 

trots att detta inte är förenligt med rättskällornas hierarki, är att ge läsaren en in-

blick i vad offentlighetsprincipen är.  

 

Kapitel tre innehåller en redogörelse för handlingsoffentlighet och dess innebörd 

inom EU och presenterar också hur tre andra länder hanterar utlämnande av all-

männa offentliga handlingar i elektronisk form.  

 

I det fjärde kapitlet följer en genomgång av handlingsoffentlighet i svensk rätt 

samt en presentation av PuL och dess förhållande till 21 kap. 7 § OSL. 

 

I kapitel fem följer en genomgång av gällande rätt angående utlämnande av all-

männa offentliga handlingar i elektronisk form. Kapitlet innehåller också en 

sammanfattning av de utredningar som gjorts gällande utlämnande av allmänna 

handlingar i elektronisk form.  

 

I det sjätte kapitlet följer en analys av de rättsregler och det material som presente-

rats i de föregående kapitlen. Analysen avslutas med en presentation av den korta 

undersökning som genomförts, samt en analys av det material som framkom av 

den.  

 

I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras en slutsats om vad vi som förfat-

tare kommit fram till genom resans gång. 
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2 Offentlighetsprincipen 


2.1 Offentlighetsprincipens historia och syfte 
 

År 1766 uppkom rätten att få ta del av offentliga handlingar samt tryckfriheten. 

Idén kom från de icke adliga som ville förbjuda statlig censur och var den första 

grundlagen i detta slag i hela världen. I 2 kap. 1 § TF står att läsa att syftet med 

rätten att få ta del av allmänna handlingar är att främja ett fritt meningsutbyte och 

en allsidig upplysning. På så sätt har tryckfriheten och offentlighetsprincipen ett 

väldigt nära samband. Det är inte många länder i världen som har samma syn på 

handlingars offentlighet som vi i Sverige har, då det finns många länder som har 

motsatsen, det vill säga att myndigheters handlingar är sekretessbelagda och där-

med inte tillgängliga för medborgarna.13 

 

Det är inte bara svenska medborgare som hos svenska myndigheter har rätt att få 

tillgång till offentliga handlingar enligt ovan nämnda regel. Även utländska med-

borgare besitter samma rätt, men med den begränsningen att detta kan inskränkas 

då deras rättighet inte är grundlagsgaranterad på samma sätt som den är för 

svenska medborgare.14 

 

Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle och 

verkar för att allmänheten ska ha rätt till insyn i den offentliga förvaltningen. Of-

fentlighetsprincipen kommer till uttryck i bland annat tjänstemännens yttrande- 

och meddelandefrihet och den förhandlingsoffentlighet som råder för domstolar. 

Yttrandefrihet är en grundlagsstadgad rättighet som innebär att var och en har rätt 

att säga vad denne tycker samt att föra fram åsikter. Rättigheten att yttra sig kan 

dock i vissa fall begränsas, tjänstemän kan lyda under tystnadsplikt och har såle-

des inte alltid rätt att yttra sig i fråga om exempelvis tjänsteärenden. Meddelarfri-

heten å andra sidan innebär att tjänstemän ändå kan få föra fram vissa sekretessbe-

lagda uppgifter om syftet är att dessa ska offentliggöras via media. Förhandlings-

offentlighet innebär att den förhandling som sker mellan de olika parterna i dom-

stol är offentlig. Det huvudsakliga syftet med offentlighetsprincipen är att garan-

tera rättssäkerheten i landet, samt att garantera effektivitet i likväl förvaltning som 

folkstyre. På så vis förhindras maktmissbruk.15  

 

Handlingsoffentlighet utgör en del av offentlighetsprincipen och innebär att hela 

allmänheten, det vill säga både personer och bolag, har rätt att få tillgång till all-

männa handlingar för att få insyn i den statliga verksamheten. Denna princip är, 

som ovan nämnts, en av pelarna i vårt demokratiska land. Var och en har alltså 

inte enbart rätt att ta del av allmänna handlingar, men också att närvara vid vissa 

statliga sammanträden samt att vid dessa yttra sina tankar och åsikter.16 

 

Varför har vi en sådan insyn i det offentliga? Denna fråga är egentligen både en-

kel och svår att besvara. Dels så ges medborgarna chansen att kontrollera myn-

digheternas sätt att arbeta på, och genom detta kan medborgarna också se om det 


13 Strömberg, H, Lundell, B, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 8 ff.  
14 Strömberg, H, Lundell, B, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 10. 
15 Zetterström, S, Offentlig rätt, s. 171-173. 
16 Hed, Irja, Sekretess!, s. 7 f. 
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behövs någon förbättring inom myndigheterna. En annan viktig sak är att om 

myndigheterna gör fel så är det lättare att upptäcka och göra om samt att den of-

fentligheten som finns eventuellt gör myndigheterna mer noggranna. Handlingsof-

fentligheten innebär en grundlagsstadgad rätt att ta del av allmänna handlingar 

och får inte jämkas genom avtal. Dock kan denna princip inskränkas, och det sker 

genom att vissa handlingar helt eller delvis sekretessbeläggs.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17 Hed, Irja, Sekretess!, s. 7 f.  
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3 Internationell rätt 
 

3.1 Handlingsoffentlighet inom EU 
 

Redan 1994 diskuterades det huruvida medlemskapet i EU skulle påverka det 

svenska rättssystemet, speciellt med fokus på offentlighetsprincipen. Det visade 

sig senare inte föreligga någon fara för att offentlighetsprincipen i sig skulle för-

ändras, dock skulle sekretesslagen (1980:100) få ökad betydelse. EU-

förordningen18 föreskriver att dokument som är sekretessbelagda, eller ska vara 

det enligt medlemsstaternas eller institutionen, ska vara hemliga. Denna förord-

ning går alltså före den svenska grundlagen gällande offentlighetsprincipen.19 

 

Inom EU har inte tillåtits handlingsoffentlighet på samma sätt som i Sverige, EU 

har alltid haft en återhållsamhet gällande att få ta del av handlingar. Medan Sve-

rige alltid strävat mot att ha så lite sekretess som möjligt så har EU alltid haft mot-

satt syn på sekretess.20 Emellertid så har detta successivt luckrats upp och därmed 

har öppenheten ackumulerats. Detta medförde att man 2001 skapade den så kal-

lade öppenhetsförordningen.21. Syftet med förordningen är att skapa insyn för 

medlemsstaternas medborgare gällande handlingar som finns hos rådet, europa-

parlamentet samt kommissionen såvitt det inte föreligger sekretess. Således kan 

man säga att vår svenska offentlighetsprincip har påverkat uppkomsten av öppen-

hetsförordningen. Alla de handlingar som finns hos institutionen som är upprät-

tade samt mottagna inom EU:s sfär ska lyda under öppenhetsförordningen.22   

 

Uppbyggnaden av denna förordning kommer från att hänsyn tagits till de skandi-

naviska ländernas synsätt, som har offentlighet som huvudregel i sitt system, samt 

de mellan- och sydeuropeiska ländernas huvudregel som är sekretess. Detta har 

lett till en kompromiss mellan dessa två och på så sätt skapades öppenhetsförord-

ningen. Det hör till varje institutions skyldighet att kunna visa att det föreligger 

sekretess om en allmän handling inte ska ges ut. Är dock bara en del av en hand-

ling belagd med sekretess så ska resterande delar ges ut om begäran finns. Alla 

medlemsstaternas medborgare, både fysiska samt juridiska, har rätt att ta del av 

allmänna handlingar beträffade EU så länge de inte skyddas av sekretess. Dock 

kan även icke medborgare medges få tillgång till samma handlingar.23 

 

En handling, enligt artikel 3 i öppenhetsförordningen, omfattar allt innehåll obe-

roende av medium, dvs. oavsett om det rör sig om ett innehåll på papper, lagrat i 

elektronisk form, ljud- och bildupptagning samt audiovisuell upptagning. Innehål-

let ska ha ett samband med den policy, åtgärd samt de beslut som ligger inom in-

stitutionens ansvarsområde.24 

 


18 Fördraget om Europeiska Unionen (FEU). 
19 Österdahl, SvJT 1994, s. 624.  
20 SOU 2010:4, s. 199.  
21 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1049/2001 av den 30 

maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. 
22 SOU 2010:4, s. 200 ff. 
23 SOU 2010:4, s. 200 ff. 
24 SOU 2010:4, s. 200 ff. 
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Tillgängligheten för EU:s handlingar som uppfyller kraven ovan ska vara en sö-

kande tillhands efter en skriftlig ansökan eller i elektronisk form samt genom ett 

register. Regler om när en handling får skyddas av sekretessbestämmelserna finns 

i artikel 4 öppenhetsförordningen. Som exempel på när sekretessändamål får fin-

nas är, om det allmänna samhällsintresset skulle hotas så får sekretess föreligga 

samt om den enskildes privatliv, integritet hotas speciellt i enlighet med gem-

skapslagstiftningen gällande skydd av personuppgifter. Skulle man jämföra de 

bestämmelser kring sekretess i vår svenska OSL med öppenhetsförordningens 

bestämmelser kring sekretess så finns det dock inte lika uttömmande sekretessbe-

stämmelser. Dock ska varje institution direkt använda de sekretessändamålen som 

är angivna i förordningen vid varje prövning av ett utlämnade. 25  

 

Om en medlemsstat skickar över en handling till en institution men inte vill att 

den ska vara tillgänglig för allmänheten kan detta begränsas genom att medlems-

staten i frågan inte ger sitt medgivande. Dock har detta prövats i mål C-64/05 i 

EU-domstolen där man kom fram till att medlemsstaterna i sig inte ges en slags 

förbudsrätt angående att motsätta sig ett utlämnade om det inte har stöd i de sekre-

tessgrunderna som finns i artikel 4 öppenhetsförordningen. Handlingar som finns 

hos institutionerna och som rör medlemsstaternas allmänna säkerhet, försvar samt 

militära frågor kallas för känsliga handlingar och är alltid märkta med top secret, 

secret alternativt confidentiel. Dessa får enbart handläggas av viss speciell perso-

nal samt endast ges ut om medlemsstaten som handlingen berörs av har gett sitt 

medgivande.  

 

Som tidigare nämnts så ska en ansökan om att få ta del av en handling ske skrift-

ligt, i elektronisk form eller genom ett register. Alla institutioner ska ha ett regis-

ter som ska vara offentligt över handlingarna samt att om man vill ska man även 

kunna få handlingen i elektronisk form. Den som vill ta del av en handling kan 

göra det på ett flertal olika sätt, såsom att få den på plats eller kopiera handlingen. 

Finns handlingen i elektronisk form så ska även detta erbjudas till den som vill få 

handlingen i denna form. Genom att man idag kan ladda ner handlingar som har 

offentliggjorts direkt via intuitionernas elektroniska register där både mottagna 

samt upprättade handlingar finns, så behöver inte heller någon formell ansökan 

göras.26 

 

Om en handling ska ges ut ska handlingen kunna igenkännas. Den som begär ut 

handlingen behöver dock inte ange syften till varför denne vill ha handlingen. 

Nekas man att få ta del av en handling som är allmän, och därmed inte skyddas av 

sekretess, så kan man pröva beslutet på nytt. Detta sker till en högre instans inom 

institutionen och skulle det även bli avslag där så kan man väcka talan hos EU-

domstolen samt vidarebefordra beslutet till Europiska Ombudsmannen som ett 

klagomål.27 

 

 




25 SOU 2010:4, s. 200 ff.  
26 SOU 2010:4, s. 201 f. 
27 SOU 2010:4, s. 201 f.  
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3.1.1 Vidareutnyttjande av handlingar 
 

PSI-direktivet28 har som syfte att ge europeiska företag möjlighet att i så stor ut-

räckning som möjligt vidareutnyttja den offentliga sektorns information. Detta i 

syfte att skapa ekonomisk tillväxt samt att ge fler arbetstillfällen i medlemslandet. 

Begreppet vidareutnyttja innebär att man tar den informationen man får från de 

offentliga handlingarna och sen använder dessa på annat sätt än vad som det var 

tänkt till när handlingen inkom till myndigheten. Det ställs dock krav på de före-

tag som vill vidarenyttja offentliga handlingar, dessa är tvingade och måste alltså 

följas. Det handlar om att de normer som finns gällande uttag av avgift för offent-

liga handlingar ska godtas. En myndighet får alltså ta ut en avgift för framtagandet 

av en offentlig handling, men avgiften får inte överstiga vad som anses vara rim-

ligt gällande framställning, kopiering och så vidare. I avgiften ska också inklude-

ras om uttaget av handlingen kommer att ge någon utdelning.29 Ett annat krav är 

att det inte får finnas diskriminerande grundvillkor för de europeiska företagen på 

marknaden. Det görs ingen skillnad på om utlämnandet sker i pappersform eller i 

elektronisk form.30   

 

PSI-direktivet införlivades i det svenska rättssystemet genom Lag (2010:566) om 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet framgår 

av lagens 1 § och är detsamma som direktivet, det vill säga att gagna utvecklingen 

av en informationsmarknad genom att individers användning och tillgång av 

handlingar från myndigheter underlättas. 

 

 

3.1.2 En inskränkning i handlingsoffentligheten rörande samarbetet 

mellan EU och Sverige 
 

I december 2013 infördes en lagändring i OSL som innebär en inskränkning i of-

fentlighetsprincipen. Denna inskränkning gör det numera möjlighet för myndig-

heter att genom sekretess individuellt bestämma över dokument som berör samar-

betet mellan EU och Sverige. Regeringen stödjer denna lagändring på att Sverige 

tidigare inte själva haft befogenhet att bestämma vilken information som byts ut 

med andra medlemsstater samt inte heller fått bestämt under vilka premisser bytet 

ska ske på.31  

 

Som tidigare nämnts så bygger EU:s öppenhet på en kompromiss mellan de skan-

dinaviska ländernas synsätt, som har offentlighet som huvudregel i sitt system, 

och de mellan- och sydeuropeiska ländernas huvudregel som är sekretess. En risk 

som kan föreligga enligt regeringen är att vi måste kunna påvisa för de andra med-

lemsstaterna att de dokument som de ger ut och som sekretessbelagda, även för-

blir det hos de svenska myndigheterna. Annars kan tilliten samt utlämnade av 

uppgifter till Sverige minska.32 

 


28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnytt-

jande av information från den offentliga sektorn. 
29 SOU 2010:4, s. 80-81.  
30 Ds 2009:44, Vidareutnyttjande av handlingar– genomförande av PSI-direktivet, s. 25.  
31 Fura, SvJT 2014, s. 267. 
32 Fura, SvJT 2014, s. 267. 
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3.2 Elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar i utlandet 

 

3.2.1 Kort om urvalet av länder 
 

Att Danmark valdes beror dels på att det är ett av våra grannländer, och dels för 

att deras handlingsoffentlighet i stort liknar vår men med några betydande skillna-

der. Vidare valdes Finland som undersökningsobjekt på grund av att de, liksom 

Sverige, har offentlighet som huvudregel. Finlands offentlighetsprincip kan om 

något sägas sträcka sig ännu längre än Sveriges. Slutligen valdes Nederländerna 

på grund av deras myndigheters skyldighet att tillhandahålla handlingar i den 

form som begärs. Detta innebär således att om elektroniskt utlämnande begärs av 

sökande, ska myndigheten bemöta detta.   



 

3.2.2 Danmark 
 

Handlingsoffentligheten som i Danmark kallas för offentlighedsloven regleras i 

lagen den 19 december 1985 nr 572 om offentlighet i förvaltning. Huvudregeln 

kring allmänna handlingar är att var och en har rätt att ta del av handlingar som 

har upprättats samt inkommit till statliga och kommunala förvaltningsmyndighet-

er. Dock gäller det inte Folketinget samt de underliggande institutionerna.33 Fol-

ketinget är Danmarks parlament. Deras uppgift är att stifta lagar, kontrollera rege-

ringen, anta den statliga budgeten samt att medverka i internationella relationer.34  

 

I Danmark finns det tre undantag som inskränker huvudregeln angående offent-

ligheten. Den första är de angelägenheter som berör exempelvis kriminalvården 

eller lagstiftningsärenden innan de har anförts för Folketinget.  Andra undantaget 

är sådana handlingar som berör exempelvis interna arbetsdokument eller stats-

rådsprotokoll och därmed inte skyddas från offentlighedsloven. Det sista undanta-

get gäller sådana handlingar som ska skydda den enskildes intresse samt det all-

männa intresset av betydelse. Det finns dock idag ingen skyldighet för myndig-

heter att ge ut offentliga handlingar i elektronisk form.35 

 

 

3.2.3 Finland 
 

Finlands bestämmelser gällande handlingars offentlighet finner man i deras 

grundlag. År 1999 uppkom lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

21.5.1999/621 för att stärka samt utvidga och gör tillgängligheten och även in-

formationshanteringar förändrades till det bättre. Alla myndighetshandlingar är 

offentliga om inget annat föreskrivs i särskild lag. Lagen reglerar rätten till att få 

ta del av offentliga handlingar hos myndigheter samt även tystnadsplikt för myn-

dighetens personal. Offentligheten kan begränsas genom handlingssekretess vars 

uppgift är att skydda de allmänna och enskildas intressen om det är nödvändigt. 


33 SOU 2010:4, s. 207.  
34 Se www.ft.dk. 
35 SOU 2010:4, s. 207-208.  



15 

 

Det finns skillnader på vad som är en handling och vad som är en myndighets-

handling.  Handling definieras på följande sätt;  

 

”Med handling avses i denna lag utom en framställning i skrift 

eller bild även ett meddelande som avser ett visst objekt eller 

ärende och uttrycks i form av tecken som på grund av använd-

ningen är avsedda att höra samman och vilket kan uppfattas 

endast med hjälp av automatisk databehandling eller en ljud- el-

ler bildåtergivningsanordning eller något annat hjälpmedel”. 

 

”Med myndighetshandling avses en handling som innehas av en 

myndighet och som har upprättats av myndigheten eller av nå-

gon som är anställd hos en myndighet eller som har inkommit 

till en myndighet för behandling av ett visst ärende eller i övrigt 

inkommit i samband med ett ärende som hör till myndighetens 

verksamhetsområde eller uppgifter”.36 

 

Det finns dock fem stycken undantag gällande vad som inte kan ses som en myn-

dighetshandling. Ett exempel kan vara om en anställd får ett brev gällande annat 

uppdrag eller annan ställning denne innehar. En person som vill ta del av en all-

män handling behöver inte röja sin identitet eller sitt syfte med handlingen om 

inte myndigheten anser sig behöva utreda om denne har rätt att ta del av handling-

en. En handling ska ges ut på plats eller kopieras oavsett om speciella tekniska 

ljudupptagningsmedel krävs för att få ta del av handlingen.37 

 

En annan uppgift som myndigheterna har är att de ska verka för öppenheten och 

insynen enligt lag, de ska ge uttryck för öppenheten genom bland annat spridning-

ar av informationsmaterial, statistik med mera. Det ska vara lätt att få ta del av 

handlingar, den ska antigen lämnas muntligt eller, som tidigare nämnts, på plats 

eller via kopiering. En handling som är offentlig och som finns lagrad i elektro-

nisk form får sändas via e-post om detta begärs. Dock tas en avgift ut för det arbe-

tet som myndigheten har lagt ner för att få fram den begärda handlingen.38 

 

 

3.2.4 Nederländerna 
 

Goverment Information Act från 1991 reglerar bestämmelser om handlingars of-

fentlighet.  Handlingar som berör administrativa ärenden hos myndigheten får tas 

ut av allmänheten. Detta kan göras antingen muntligt eller skriftligt, dock ska 

myndigheten lämna ut handlingen i den form den begärs oavsett om det är pap-

pers- eller elektronisk form, om det inte föreligger hinder för myndigheten att till-

handahålla den begärda specifika formen. Myndigheterna ska dock värna om öp-

penheten genom att publicera information på sin hemsida.39 

 

 


36 Se www.finlex.fi. 
37 SOU 2010:4, s. 203 ff. 
38 SOU 2010:4, s. 203 ff.  
39 SOU 2010:4, s. 2010.  
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4 Svensk rätt 
 

4.1 Handlingsoffentlighet i Sverige 
 

Som nämnts tidigare fokuserar denna uppsats på elektroniskt utlämnande av all-

männa handlingar, som är en del av handlingsoffentligheten. I 2 kap. 1 § TF stad-

gas att syftet med handlingsoffentligheten, rätten att ta del av allmänna handling-

ar, är att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Främjandet av 

ett fritt meningsutbyte är också ett av Yttrandefrihetsgrundlagens (1991:1469) 

(YGL) huvudsakliga ändamål. I 2 kap. 1 § RF stadgas att alla är mot det allmänna 

tillförsäkrade bland annat yttrandefrihet och informationsfrihet.  

 

Var och en har således rätt att yttra sig samt ta emot information. Dessa rättigheter 

är grundläggande för ett demokratiskt samhälle.40 Varken yttrandefrihet eller in-

formationsfrihet innefattar dock någon skyldighet att yttra sig eller lämna inform-

ation, vilket kan sägas innebära att informationsfriheten inte innefattar någon rätt 

för medborgare att kräva information från en myndighet. Myndigheter kan dock 

sägas styras av en informationsskyldighet, vilket ger den enskilde en rätt att kräva 

information, och denna rätt utgörs således av bestämmelserna i 2 kap. TF.41 

 

 

4.2 Allmänna handlingar 

 

En handling är allmän om den förvaras hos myndighet, och är att anse som in-

kommen till eller upprättad hos myndighet, vilket framgår av 2 kap. 3 § TF. I 2 

kap. 6 § TF stadgas att handling anses inkommen till myndighet så snart den in-

kommit till myndigheten och mottagits av behörig tjänsteman. Av 2 kap. 7 § TF 

framgår att en expedierad handling är att anse som upprättad. I 2 kap. TF definie-

ras vad som är en allmän handling och det är också i detta kapitel huvudreglerna 

gällande handlingsoffentlighet återfinns. En handling beskrivs däri som en redo-

görelse i skrift eller bild samt en upptagning som kan avlyssnas, läsas eller endast 

uppfattas med tekniska hjälpmedel.  

 

Personliga handlingar såsom e-post, brev eller sms som är avsedda för personligt 

bruk men ändå inkommer till den myndigheten som personen är anställd hos anses 

inte som en allmän handling, om det inte avser ett ärende som rör eller har an-

knytning till myndigheten.42 I bland annat JO 1985/86 s. 347 konstaterades att det 

som har betydelse för att avgöra om en handling är allmän eller inte, inte är vart 

den skickas utan vad den innehåller och dess syfte. Om en handling tas emot av en 

befattningshavare utanför myndigheten så kan den ändå ses som allmän, vilket 

innebär att om en befattningshavare tar emot handlingen i hemmet eller liknade 

och det rör myndigheten så är det en allmän handling fast det inte inkommit direkt 

till myndigheten. Det spelar alltså ingen roll om den har diarieförts eller inte, det 

räcker att den inkommit till en behörig tjänsteman.43  


40 Warnling-Nerep, W, Bernitz, H, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, s. 155. 
41 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 18-19. 
42 Hed, Irja, Sekretess!, s. 11. 
43 Se Heuman, Tryckfrihetsförordningen, 2 kap. 2 §, lagkommentar not 68, (16 april  2014, Karnov 

, Internet.). 
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Vidare kan man utläsa av lagen att en expedierad handling är en upprättad hand-

ling. Innan handlingen expedierats anses den vara arbetsmaterial för myndigheten 

och är därmed inte allmän, vilket innebär att en handling som enbart är på myn-

digheten för teknisk bearbetning eller lagring inte heller är allmän. Vidare i 2 kap. 

10 § TF så tas det upp vad som inte anses vara allmän handling; som bland annat 

brev eller telegram som har inlämnats till myndigheten för att enbart förflytta ett 

meddelande. 

 

Alla handlingar som är allmänna och inte sekretessbelagda är offentliga allmänna 

handlingar. Om en handling är allmän avgörs med reglerna i TF och om den är 

offentlig avgörs i OSL.44 En allmän handling får inte begränsas på grund av någon 

annans intresse än vad lagen tar upp vilket bland annat innebär med hänsyn till 

rikets säkerhet eller penningpolitik. Om en allmän handling ska vara sekretessbe-

lagd så måste detta således anges i OSL.45  

 

Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att kostnadsfritt göra 

detta hos myndigheten som den allmänna handlingen förvaras hos. Det finns dock 

ingen rättighet till tillträde i myndighetens arkiv för att själv leta fram den all-

männa handlingen. Att få skriva av, avlyssna samt spela in den allmänna hand-

lingen är tillåtet, men om den som begär ut en allmän handling vill få den kopie-

rad eller erhålla en avskrift så får myndigheten ta ut en avgift för detta. Är det 

enbart en del av den allmänna handlingen som är hemlig ges övriga delar ur en 

allmän handling till den som begär den. Skyndsamhetskravet ska beaktas vid ut-

lämnade av allmän handling, handlingen ska lämnas ut omedelbart eller så snart 

det går. Samma dag eller när den som begärt ta del av handlingen väntar på hand-

lingen brukar finnas som riktlinje. Detta kan medföra att allt arbete runtomkring 

kan behövas skjutas upp då utlämnandet av en allmän handling har hög prioritet. 

Om den sökande skulle nekas att ta del av en allmän handling har denne rätt att 

överklaga beslutet. Överklagandet görs då till den myndighet som avslagit ansö-

kan. Dock kan inte beslut från regeringen, riksdagen, HD eller HFD överklagas.46   

 

 

4.2.1 Rätt till anonymitet 
 

Av 2 kap. 14 § 3 st. TF framgår att en myndighet inte vid utlämnande av allmän 

handling får efterforska vem den sökande är eller i vilket syfte handlingen begärs 

ut i större utsträckning än nödvändigt för att myndigheten ska kunna pröva om 

handlingen kan lämnas ut. Huvudregeln är således att den som önskar ta del av 

allmänna handlingar har rätt att vara anonym.47 Detta innebär att myndigheten inte 

får fråga efter namn eller personnummer, ta bilder på den sökande eller kräva att 

en sökande undertecknar någon form av kvittens eller liknande. Allt sådant som 

kan röja den sökandes identitet ska undvikas.48  

 


44 Hed, Irja, Sekretess!, s. 11. 
45 Se Heuman, Tryckfrihetsförordningen, 2 kap. 2 §, lagkommentar not 68, (16 april  2014, Karnov 

, Internet.). 
46 Hed, Irja, Sekretess!, s. 19 ff.  
47 Zetterström, S, Offentlig rätt, s. 203. 
48 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 164 f. 
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Vidare råder också för myndigheten ett efterforskningsförbud rörande den sökan-

des syfte med sin begäran. Rätten till anonymitet är dock inte, som ovan nämnts, 

utan undantag. Om myndigheten anser det nödvändigt för att pröva om handling-

en kan lämnas ut till den sökande har myndigheten rätt att fråga den sökande om 

vem denne är och i vilket syfte handlingen begärs ut. Undantaget gäller, i första 

hand, för handlingar som är belagda med sekretess.49 

 

Rätten till anonymitet kan dock anses ha försvagats, framförallt gällande begäran 

att ta del av upptagningar för automatiserad databehandling. Prövningar av utläm-

nande av allmänna handlingar har ökat i och med bestämmelserna i PuL, vilket 

innebär att myndigheter alltmer tvingas efterforska den sökandes syfte med sin 

begäran, samt hur uppgiften kommer behandlas. Detta resulterar också i att det 

avgörande blir tjänstemannens tilltro till den sökandes redogörelse för hur uppgif-

terna ska behandlas. Ansvaret för hur uppgiften efter ett utlämnande faktiskt be-

handlas ligger dock inte på tjänstemannen, utan på den som begärt ut handling-

en.50 

 

4.3 Serviceskyldighet 

 

FL är en ramlag, vilket innebär att den endast som undantag uppställer detaljerade 

bestämmelser.51 Detta innebär att lagen i sig ger utrymme för tolkningar av avtal 

och myndighetsföreskrifter då den endast anger de yttre gränser som ska följas.52 

Det kan sägas att lagen uppställer en sorts ”minimistandard”53. Lagen är också 

subsidiär, vilket innebär att avvikelser i annan lag ska gälla före FL. Att den är 

subsidiär beror på ingen myndighet är den andre lik och att alla regler inte gene-

rellt sett kan anses passa alla myndigheters verksamheter.54 

 

I 1 § FL uppges att lagen är tillämplig i bland annat förvaltningsmyndigheternas 

handläggning av ärenden. En förvaltningsmyndighet ges av FL samma innebörd 

som den i RF stadgade. Det innebär att begreppet förvaltningsmyndighet omfattar 

alla statliga förvaltningsmyndigheter, både de myndigheter som lyder under Rege-

ringen och de som lyder under Riksdagen.55 Det finns både statliga och kommu-

nala förvaltningsmyndigheter och exempel på förvaltningsmyndigheter är bland 

annat försäkringskassan, migrationsverket, kriminalvården och kommunala soci-

ala nämnder.56 Ordet ärende definieras inte i lagtexten, och inte heller i lagens 

förarbeten. Det framgår emellertid av lagstiftarens sätt att resonera att ordet 

ärende syftar på beslutsfattande inom myndigheter. Ett ärende kan således definie-

ras som något som resulterar i någon form av beslut från myndighetens sida.57 

 

Syftet med FL är att vara lättöverskådlig och att förkorta väntetiderna för att på så 

vis medverka till att individen enkelt kan ta vara på sin rätt. Innan lagen infördes 


49 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 165 f. 
50 Magnusson Sjöberg, C, Nordbeck, P, Nordén, A, Westman, D, Rättsinformatik, s. 352. 
51 Prop. 1985/86:80 s. 88. 
52 Rembe, A, Eklund, S, Juridiska ord och begrepp, s. 109. 
53 Staaf, A, Zanderin, L, Förvaltningsrätt, s. 80. 
54 Staaf, A, Zanderin, L, Förvaltningsrätt, s. 80. 
55 Strömberg, H, Lundell, B, Allmän förvaltningsrätt, s. 85. 
56 Staaf, A, Zanderin, L, Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar, s. 77.  
57 Hellners, T, Malmqvist, B, Förvaltningslagen med kommentar, s. 38. 
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ansågs flertalet förfaranden både tidsmässigt oförsvarbara och krångliga för indi-

viden och dessutom var många myndighetsbeslut svåra att förstå. Som ett led i att 

förenkla samt påvisa myndigheternas villighet att hjälpa individen infördes FL. 

Därav tillkom en regel om att myndigheter ska handlägga ärenden som rör en-

skilda snabbt och enkelt.58 

 

7 § FL stadgar att de ärenden där en enskild är part ska hanteras så snabbt, enkelt 

och billigt som möjligt utan att säkerheten åsidosätts. Syftet bakom denna regel 

kan sägas vara att främja rättssäkerheten, och att det av denna anledning är viktigt 

för individen att ärenden hanteras så snabbt och enkelt som möjligt. Det är dock 

viktigt att understryka att detta måste ske utan att noggrannheten vid ärendehante-

ringen eftersätts.59  

 

  

4.4 Sekretess 

 

4.4.1 Sekretessens innebörd 
 

Som tidigare nämnts är huvudregeln att handlingar som är inkomna eller upprät-

tade hos en myndighet är allmänna. Det gäller dock att skilja på allmänna hand-

lingar och offentliga handlingar. Allmänna handlingar definieras i 2 kap. 3 § TF 

som framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 

annat sätt uppfattas endast med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Att handlingar är 

allmänna innebär emellertid inte att de är offentliga. Offentlighetsprincipen väger 

tungt i ett folkstyrt samhälle, men vissa allmänna och enskilda intressen ges större 

tyngd vilket resulterar i att vissa handlingar är hemliga och således belagda med 

sekretess.60 I 2 kap. 2 § 2 st. TF anges att sekretessen måste ha stöd i särskild lag, 

eller i annan lag om det från den särskilda lagen hänvisas dit. I detta fall åsyftas 

OSL, som trädde i kraft och ersatte sekretesslagen (1980:100) med syftet att göra 

lagen mer strukturerad och lättillgänglig – mer användarvänlig.61    

 

Ordet sekretess härstammar från det latinska ordet secretus och betyder hemlig 

eller avskild.62 Enligt 3 kap. 1 § OSL innebär sekretess ett förbud att avslöja en 

uppgift, oavsett om det sker muntligt, genom utlämnande av allmän handling eller 

på något annat sätt. Man skiljer således på tystnadsplikt och handlingssekretess, 

även om sekretessen i de flesta all kan sägas gälla båda dessa. Det finns dock två 

olika former av sekretess, varav en förbjuder utlämnande av viss handling helt och 

hållet och den andra förbjuder att vissa delar av viss handling lämnas ut.63  

 

Varje gång en uppgift begärs utlämnad ska en sekretessprövning ske för att klar-

göra om uppgiften kan lämnas ut eller inte. Hänsyn tas till den skada ett utläm-

nande kan tänkas göra, och tanken är att sekretessen inte ska sträcka sig längre än 

nödvändigt. Reglerna är uppbyggda utifrån rekvisit som anger sekretessens styrka, 


58 Prop. 1985/86:80 s. 11.  
59 Prop. 1985/86:80 s. 24. 
60 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 17. 
61 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 191. 
62 Strömberg, H, Lundell, B, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 35. 
63 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 190. 
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så kallade rakt eller omvänt skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit bygger på att sek-

retess gäller endast om det kan antas att någon tar skada om handlingen lämnas ut. 

Det omvända skaderekvisitet däremot innebär det omvända, det vill säga att sekre-

tess gäller om det inte står klart att ingen lider skada av att handlingen lämnas ut. 

Huvudregeln med omvända skaderekvisit är således att sekretess föreligger, och 

regler som getts denna utformning har ett starkare sekretesskydd.64 Om en be-

dömning om den skada ett eventuellt utlämnande kan tänkas medföra inte kan 

göras, bör uppgiften inte lämnas ut. Uppgiften kan då sägas vara belagd med ab-

solut sekretess, en benämning som innebär att en sekretessprövning inte kan ge-

nomföras.65 

 

 

4.4.2 Massuttag och uttag av selekterade uppgifter 
 

Begreppet massuttag har inte någon entydig definition. Använder vi oss av vanligt 

språkbruk kan begreppet verka enkelt att förstå men att definiera exakt vad som 

utgör ett massuttag vid utlämnandet av handlingar är behäftat med vissa svårig-

heter. Detta innebär att en viss bedömning får göras från fall till fall där faktorer 

som exempelvis omfattning av det begärda materialet samt tidsåtgång kan komma 

att avgöra. Ett tydligt exempel på massuttag är sådan begäran som har ett klart 

kommersiellt syfte där ibland tusentals uppgifter begärs ut för att skapa en data-

bas. Den lägre gränsen är dock svårare att avgöra.66 Datalagskommittén har anfört 

att det vid en bedömning, om en begäran utgör ett massuttag eller inte, inte bara är 

intressant hur många uppgifter som begärs utan också vad uppgifterna innehåller. 

Det är därför inte önskvärt att fastställa storleken på vad som utgör ett massut-

tag.67  

 

Uttag av selekterade uppgifter innebär att en person begär ut väldigt specificerade 

uppgifter. Det kan exempelvis innebära en begäran om uppgifter rörande personer 

med en specifik språktillhörighet eller politisk tillhörighet.68  

 

 

4.4.2.1 Skydd mot massuttag av personuppgifter 

 

”Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett ut-

lämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med 

personuppgiftslagen.”69 

 

Bestämmelsen har sina rötter i 7 kap. 16 § sekretesslagen (1998:204), som upp-

hävdes i samband med införandet av den nya offentlighets- och sekretesslagen. 

Vid införandet av denna bestämmelse i den nya lagen anförde JO att bestämmel-

sen riskerar öppna för att myndigheterna tolkar den alltför sekretessvänligt vilket 


64 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 200-202. 
65 Staaf, A, Zanderin, L, Förvaltningsrätt, s. 70. 
66 www.uppsala.se. 
67 SOU 2010:4 s. 217. 
68 SOU 2004:6, s. 233. 
69 21 kap. 7 § OSL. Med behandling av uppgifter avses enligt 3 § PUL åtgärder såsom bland annat 

insamling, lagring, användning och utlämnande. 
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allvarligt riskerar rubba balansen mellan offentlighet och sekretess. JO ansåg vi-

dare att bestämmelsen mycket väl kunde uteslutas ur den nya lagen.70 

 

Personuppgiftsutredningen tillsattes för att utreda PuL och yttrade att det är av 

yttersta vikt att lagen utformas så att det står klart att den är den sökandes behand-

ling av uppgiften som ska bedömas, inte myndighetens utlämnande.71 JO menar 

dock att denna bestämmelse inte är förenlig med den sökandes rätt till anonymitet, 

och att det inte är önskvärt att myndigheter efterfrågar den sökandes syfte med sin 

begäran då begäran gäller en handling som i övrigt inte är belagd med sekretess. 

JO menar vidare att hela tanken med lagens uppbyggnad kring de olika skaderek-

visiten åsidosätts genom denna regel då den inte tar sikte på skada som kan upp-

komma vid utlämnandet utan snarare skada som kan tänkas uppkomma i ett se-

nare skede beroende på hur den sökande behandlar uppgiften.72 Det är alltså inte 

om myndighetens utlämnande strider mot PuL som ska prövas, utan snarare om 

den sökandes behandling av uppgifterna kan antas strida mot PuL. 
 

Regeringen tillsatte E-offentlighetskommittén för att utreda samt överväga om 

bestämmelsen i 21 kap 7 § OSL ska ändras eller upphävas.73 Av utredningen 

framgår att myndigheter som huvudregel inte har rätt att ställa frågor om den sö-

kandes avsikt med begäran. Det finns emellertid ett undantag genom den ovan 

nämnda regeln, och det gäller främst vid massuttag och uttag av selekterade upp-

gifter. Myndigheten har då rätt att fråga den sökande om dennes syfte och i de fall 

den sökande inte vill svara på denna fråga har myndigheten därefter också rätt att 

vägra lämna ut uppgifter. Svarar den sökande däremot på frågan är huvudregeln 

att myndigheten ska godta svaret och därefter lämna ut uppgiften.74 Regeln har 

emellertid utsatts för kritik ett flertal gånger. Kritiken handlar bland annat om vad 

som ovan nämnts om skaderekvisiten, och att det i de fall myndigheten tillämpar 

21 kap. 7 § OSL inte föreligger sekretess för själva uppgiften utan snarare för den 

eventuella efterföljande behandlingen av denna. Vidare kritiseras det faktum att 

sökanden förlorar sin rätt att vara anonym i samband med att myndigheten efter-

frågar syftet med begäran, och detta är inte önskvärt om offentlighetsprincipen ska 

behålla sin effektivitet. Regeln kan sägas öppna upp för att enskilda tjänstemän på 

myndigheter blir tvungna att göra bedömningar angående en begäran, och inte 

heller detta är önskvärt. 75 

 

E-offentlighetskommittén kom fram till att det finns ett flertal problem med be-

stämmelsen. För det första frångår den helt lagens systematiska uppbyggnad, då 

den inte tar sikte på skada som kan uppkomma i och med själva utlämnandet, och 

det står heller inte helt klart vem som ska skyddas genom nekat utlämnande. Det 

framgår dock att många myndigheter, i den mån det går, undviker att tillämpa 

bestämmelsen. Det verkar också vanligt förekommande att myndigheter nekar 

utlämnande elektroniskt med hänsyn till bestämmelsen, men mycket väl kan tänka 

sig att tillmötesgå begäran i pappersform. Detta kan i och för sig vara godtagbart 

om myndigheten anser att viss behandling av dessa uppgifter endast möjliggörs 


70 Prop. 2008/2009:150 s. 354. 
71 SOU 2004:6 s. 255. 
72 Prop. 2008/2009:150 s. 354. 
73 Dir 2008:26. 
74 SOU 2010:4, s. 155. 
75 SOU 2010:4, s. 320-324. 
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vid elektroniskt utlämnande, men utgångspunkten bör vara ett antagande om att 

den sökande kommer behandla uppgifterna på samma sätt oavsett i vilken form de 

lämnas ut.76 

 

Slutligen anförs att det i viss mån faktiskt föreligger ett behov av att ha kvar den 

aktuella bestämmelsen. Utan bestämmelsen skulle myndigheter inte kunna neka 

sökanden alls, inte förhindra massuttag eller uttag av selekterade uppgifter, och 

säkerheten skulle på så vis eftersättas.77 Det är således främst vid massuttag och 

uttag av selekterade uppgifter som denna regel är tillämplig och sekretess bör hel-

ler inte anses föreligga enligt denna regel, om begäran bara berör enstaka uppgif-

ter.78 

 

 

4.5 Personuppgiftslagen 

 

21 kap. 7 § OSL, som diskuterats ovan, stadgar alltså att sekretess föreligger för 

uppgifter som genom utlämnande kan antas behandlas i strid mot PuL. Det kan 

således sägas föreligga en koppling mellan OSL, som behandlades i avsnittet 

ovan, och PuL. 

 

PuL infördes som en följd av det inom EU framtagna så kallade Dataskyddsdirek-

tivet79. Direktivet syftade till att verkställa det behov som finns av att medlems-

länderna har en mer sammanhållen lagstiftning som skyddar den enskildes person-

liga integritet, för att på så vis stärka skyddet och öppna upp för ett mer fritt flöde 

av personuppgifter medlemsländerna emellan.80 PuL trädde i kraft den 24 oktober 

1998 och är subsidiär, vilket innebär att den inte tillämpas om det finns avvikande 

bestämmelser i annan lag.81 Behandling för personuppgifter som sker för journal-

istiska ändamål samt för rent privat användning är undantagna de regler som PuL 

uppställer.82 

 

Syftet med PuL framgår av lagens 1 § som stadgar att lagen skyddar mot att män-

niskors personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Be-

handling av personuppgifter innebär, enligt 3 § PuL, någon form av åtgärd som 

vidtas i fråga om personuppgifter. Exempel på sådana åtgärder är insamling, regi-

strering och spridning av uppgifter.83 Personuppgifter är, enligt 3 § PuL, all sådan 

information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. 

Det innefattar således likväl namn och personnummer och bilder – i princip vad 

som helst som möjliggör urskiljande av en specifik individ.84 

 


76 SOU 2010:4, s. 329-330. 
77 SOU 2010:4, s. 331. 
78 Blomberg, K, Värt att veta om Personuppgiftslagen, s. 37. 
79 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgif-

ter. 
80 Prop. 1997/98:44 s. 34. 
81 Prop. 1997/98:44 s. 40. 
82 Prop. 1997/98:44 s. 49 och s. 53. 
83 Samtliga åtgärder finns uppräknade i 3 § PuL. 
84 Schultz, M, Näthat, s. 101. 
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Av 8 § PuL framgår att lagen inte är tillämplig om det inskränker offentlighets-

principen. Vid införandet av lagen ställde sig ett flertal remissinstanser tvek-

samma till att direktivet var förenligt med offentlighetsprincipen, men några in-

stanser samt regeringen gjorde bedömningen att, med beaktande av att en be-

stämmelse tagits in som ger uttryck för att lagen inte gäller om den står i strid med 

myndigheters skyldighet att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen, 

lagen är förenlig med offentlighetsprincipen. Att lämna ut handlingar med stöd av 

offentlighetsprincipen kan i och för sig ses som en sådan behandling som enligt 

PuL är förbjuden, men används och behandlas uppgifterna på ett sådant sätt som 

är förenligt med vilket syfte de samlades in ska detta i princip anses tillåtet. Att 

lämna ut handlingar med stöd av offentlighetsprincipen kan således inte anses 

oförenligt med ändamålet för varför uppgifterna begärdes ut. Vidare föreskriver 

direktivet att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt, exempelvis som 

förpliktelse i samband med myndighetsutövning.85 

 

10 § PuL stadgar att det krävs ett samtycke från den berörde om personuppgifter 

ska tillåtas behandlas. Regeln stadgar emellertid också ett flertal undantag, bland 

annat att behandling av personuppgifter tillåts om behandlingen är nödvändig om 

den som begär ut uppgifternas intresse av få ta del av uppgifterna kan sägas väga 

tyngre än berördes intresse för skydd av integritetskränkning. Detta undantag kan 

sägas öppna upp för att personuppgifter samlas in i direkt kommersiellt syfte, vil-

ket den berörde bör ha en rätt att motsätta sig. Det bör därför finnas en rätt att hos 

personuppgiftsansvarig anmäla att denne inte vill att uppgifter lämnas ut som 

kommer behandlas i kommersiellt syfte. En sådan anmälan ska ske skriftligt.86 

 

I 13 § PuL stadgas ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter. Känsliga 

uppgifter är exempelvis hälsotillstånd, sexualliv, etnicitet, politiska åsikter och 

religion och dessa får inte behandlas om inte samtycke getts av den uppgifter av-

ser eller om annat anges i lag.87  

 

I KamR mål nr 1027-12 avgjordes frågan om huruvida Skellefteå Kommun hade 

rätt att neka ett bolag att ta del av allmänna handlingar med stöd av 21 kap. 7 § 

OSL. Bolaget hade önskat ta del av uppgifter rörande namn och arbetsplats på alla 

lärare i gymnasieskolan i kommunen, i syfte att kunna skicka dem gratis lekt-

ionsmaterial. Kammarrätten gjorde bedömningen att uppgifter rörande namn och 

arbetsplats inte torde utgöra särskilt känsliga uppgifter. Då det rörde sig om en 

relativt begränsad marknadsföring, kunde bolagets intresse anses väga tyngre än 

skyddet för kränkning av den personliga integriteten. Överklagandet bifölls. 

 

I RÅ 2002 ref 54 behandlades frågan om Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

med stöd av 7 kap. 16 § sekretesslagen (numera 21 kap. 7 § OSL) kunde förneka 

Mecenat AB att utfå ett register över namn, adress samt postadress på alla stu-

derande på universitets- och högskolenivå som erhöll studiestöd. Mecenat ämnade 

använda uppgifter för att kunna erbjuda studenterna ett rabattkort. Också här dis-

kuterades övervägningen mellan bolagets och den enskildes intresse. Regerings-

rätten ansåg att de begärda uppgifterna inte är känslig av karaktär, och sekretess 

ansågs inte föreligga för de begärda uppgifterna. 


85 Prop. 1997/98:44 s. 43 f. 
86 Prop. 1997/98:44 s. 66. 
87 Prop. 1997/98:44 s. 35. 
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5 Elektronisk handling 
 

5.1 Vad är en elektronisk handling? 
 

En elektronisk handling definieras i 2 kap. 1 § RA-FS 2009:188 som upptagning 

för automatiserad behandling i enlighet med 2 kap. 3 § TF.  En färdig elektronisk 

allmän handling är en elektronisk handling som getts ett bestämt innehåll som går 

att återskapa hur många gånger som helst. Exempel på sådana är bland annat e-

post och protokoll.89 En potentiell elektronisk handling är en sammanställning av 

olika uppgifter som ifrån början inte utgjorde en enhetlig handling. Myndigheten 

har således en skyldighet att sammanställa uppgifter till den begärda potentiella 

handlingen, så länge sammanställningen kan ske med rutinbetonade åtgärder.90 

 

 

5.2 Elektroniskt utlämnande 

 

Som tidigare nämnts föreligger ingen skyldighet för myndighet att lämna ut hand-

ling eller uppgift i annan form än utskrift. Det finns dock möjlighet, enligt 10 § 

förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m. 

för myndigheter att sända handlingar elektroniskt om det bedöms lämpligt. Frågan 

om lämplighet ska bedömas från fall till fall och generella bestämmelser om 

elektroniskt utlämnande bör enligt förordningen inte utfärdas.91 Med elektroniskt 

utlämnande avses utlämnande av uppgift i elektronisk form, exempelvis genom e-

post, en datafil eller utlämnande av fil på ett USB-minne.92 

 

Kammarrätten i Stockholm avvisade i mål nr 1755-11 ett överklagande gällande 

ett beslut där klagande inte ansetts haft rätt att begära handlingar i elektronisk 

form. Kammarrätten hänvisade till 2 kap. 13 § TF och ansåg att skyldighet att 

lämna ut handlingar i annan form än utskrift inte föreligger. Detta innebar emel-

lertid inte att klaganden fråntagits sin rätt att ta del av handlingarna, och denne 

ansågs därför inte ha rätt att föra talan mot det.  

 

Kammarrätten i Göteborg gjorde en liknande bedömning i mål nr 4040-13 och 

avvisade även de ett överklagat beslut. Även i detta fall ansågs klagande inte ha 

förnekats sin rätt att ta del av allmänna handlingar, för att denne inte fått dem 

elektroniskt. Sökande hade erbjudits att ta del av handlingarna i pappersformat.  

 

Frågan om skyldighet bör föreligga för myndigheter att tillmötesgå en begäran att 

utfå allmän handling i elektronisk form har varit föremål för ett flertal utredning-

ar. Datalagskommittén ansåg redan 1997 att det bör införas en mer generell skyl-

dighet, och inte bara en möjlighet, för myndigheter att lämna ut handlingar 

elektroniskt. Det som då ansågs kunna inskränka den skyldigheten var om myn-

digheten saknade tekniska hjälpmedel för att kunna bemöta en sådan begäran. På 


88 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för auto-

matiserad behandling). 
89 SOU 2010:4 s. 33 f. 
90 SOU 2010:4 s. 34. 
91 Bohlin, A, Offentlighetsprincipen, s. 142. 
92 SOU 2010:4 s. 67. 

https://riksarkivet.se/rafs?item=105
https://riksarkivet.se/rafs?item=105
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grund av just denna omständighet, att brist på tekniska hjälpmedel faktiskt kan 

utgöra ett hinder, ansåg kommittén att skyldigheten inte kunde vara absolut.93 

Skyldigheten bör också kunna begränsas genom lag.94 

 

2001 var frågan föremål för utredning ännu en gång. Offentlighets- och sekretess-

kommittén diskuterade utskriftsundantaget och dess syfte, och anförde att det nu-

mera inte går att hävda att utlämning av handling i pappersformat förhindrar den 

automatiska behandling som genom 2 kap. 13 § TF skulle förhindras. Det är med 

dagens teknik enkelt att överföra uppgifter i pappersform till elektronisk form, 

även om det innebär mer jobb än om uppgifterna lämnats ut elektroniskt direkt 

hos myndigheten. Tas utskriftsundantaget bort finns ändå det effektiva skydd som 

21 kap. 7 § OSL ger kvar.95 Det kan dock anses föreligga en risk för att utläm-

nande av uppgift i elektronisk form medför att myndigheter tvingas hantera en 

större mängd förfrågningar om uppgifter, och det bör därför även i dessa fall möj-

liggöras för uttag av avgifter. Kommittén framförde slutligen att utskriftsundanta-

get bör tas bort, och att det bör föreligga en generell skyldighet för myndigheter 

att lämna ut uppgifter i den form den sökande önskar. Skyldigheten bör dock inte 

sträcka sig så långt att den inte kan begränsas, exempelvis genom särskilda lagar, 

och skyldigheten bör därför inte vara absolut.96  

 

Slutligen var frågan föremål för utredning också 2010. E-offentlighetskommittén 

lyfte fram olika aspekter som kan problematisera en skyldighet att lämna ut upp-

gifter elektroniskt. Bortsett från de integritetsskyddande aspekterna som lyfts i 

tidigare utredningar kan även säkerhetsaspekter samt praktiska och tekniska 

aspekter diskuteras. Kommittén anser emellertid, liksom tidigare utredningar, att 

huvudregeln ska vara att handlingar ska lämnas ut elektroniskt om sökanden begär 

det om det inte är olämpligt eller finns förbud mot sådant utlämnande i lag. En 

sådan lagfäst bestämmelse skulle ge myndigheten en skyldighet, och inte bara en 

möjlighet, att göra en lämplighetsbedömning vid varje begäran.97 Att understryka 

är att denna utredning enbart syftade på handlingar som redan existerade i 

elektronisk form, och således inte ämnade att ålägga myndigheter en skyldighet 

att omvandla handlingar i pappersformat till elektronisk form.98  

 

Kommittén hade att överväga intresset av å enda sidan en förstärkt offentlighets-

princip, och å andra sidan den enskildes skydd för sin integritet. Den begränsning 

som idag finns i och med 2 kap. 13 § TF kan sägas inskränka möjligheten till 

massuttag av uppgifter, men å andra sidan så inskränker den också dess egentligen 

tänkta användning. Det föreligger en risk för att massuttag av uppgifter skulle 

kunna öka om myndigheter blir skyldiga att lämna ut handlingar elektroniskt, och 

detta kan i sin tur leda till intrång i den personliga integriteten. Sett i ljuset av den 

utbredning internet äger idag skulle uppgifter kunna spridas och bli tillgängligt 

världen över vilket skulle kunna innebära massiva integritetsintrång. Å andra si-

dan finns det också idag en möjlighet att enkelt omvandla papperskopior till 


93 SOU 1997:39 s. 540 f. 
94 SOU 1997:39 s. 628. 
95 SOU 2001:3 s. 207-209. 
96 SOU 2001:3 s. 218. 
97 SOU 2010:4 s. 16. 
98 SOU 2010:4 s. 262. 
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elektroniska handlingar. 99 Det kan vidare antas att en rättighet att få ta del av all-

männa handlingar i elektronisk form ökar efterfrågan vilket medför mer jobb för 

myndigheter, som har att sekretesspröva handlingar som begärs utlämnade.100 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Kommittén inte anser det lämpligt att i dagslä-

get, med hänsyn till den enskildes personliga integritet, införa en generell skyl-

dighet i lag för myndigheter att lämna ut handlingar i elektronisk form. Däremot 

bör det införas genom lag en rätt att begära ut handlingar elektroniskt om det inte 

anses olämpligt eller är förbjudet enligt lag. Regeln är oftast väl förenlig med den 

av FL stadgade regeln att ärenden ska hanteras snabbt, enkelt och billigt.101 Den 

föreslagna regeln kommer inte innebära någon utökning av skyldigheten att lämna 

ut handlingar i elektronisk form, och det är också viktigt att understryka att for-

men för en handlings utlämnande inte går att överklaga. Om den sökande nekas ta 

del av handlingen i elektronisk form, men erbjuds ta del av den i utskrift har begä-

ran inte gått sökande emot, och det finns således inget att överklaga.102 

 

 

5.2.1 Olämplighetsprövning 
 

E-offentlighetskommittén föreslår att det i lag ska införas en rätt att få tillgång till 

allmänna handlingar elektroniskt om det inte anses olämpligt. Frågan om lämplig-

het ska inte avgöras av en syftesprövning, vilket kan sägas innebära att myndig-

heten inte har att fråga vem eller varför handlingen begärs ut. Myndigheten ska 

dock ha rätt att beakta de omständigheter som är av dem kända, men utgångs-

punkten är att bedömningen ska ske utifrån uppgiftens natur. Den aspekt som ska 

beaktas särskilt vid bedömningen är vilka effekter ett utlämnande kan antas ha för 

den enskildes personliga integritet. Också vid massuttag finns skäl att bedöma om 

ett utlämnande elektroniskt är lämpligt. 103 

 

 

5.2.2 Kritik mot lagförslag 
 

Datainspektionen har yttrat sig om det ovan nämnda betänkandet, SOU 2010:4 

och ställt sig kritiska mot utredningens förslag.104 Datainspektionen hävdar att 

kommitténs förslag innebär en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk 

form enligt TF, och inte så som det är idag – att tillhandahållandet av elektroniska 

handlingar sker utöver grundlagen. Detta kan medföra att bestämmelsen blir svår 

att inskränka och den enskildes personliga integritet blir eftersatt.  

 

Datainspektionen anser vidare att kommittén inte tillräckligt grundligt uppskattat 

vilka konsekvenser den föreslagna regeln kan tänkas innebära. Risken för att upp-

gifter generellt sett bli mer tillgängliga är överhängande, och detta möjliggör och 

förenklar insamling av uppgifter från diverse myndigheter. Det finns också en stor 

risk för att sådana uppgifter sedan sprids, ofta utan de berörda människornas kän-


99 SOU 2010:4 s. 265-267. 
100 SOU 2010:4 s. 272. 
101 SOU 2010:4 s. 306-308. 
102 SOU 2010:4 s. 310.  
103 SOU 2010:4 s. 312. 
104 Avsnittet bygger på, om inte annat anges, Datainspektionen Dnr 552-2010. 
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nedom, och när uppgifter väl publicerats på nätet är det inte helt lätt att få bort 

dem. Datainspektionen anser också att kommittén lagt för lite eftertanke vid effek-

ten bestämmelsen skulle få för tillämpningen av PuL. Grundlagsbestämmelser, så 

som den föreslagna bestämmelsen kommer tolkas, har företräde framför vanlig 

lag, och PuL ska inte tillämpas om en tillämpning skulle inskränka offentlighets-

principen. Detta skulle innebära att PuL åsidosätts. 

 

Angående den olämplighetsprövning kommittén föreslår kritiseras den för att vara 

otydlig och svårtillämplig. Detta riskerar resultera i att myndigheternas tolkning 

blir väldigt individuell, vilket åsidosätter förutsebarheten för den som begär att få 

ta del av en handling. Då ingen syftesprövning heller enligt förslaget ska göras 

bygger bedömningen helt och hållet på uppgifternas karaktär, utan någon hänsyn 

till varför den sökande vill ta del av uppgifterna. Att beslut att inte lämna ut hand-

lingar elektroniskt heller inte ska vara överklagbart förstärker dessutom svårighet-

en för myndigheten att tillämpa regeln då det inte kommer utvecklas en gemen-

sam praxis på området. Det blir således svårt både för myndigheter att veta hur 

regeln ska tillämpas, samt för den enskilde att förutse hur besluten fattas. 

 

Slutligen diskuteras huruvida en sådan bestämmelse kan anses vara förenlig med 

dataskyddsdirektivet. Redan vid införandet av PuL framförde lagrådet att risken 

för att EU-domstolen skulle anse att dataskyddsdirektivet var oförenligt med of-

fentlighetsprincipen var överhängande. Att tänka att risken skulle minska om of-

fentlighetsprincipen började innefatta utlämnande av allmänna handlingar också i 

elektronisk form verkar orimligt. Att ha i åtanke är också att de uttalanden som 

finns angående EU-rättens förenlighet med offentlighetsprincipen bygger på en 

princip som inte innefattar rätten till utlämnande av allmänna handlingar elektro-

niskt. 

 

Även Justitiekanslern (JK) yttrade sig om det förslag som E-

offentlighetskommittén lade fram och anförde att det inte kan anses rimligt att i 

nuläget införa en generell skyldighet för myndigheter att lämna ut uppgifter i 

elektronisk form. Sådana utlämnanden bör ske efter den lämplighetsbedömning 

som föreskrivs genom förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av 

domar och beslut m.m. Det bör dock införas i lag att huvudregeln är att handlingar 

ska lämnas ut elektroniskt till den som begär det. Det anförs vidare i yttrandet att 

regler gällande avgiftsuttag för handlingar som utlämnas i elektronisk form bör 

förtydligas. Om avgiftsförordningen ska anses tillämplig i sådana fall bör detta 

klargöras, samt hur avgiften ska tas ut. JK anser det slutligen nödvändigt att rätten 

att begära ut handlingar i elektronisk form regleras i lag.105 

 

Viktigt att påpeka är att frågan ännu inte blivit föremål för lagstiftning och det 

finns heller ingen proposition. JO har konstaterat att det inte föreligger någon 

skyldighet för myndigheter att lämna ut handlingar i elektronisk form och samti-

digt påpekat att den ovan nämnda utredningen inte lett till någon lagstiftning.106 

Detta kan i sig tala för att utredningen inte går att åberopa som skäl för att få till-

gång till handlingar i elektronisk form. 

 

 


105 JK Dnr 2142-10-80. 
106 JO Dnr 4171-2011. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/940193/1?versid=166-1-2005
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5.3 Avgiftsuttag för handling i elektronisk form 

 

E-offentlighetskommittén gav, i samband med ovan nämnda utredning, Ekonomi-

styrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera och presentera de ekonomiska kon-

sekvenser som kan aktualiseras vid eventuellt införande av en skyldighet för 

myndigheter att lämna ut handlingar i elektronisk form till den som begär det. En 

enkät skickades ut, och den besvarades av 189 myndigheter vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 77 procent och det kan ses som tillfredställande högt. De flesta 

myndigheter som besvarade enkäten uppgav att de sällan lämnar ut fler än 100 

beställningar på allmänna handlingar per år.107 

 

Många myndigheter har också angett att de inte tror att en skyldighet för myndig-

heten att tillhandahålla allmänna handlingar i elektronisk form skulle resultera i en 

ökad förfrågan. Endast 23 myndigheter har svarat att de får fler än tusen beställ-

ningar per år. Vidare har hela 80 procent angett att de idag lämnar ut handlingar 

elektroniskt till den som begär det. Mer än hälften av de besvarande myndigheter-

na tillhandahåller också vissa handlingar på sina hemsidor.108 

 

De myndigheter som tillhandahåller allmänna handlingar elektroniskt angav också 

att de vanligtvis inte tar ut en avgift. De myndigheter som tar emot fler beställ-

ningar är också de som är mest benägna att ta ut en avgift för de begärda hand-

lingarna. Vanligen tas samma avgift ut som om handlingen lämnats som ut-

skrift.109  

 

I 3 § avgiftsförordningen (1992:191) (AvgF) framgår att en myndighet får ta ut en 

avgift för tjänster den tillhandahåller endast om det stöds av bestämmelse i lag, 

förordning eller regeringsbeslut. Något generellt lagstadgat stöd för avgiftsuttag 

vid utlämnande av allmän handling i elektronisk form finns inte.110  

 

I 4 § 8 p. AvgF anger att en myndighet får mot avgift tillhandahålla automatisk 

databehandlingsinformation i annan form än utskrift men enbart om det är fören-

ligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning. 

Denna bestämmelse ger statliga myndigheter en rätt att ta ut avgifter för vissa av 

sina tjänster. Att det ska vara förenligt med myndighetens uppgift enligt lag inne-

bär att myndigheten inte får ta betalt för sådant som skiljer sig från dess ordinarie 

verksamhet.111 Av 4 § 2 st. AvgF framgår att varor och tjänster som anges i första 

stycket endast får tillhandahållas om verksamheten är av tillfällig natur eller av 

mindre omfattning. Detta innebär att verksamheten måste sättas i förhållande till 

myndighetens ordinarie verksamhet och just utlämnande av allmänna handlingar 

utgör knappast den huvudsakliga verksamheten hos någon myndighet.112 Vidare 

framgår av 5 § 3 st. AvgF att för avgifter som tas ut med stöd av 4 § har myndig-

heten själv att besluta om storleken på avgiften, upp till full kostnadstäckning. E-

offentlighetskommittén har uttalat att detta kan anses tala för att myndigheter med 


107 ESV nr. 2009:31 s. 9 f 
108 ESV nr. 2009:31 s. 9 f. 
109 ESV nr. 2009:31 s. 10 f. 
110 SOU 2010:4 s. 344.  
111 SOU 2010:4 s. 348. 
112 SOU 2010:4 s. 349 f. 
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tillämpning av 4 § 8 p. AvgF har stöd för uttag av avgift vid elektroniskt utläm-

nande av allmän handling. Att inte ha möjlighet till uttag av avgifter riskerar att 

resultera i okynnesuttag vilket inte är önskvärt.113 

 

Domstolsverket har utkommit med riktlinjer för hur avgift ska tas ut vid utläm-

nande av allmänna handlingar i elektronisk form. Rekommendationerna riktar sig 

till alla myndigheter inom Sveriges Domstolar, och är just rekommendationer och 

således inte bindande. Domstolsverket rekommenderar att om en beställning tar 

mer än tio minuter att genomföra ska sextio kronor på påbörjad tiominutersperiod 

tas ut från och med den elfte minuten. För handlingar som måste skannas in bör 

avgiften motsvara den avgift som tas ut för utskrifter. 114 

 

Bland annat Stockholms tingsrätt har infört avgifter för utlämnande av allmänna 

handlingar i elektronisk form. På deras hemsida står att läsa att sökanden kan få 

exempelvis domar via e-post och att det också i vissa fall finns möjlighet att få 

handlingar som enbart existerar i pappersform omvandlade till elektronisk hand-

ling och sänt via e-post. Stockholms tingsrätt uppger också att det sker uttag av 

avgift för handlingar på samma sätt som om de lämnats ut på papper.115 

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i HFD 2013 ref. 21 att uttag av avgift vid 

elektroniskt utlämnande kan överklagas hos Domstolsverket. Bakgrunden var ett 

bolag som begärt ut uppgifter, erhållit dessa elektroniskt och fått betala samma 

summa som om de erhållits i utskrift. Beslutet, som fattats med stöd av 4 § av-

giftsförordningen ska inte överklagas hos Skatteverket, och inte heller hos allmän 

förvaltningsdomstol. HFD gör samma bedömning som KamR, att beslutet är av 

administrativ art och således ska överklagas hos Domstolsverket. Frågan om 

huruvida uttag av avgift enligt denna regel är godtagbar vid elektroniskt utläm-

nande av allmän handling samt avgiftens storlek prövades inte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


113 SOU 2010:4 s. 356. 
114 Domstolsverkets riktlinjer, dnr 1635-2009 s. 2 f. 
115 Se www.stockholmstingsratt.se. 
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6 Analys 
 

6.1 De lege lata 
 

Det kan konstateras att det finns ett flertal regler som talar för att myndigheter kan 

anses ha en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form om den 

sökande begär det. Exempelvis 7 § FL, som fastslår myndigheters serviceskyldig-

het samt att ärenden som berör en enskild ska hanteras snabbt, enkelt och billigt, 

motiverar varför en myndighet enligt gällande rätt ska anses skyldig att tillmö-

tesgå en begäran om att utfå allmänna handlingar i elektronisk form.  

 

Emellertid är det inte möjligt för den sökande att åberopa exempelvis FL, på 

grund av att den som tidigare nämnts är en subsidiär ramlag. Detta innebär att den 

uppställer en minimistandard, samt att avvikande bestämmelser i annan lag ges 

företräde. Det konstaterades tidigt under framställningen att någon skyldighet för 

myndigheter att lämna ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form inte 

föreligger, och den sökande kan således enligt 2 kap. 13 § TF endast begära att få 

handlingen i utskrift. En myndighet får dock, efter en lämplighetsbedömning, 

lämna ut handlingar i elektronisk form.  

 

Vidare kan också konstateras att det av uppsatsen framgår att reglerna kring av-

giftsuttag gällande utlämnande av allmän handling i elektronisk form inte är helt 

tydliga. För att ett uttag av avgift i samband med utlämnande av elektronisk hand-

ling ska få ske krävs att avgiftsuttaget är förenligt med myndighetens uppgift en-

ligt lag. Myndigheten får således inte ta betalt för sådant som skiljer sig från dess 

ordinarie verksamhet, och utlämnande av allmänna handlingar är sällan att anse 

som en myndighets ordinarie verksamhet. 

 

Det framgår också av uppsatsen att det från EU:s institutioner lämnas ut handling-

ar i elektronisk form. Institutionerna publicerar också många handlingar på sina 

hemsidor, vilket innebär att handlingarna blir väldigt tillgängliga. Att inte ha en 

skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form skulle utgöra en svårighet för 

EU:s institutioner rent arbetsmässigt. Att vara tvungna att hantera förfrågningar 

gällande allmänna handlingar från alla medlemsländer skulle inte vara praktiskt. 

Det finns således stora skillnader mellan Sverige och EU, både gällande rutiner 

men också storleksmässigt. Det är därför svårt att jämföra Sveriges hantering med 

institutionernas hantering, men det bör ändå tas i beaktande då EU som tidigare 

nämnts intar en särställning gentemot nationell rätt.  

 



6.2 Ett resonemang kring de lege ferenda 

 

I och med att vårt samhälle blir mer och mer elektroniskt så talar det för en ökad 

förfrågan om elektroniska handlingar. Som på många andra områden har rättstill-

lämpningen haft svårt att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen 

som har skett och det föreligger inte någon anledning att tro att utvecklingen 

kommer avstanna. Det föreligger dock ingen skyldighet idag att lämna ut all-

männa handlingar i elektronisk form. Varje myndighet får dock, om det anses 

lämpligt, lämna ut handlingar i denna form. Med tanke på de flertal utredningar 



31 

 

som diskuterar och resonerar kring frågan om myndigheter ska ha en skyldighet 

att lämna ut handlingar elektroniskt, samt att det inte finns något som talar för 

någon tillbakagång inom den tekniska utvecklingen, kan det rimligen anses vara 

på tiden att införa bestämmelser som reglerar frågan. Viktigt att understryka är 

dock att ingen av ovan nämnda utredningar lett till någon proposition. 

 

Skillnaden mellan den lämplighetsbedömning som myndigheter idag får göra vid 

begäran om utlämnande av handling i elektronisk form, och den föreslagna regeln 

att myndigheter ska lämna ut handlingar i elektronisk form om det inte bedöms 

olämpligt, kanske inte vid en första anblick är helt självklar. Regeln skulle emel-

lertid göra stor skillnad, då myndigheter i och med denna skulle bli tvungna att 

göra en bedömning vid varje ärende och inte som så sker idag - en bedömning 

som i princip kan grundas på vad den enskilde tjänstemannen som behandlar 

ärendet känner för att göra. Det kan tänkas att rättssäkerheten i och med regeln 

skulle skärpas, och förutsebarheten öka. Idag kan myndigheten neka utlämnande 

elektroniskt, inte för att de inte har möjlighet att tillmötesgå begäran, men för att 

de inte har någon skyldighet att göra det.  

 

Det har också visat sig inte vara helt ovanligt att myndigheter nekar sökande att ta 

del av handlingar elektroniskt med hänvisning till den sekretess 21 kap. 7 § OSL 

föreskriver, men att sökanden tillåts ta del av samma handlingar i pappersform. 

Denna form har i sådana fall inte ansetts omfattas av sekretess. Grundantagandet 

ska vara att handlingar behandlas lika oavsett vilken form de lämnas ut i, men 

frågan är om det verkligen är så det förhåller sig i verkligheten. För den som har 

för avsikt att sprida stora mängder information innebär det avsevärt mycket mera 

tid och jobb om varje handling ska skannas in sida för sida. 

 

Den ovan nämnda regeln har bland annat som syfte att motverka massuttag och 

uttag av selekterade utgifter. En anledning till att den sökande nekas att ta del av 

handlingar som är allmänna och offentliga i elektronisk form kan vara att hand-

lingar anses lättare att bearbeta och behandla om de lämnas ut i denna form. Ett 

elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar kan också antas vara lättare att 

sammanställa och sprida. Detta antagande är inte alltid rimligt, och utgångspunk-

ten bör vara att den sökande antas behandla uppgifter på samma sätt oavsett i vil-

ken form uppgifterna lämnas ut.  

 

Regeln syftar som ovan nämnts till att förhindra massuttag och uttag av selekte-

rade uppgifter, vilket i sig inte bör ha något med utlämnandets form att göra. Re-

geln är viktig i detta avseende, men på inget sätt finns fog för att anta att uppgifter 

som lämnats ut i pappersform i mindre utsträckning kommer behandlas i strid mot 

PuL. Med den tillgång som finns till olika tekniska hjälpmedel idag är det enkelt 

att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form, vilket i sig bör tala 

för att denna regel inte ska ligga till grund för avgörande om en handling ska läm-

nas ut elektroniskt eller inte. Å andra sidan kan elektroniskt utlämnande av all-

männa handlingar tänkas underlätta insamling av material, samt att det kan verka 

indirekt uppmuntrande till uttag av allmänna handlingar. Detta kan i sin tur också 

indirekt uppmuntra till spridande av uppgifter via hemsidor eller forum, som mot 

betalning tillhandahåller information.  

 



32 

 

Ett problem med den omdiskuterade bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL är att den 

helt frångår lagens systematiska uppbyggnad. Sekretessen enligt denna regel byg-

ger på ett antagande från myndighetens sida att de uppgifter som begärs utläm-

nade kan behandlas i strid mot PuL, vilket innebär att det inte är själva utlämnan-

det som ska bedömas utan snarare vad den sökande kan tänkas göra med uppgif-

terna efter eventuellt utlämnande. För att inte sekretess enligt denna regel ska 

bygga på antaganden ges myndigheten en rätt att fråga den sökande om dennes 

syfte med begäran, vilket i sin tur åsidosätter den enskildes rätt till anonymitet. 

Att lämna till myndigheter att göra bedömningar i huruvida sekretess ska före-

ligga för uppgifter enligt denna regel, uppgifter som egentligen inte är belagda 

med sekretess, är egentligen inte heller önskvärt.  

 

Det konstateras att det inte finns specificerat vad som faktiskt utgör ett massuttag. 

Detta innebär att myndigheterna själva har att avgöra vad som utgör ett massuttag, 

vilket faktiskt åsidosätter förutsebarheten. Det är inte bara mängden handlingar 

som avgör om ett uttag är att anse som ett massuttag, också vilken typ av hand-

lingar som begärs är av betydelse. Det är dock viktigt att myndigheterna får be-

hålla viss befogenhet att avgöra vad som är ett massuttag eller inte, då det skulle 

kunna få stora konsekvenser om massuttag bestämdes till ett visst antal. Ett stort 

antal begärda handlingar i ett visst ärende kan få effekter av ett massuttag, samti-

digt som det i ett annat ärende kan vara annorlunda. En lista på alla anställda hos 

en kommun innefattar ett stort antal handlingar, som inte är tidskrävande att till-

handahålla elektroniskt, medan ett litet antal handlingar av annat slag kan vara 

betydligt mer tidskrävande att ta fram. Att specificera vad som är ett massuttag 

skulle innebära att det första fallet är att anse som ett massuttag medan det andra 

fallet inte är det, trots att det senare skulle innebära en högre arbetsbelastning.  

 

Ett alternativ för att lösa ovanstående problematik är att specificera begreppet 

massuttag av utlämnande av handling i elektronisk form i tid och inte antal. Mass-

uttag kan exempelvis bestämmas till uttag av handlingar som inte överstiger tjugo 

minuter för tjänstemannen att få fram och sända till den sökande. Detta ger myn-

digheten en bibehållen rätt att för handlingar som överstiger denna tid säga att 

handlingarna inte kan sändas elektroniskt med hänvisning till att det är massuttag 

enligt 21 kap. 7 § OSL. Då ges den sökande ändå en möjlighet att begära ut hand-

lingarna i utskrift. Det innebär också att myndigheter i stor utsträckning ges en rätt 

att neka elektroniskt utlämnande av handlingar som inte finns i elektronisk form, 

då det ofta kräver en större arbetsinsats och fler arbetstimmar än om handlingarna 

redan finns i denna form. 

 

Utifrån gällande rätt går det att motivera varför myndigheter bör ha en skyldighet 

att lämna ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. I 2 kap. 13 § 2 st. 

TF stadgas att en begäran om att få ta del av en allmän handling ska behandlas 

skyndsamt. Vidare ska ärenden enligt 7 § FL hanteras snabbt, enkelt och billigt. 

Denna bestämmelse talar för att utlämnande ska ske elektroniskt när sökande be-

gär det, om det anses lämpligt. Det kan antas att elektroniskt utlämnande för det 

första kan ske snabbare, och det går inte att bortse från att posten ändå har en viss 

fördröjning jämfört med e-post. Det kan också antas vara enklare att hantera en 

begäran via e-post, samt att skicka e-post, om man jämför med den arbetsbelast-

ning det torde innebära att hantera stora mängder brev och papper. Det kan heller 

knappast argumenteras emot det faktum att ett elektroniskt utlämnande är billi-



33 

 

gare, i alla fall om handlingarna redan existerar i elektronisk form. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att ett elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar i 

elektronisk form är väl förenligt med kravet på snabb, enkel och billig hantering.  

 

Det kan heller inte sägas att ett elektroniskt utlämnande resulterar i inkomstbort-

fall för myndigheter. Domstolsverket har utkommit med riktlinjer för hur alla 

myndigheter inom Sveriges Domstolar ska ta ut avgift för elektroniska handlingar. 

Dessa riktlinjer föreskriver ett uttag om sextio kronor för den elfte minuten och 

sedan sextio kronor per påbörjad tiominutersperiod. Detta innebär en kostnad om 

trehundra kronor för första timmen, och trehundrasextio kronor för kommande 

timmar. Avgiften motverkar okynnesuttag och ger samtidigt myndigheten ersätt-

ning för den arbetsbelastning som läggs på att sammanställa och sända handlingar.  

 

Som tidigare nämnts, tar myndigheter ut en avgift även för handlingar i elektro-

nisk form med stöd av 4 § 8 p. AvgF, och avgiftens storlek ska täcka arbetsbelast-

ningen som kan tänkas medföras. Det ska dock påpekas att det är en möjlighet, att 

ta ut avgifter för sådana tjänster som är av mindre omfattning. För att klargöra 

omfattningen av utlämnandet ska detta sättas i förhållande till myndighetens ordi-

narie verksamhet. Detta kan innebära väsentliga skillnader mellan olika myndig-

heter, då det av ESV:s utredning116 framgår att det skiljer sig väldigt mellan myn-

digheter hur många förfrågningar de behandlar. Vissa myndigheter behandlar bara 

ett fåtal förfrågningar om allmänna handlingar, medan andra myndigheter behand-

lar flera tusentals förfrågningar per år.  

 

Att Domstolsverket utkommit med riktlinjer talar för att det faktiskt finns ett be-

hov att reglera avgiftsuttagen. Riktlinjerna är visserligen inte bindande, men får 

ändå anses viktiga i och med Domstolsverkets ställning inom rättsväsendet. Ett 

avgiftsuttag för allmänna offentliga handlingar i elektronisk form kan anses själv-

klart, då okynnesuttagen troligtvis skulle öka om myndigheter helt plötsligt bör-

jade lämna ut handlingar gratis. Det vore således mer rättssäkert om det i avgifts-

förordningen intogs en bestämmelse som uttryckligen medger uttag av avgift för 

utlämnande av allmän handling i elektronisk form, framförallt för att uppnå en 

mer enhetlig hantering av alla myndigheters avgiftsuttag. 

 

Rätten att vara anonym är nödvändigtvis inte helt förenlig med avgiftsuttaget. Den 

som begär att få ta del av allmän handling har som huvudregel rätt att vara ano-

nym, detta är dock ingen absolut rättighet. Vid begäran att få ta del av sekretess-

belagda handlingar har myndigheten rätt att fråga vem den sökande är, samt vilket 

syftet är med begäran. Den sökande har då att välja på att svara, varpå myndighet-

en får godta svaret som sant, eller att låta bli att svara och då inte ges tillgång till 

de begärda handlingarna. Vid avgiftsuttag måste en faktura skickas till en adress, 

vilket antas leda till att anonymiteten på den sökande undanröjs. En lösning på 

detta problem är att en faktura sänds till den e-postadress varifrån begäran kom, 

samt att de efterfrågade handlingarna inte sänds till sökanden förrän fakturan är 

betald. På så vis garanteras den sökande sin anonymitet, och myndigheten garant-

eras betalning innan handlingen lämnas ut. 

 


116 Se kapitel 5.3
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Att bibehålla sin anonymitet kan tänkas problematisk i fler avseenden än vid fak-

turabetalning. Vill en sökande ta del av handlingar på plats, måste denne gå till 

den myndighet där handlingarna finns och begära det. Myndigheten får då inte 

efterforska vem personen är, men den sökande visar ändå sitt ansikte vilket i sig 

kan anses som ett sätt att identifiera sig. En parallell kan dras mellan att visa sitt 

ansikte till bestämmelsen att en myndighet kan använda ett fotografi som medel 

för identifiering. Väljer den sökande istället att begära handlingarna i utskrift och 

sända per post, måste denne uppge den adress som handlingarna ska sändas till. 

Också detta kan utgöra tillräckligt med information för att identifiera en person. 

Önskar den sökande däremot handlingarna sända elektroniskt, finns ett flertal sätt 

att behålla sin anonymitet. Den sökande visar aldrig sitt ansikte och kan exempel-

vis skaffa en anonym e-post.  

 

Å andra sidan kan tänkas att det vid sådana situationer där begäran avser sekre-

tessbelagda uppgifter, och myndigheten har rätt att efterforska den sökandes iden-

titet och syfte, kan vara svårt att avgöra sanningshalten i det som står i ett mail 

rörande identitet och syfte. Visserligen är grundantagandet att det syfte som sö-

kanden uppger också ska antas vara det verkliga syftet. Det kan dock vara lättare 

att ljuga sittandes gömd bakom en datorskärm. Om så är fallet, kan det resultera i 

att sekretessbelagda uppgifter sprids till obehöriga människor, i ett syfte som inte 

är det verkliga syftet.  

 

Att ingen syftesprövning ska göras enligt den föreslagna skyldigheten att göra en 

olämplighetsbedömning vid varje begäran om att utfå allmänna handlingar i 

elektronisk form, och att prövningen enbart ska grundas på uppgiftens karaktär, 

utgör ingen större skillnad från hur sekretessprövningar ska göras idag. Endast om 

det är nödvändigt har en myndighet rätt att efterfråga den sökandes syfte med sin 

begäran. Detta kan därför inte anses göra någon påtaglig skillnad och är dessutom 

väl förenligt med den sökandes rätt till anonymitet.  

 

Ytterligare ett problem med en skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt om 

sökande begär det är att beslutet inte går att överklaga. Att beslut om att inte få ta 

del av handlingar i elektronisk form inte ska vara möjligt att överklaga innebär 

problem för myndigheter då det blir svårt att veta hur regeln ska tillämpas om 

ingen praxis utvecklas. Datainspektion kritiserade bestämmelsen för att inte vara 

förutsebar för individen. Den som begär ut handlingar kan alltså inte förutse hur 

begäran ska behandlas så länge det inte utvecklas någon praxis på området.  

 

Frågan är om den föreslagna bestämmelsen innebär någon skillnad för förutsebar-

heten i detta avseende, då det också idag får göras en lämplighetsbedömning om 

elektronisk utlämnande. Inte heller idag har den enskilde rätt att överklaga ett be-

slut om att handling inte lämnas ut i elektronisk form, då själva formen för utläm-

nandet inte kan överklagas. Det torde därför inte finnas någon enhetlig praxis på 

området idag, som gör att den enskilde kan förutse huruvida myndigheten kom-

mer göra någon lämplighetsbedömning eller inte vid beslut om utlämnande 

elektroniskt. Utlämnandets form bör inte kunna överklagas. Däremot bör varje 

sökande som nekas att utfå begärd handling i elektroniskt form erhålla en motivat-

ion som anger varför handlingen inte lämnats ut elektroniskt. På så sätt uppstår 

ändå en form av praxis som vägleder myndigheter i sin bedömning.  
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Att den av E-offentlighetskommittén föreslagna regeln skulle sätta personuppgift-

slagen ur spel är en av anledningarna till att Datainspektionen kritiserat regeln. 

Om den föreslagna regeln skulle införas, skulle den enligt Datainspektionen tolkas 

i enlighet med grundlag och som uttryck för offentlighetsprincipen. I 8 § PuL står 

det emellertid att läsa att lagen inte är tillämplig om det skulle leda till inskränk-

ningar i offentlighetsprincipen. Vad Datainspektionen däremot inte har diskuterat, 

är att denna bestämmelse finns och är gällande redan idag. 

 

Det står också uttryckligen i 2 kap. 2 § 2 st. TF att offentlighetsprincipen kan in-

skränkas genom bestämmelse i särskild lag eller annan lag, om det från den sär-

skilda lagen hänvisas till annan lag. Detta innebär att de bestämmelser som står att 

läsa i OSL, faktiskt har företräde framför offentlighetsprincipen trots att den är 

grundlagsstadgad. Det innebär också att 8 § PuL inte är tillämplig om det finns 

bestämmelser i OSL som inskränker offentlighetsprincipen. Likväl som att det 

finns sekretessbestämmelser som idag inskränker rätten att ta del av allmänna 

handlingar, bör detta också i avseende av elektroniskt utlämnande vara möjligt att 

lösa.  

 

Som framgår ovan finns ett behov av att reglera huruvida myndigheter bör lämna 

ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form, samt avgiftsuttag i samband 

med detta. Det finns ett behov av att ytterligare utreda problematiken, och det kan 

därför vara av intresse att undersöka hur sådana förfrågningar hanteras inom EU 

och andra länder.  

 

I samband med att Sverige började överväga ett medlemskap i EU debatterades 

vilka konsekvenser ett EU-medlemskap skulle tänkas medföra. Det diskuterades 

framförallt om vilka konsekvenser ett medlemskap i EU skulle få för den, för vårt 

samhälle, grundläggande offentlighetsprincipen. Medlemskapet visade sig emel-

lertid inte innebära någon fara för offentlighetsprincipen, och det visade sig senare 

faktiskt vara så att offentlighetsprincipen innebar vissa förändringar för EU och 

inte tvärtom.  

 

De skandinaviska ländernas regler om offentlighet inspirerade till den så kallade 

öppenhetsförordningen, som skapades som en kompromiss mellan den öppenhet 

som råder i dessa länder och den sekretess som huvudsakligen ligger till grund för 

de mellan- och sydeuropeiska ländernas system. Öppenhetsförordningen föreskri-

ver handlingsoffentlighet gällande handlingar som är inkomna till, eller upprättade 

hos, europaparlamentet, rådet och kommissionen. Handlingsoffentligheten inne-

bär att alla medborgare i medlemsstaterna, såväl fysiska som juridiska personer, 

har rätt att ta del av de handlingar som finns hos dessa tre institutioner. Likt som i 

Sverige kan vissa delar av allmänna handlingar vara sekretessbelagda, och i såd-

ana fall ska de delar av handlingen som är offentliga lämnas ut på begäran.  

 

Vidare ska varje medlemsstat ge sitt medgivande till att handlingen ska bli offent-

lig. Detta innebär emellertid inte att medlemsstaten kan välja att sekretessbelägga 

vilken uppgift som helst, sekretessen måste ha sitt stöd i de sekretessgrunder som 

öppenhetsförordningen föreskriver. Detta verkar för öppenhet inom EU, då med-

lemsstater utan de sekretessgrunder som finns i öppenhetsförordningen mer eller 

mindre själva skulle kunna bestämma att alla handlingar rörande den staten skulle 

kunna beläggas med sekretess. Det skulle således skapa en obalans inom unionen, 
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om vissa medlemsstater arbetar för öppenhet samtidigt som andra ständigt väljer 

att hemlighålla sina handlingar.  

 

Uppgifter rörande medlemsstaters EU-medlemskap är offentliga handlingar. Vill 

en medborgare i en medlemsstat ta del av dessa allmänna handlingar finns oftast 

möjlighet att ta del av dessa elektronisk form. EU lämnar ut handlingar i elektro-

nisk form i betydligt större utsträckning än vad många av dess medlemsstater gör. 

Detta kan bero på att EU har sitt säte i Bryssel, och det vore orimligt att alla EU-

medlemmar skulle vara tvungna att ta sig dit för att ha rätt att ta del av allmänna 

handlingar. Skulle handlingar från EU sändas per post skulle det innebära en av-

sevärt längre väntetid än om handlingarna sändes elektroniskt. EU publicerar 

också mycket allmänna offentliga handlingar på deras hemsida, vilket således 

utgör ännu en möjlighet för allmänheten att ta del av uppgifter i elektronisk form.  

 

Det finns inget generellt krav på medlemskap i EU för att få ta del av de handling-

ar som finns hos institutionerna, men icke-medlemmar måste ansöka om att få ta 

del av dessa. EU-medlemskapet kan sägas innebära en rätt att ta del av dessa 

handlingar, och icke-medlemmar ges en möjlighet att ansöka om att få ta del av 

handlingarna. Jämfört med de svenska reglerna kan sägas att i Sverige har även 

utländska medborgare rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar, även om 

denna rättighet kan inskränkas genom att den inte är grundlagsskyddat på så sätt 

som de svenska medborgarnas rätt. Det kan ändå antas vara enklare att få tillgång 

till allmänna handlingar i Sverige som utländsk medborgare än som icke-medlem 

i EU att få tillgång till allmänna handlingar.  

 

Danmark har, som tidigare nämnts, en handlingsoffentlighet lik Sveriges. Deras 

handlingsoffentlighet omfattar dock inte folketinget, vilket är deras parlament, 

motsvarande Sveriges riksdag. Detta är vad som skiljer Danmarks system från 

vårt, då vår handlingsoffentlighet också omfattar vår riksdag. Handlingsoffentlig-

heten syftar till att skapa öppenhet, att minska risken för maktmissbruk och ge de 

svenska medborgarna en insyn i hur den offentliga förvaltningen sköts. De syften 

som finns bakom handlingsoffentligheten skulle troligtvis urholkas om vi inte, 

som Danmark, hade insyn i riksdagens arbete gällande exempelvis lagstiftning 

och kontroll av regeringen. I Danmark föreligger heller ingen skyldighet för myn-

digheter att lämna ut handlingar i elektronisk form. 

 

Finland har en grundlagsstadgad handlingsoffentlighet, precis som Sverige. Fin-

lands handlingsoffentlighet sträcker sig dock längre än den svenska då det i Fin-

land föreligger en skyldighet att sprida informationsmaterial. Detta innebär att när 

vi Sverige har en rätt att ta del av allmänna handlingar om vi begär det, har Fin-

lands myndigheter en skyldighet att sprida sådan information. Handlingar som 

finns i elektronisk form ska tillhandahållas den sökande i denna form om den sö-

kande begär det.  

 

Nederländerna har likt Sverige som mål att verka för öppenhet. I Nederländerna 

finns också en skyldighet för myndigheter att lämna ut handlingar i elektronisk 

form om sökanden begär det, och myndigheter ska också verka för att information 

sprids genom att tillgängliggöra material och information via deras hemsidor. 
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Detta belyser att det finns ett flertal sätt att hantera utlämnande av allmänna of-

fentliga handlingar i elektronisk form och att det finns alternativ till den svenska 

bestämmelsen att ingen skyldighet föreligger för myndigheter att lämna ut hand-

lingar i annan form än utskrift. Då det inte finns någon svensk lagstiftning på om-

rådet bör det stiftas för att minimera den variation som finns bland myndigheterna 

när det gäller utlämnande av elektroniska handlingar. Detta för att rättstillämp-

ningen ska vara likadan överallt och därmed även vara förutsebar.  

 

 

6.3 Redovisning av empirisk studie 

 

Följande korta undersökning visar att myndigheter tillämpar olika rutiner vid ut-

lämning. För att komma i kontakt med Skatteverket finns ingen officiell maila-

dress, varför vi på deras hemsida fick fylla i ett frågeformulär med begäran. Vi 

mottog en bekräftelse att förfrågan mottagits, och tre dagar senare fick vi ett svar 

med beslut att handlingarna inte kunde lämnas ut. Detta med motiveringen att 

Skatteverket inte för sådan statistik som vi efterfrågat, men med en hänvisning till 

Statistiska Centralbyrån då det är möjligt att de kunde hjälpa oss i frågan.  

 

Begäran att få ta del av ordningsvaktsrapporter hos Polismyndigheten avslogs. 

Beslutet motiverades med att någon skyldighet att lämna ut handlingar i annan 

form än utskrift inte föreligger enligt 2 kap. 13 § TF. Ville vi ta del av handlingar 

på plats eller genom utskrift eller avskrift var vi välkomna att kontakta stationsbe-

fälet. Beslutet är heller inte överklagbart, då vi ändå erbjuds ta del av handlingar i 

annan form än genom elektroniskt utlämnande. 

 

Bara några timmar efter förfrågan sänts till Stockholm tingsrätt mottog vi ett mail 

med de begärda uppgifterna. För att undersöka om det gjorde någon skillnad, 

sände vi då en ny begäran från en annan mailadress, där vi begärde de första 

hundra fällande brottmålsdomarna i augusti-oktober 2012. Någon timme senare 

mottog vi ett beslut, att vi mycket väl kunde få ta del av domarna elektroniskt, 

men att tingsrätten då tog ut en avgift för den arbetstid som läggs på ärendet. De 

första tio minuterna är gratis, men från och med den elfte minuten kostar det 60 kr 

per påbörjad tiominutersperiod. Tingsrätten informerade också om att de på tio 

minuter hinner spara ner ungefär 15 domar, samt att de var tvungna att få veta till 

vilken adress fakturan skulle sändas då denne sänds per post.  

 

Uttaget av avgifter stämmer väl överens med de av Domstolsverket framtagna 

riktlinjerna.117 Vad som är intressant är dock att det på Stockholms tingsrätts hem-

sida står att läsa att avgift för allmänna handlingar som lämnas ut i elektronisk 

form tas ut på samma sätt som om det varit handlingar i pappersform.118 Vidare 

tas också den sökandes rätt till anonymitet bort då denna måste uppge en faktura-

adress. Vid elektroniskt utlämnande skulle den sökandes anonymitet kunna bibe-

hållas, om faktura sänds via e-post och handlingarna sänds först efter fakturan 

betalats. 

Vid ett försök att läsa mailet från en annan IP-adress gjorde vi upptäckten att mai-

let var krypterat och enbart kunde öppnas från den IP-adress som först öppnat 


117 Domstolsverkets riktlinjer, dnr 1635-2009 
118 www.stockholmstingsratt.se 
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mailet. Meddelandet består av en länk till en krypterad hemsida, som bara går att 

besöka från en bestämd IP-adress. Mailet innehåller också information om att 

denna länk kommer tas bort om 30 dagar. Vill mailet läsas därefter måste det en-

dera skrivas ut eller sparas på datorn. Det faktum att mailet bara går att läsa från 

en bestämd IP-adress och genom att mailet tas bort om 30 dagar så kan risken för 

spridning antas minska. Tingsrätten har genom detta försökt uppnå en säkrare 

hantering av elektroniskt utlämnande.  

 

Efter tre månader har Lunds universitet fortfarande inte besvarat vår begäran. 

 

Tre dagar efter begäran sänts till Karlstads kommun mottog vi de begärda hand-

lingarna. Vi fick dock återkoppling två gånger under de tre dagarna att ärendet 

hanterades. Mailet innefattade en sammanställning av de begärda uppgifterna. 

Karlstads kommun tog heller inte ut någon avgift för de begärda handlingarna. 

 

Eftersom bara ett fåtal myndigheter undersöktes är det svårt att göra några större 

generaliseringar av resultatet men det stödjer teorin om att myndigheter tillämpar 

olika rutiner vid utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. Detta 

innebär att förutsebarheten är åsidosatt i och med att ingen lagstiftning finns på 

detta område. 
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7 Slutsats 

Trots att det finns ett flertal bestämmelser som talar för att en myndighet ska anses 

vara skyldig att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form om den sökande 

begär det, så föreligger ingen sådan skyldighet. 2 kap. 13 § TF stadgar att den 

sökande inte har rätt att ta del av en handling i annan form än utskrift. En myn-

dighet får dock lämna ut en handling i elektronisk form om det anses lämpligt. 

 

Det bör belysas att frågan varit föremål för utredning tre gånger, men fortfarande 

inte lett till någon lagstiftning. Det är uppenbart att det finns ett behov att vidare 

utreda frågan, då inget talar för att den tekniska utvecklingen kommer stanna av. 

Vi är eniga med de resonemang som förs i utredningarna, och tycker således inte 

att det är lämpligt att införa en absolut skyldighet att lämna ut handlingar i 

elektronisk form. Vi anser dock att det bör införas en lagändring som stadgar en 

skyldighet att pröva om en allmän handling kan lämnas ut elektroniskt, men att 

det bör fortsätta utredas hur en sådan skyldighet skulle kunna införas. Skyldighet-

en skulle innebära att huvudregeln är att handlingar kan lämnas ut elektroniskt, 

men också ge myndigheter en möjlighet att neka sådant utlämnande om det anses 

olämpligt.  

 

Vår mening är att de handlingar som kan lämnas i utskrift också bör kunna lämnas 

ut elektroniskt. Risken för att uppgifter ska behandlas eller bearbetas på felaktiga 

sätt kan inte längre ligga till grund för varför handlingar inte ges ut elektroniskt, 

då merparten människor idag har tillgång till exempelvis scanner. Vi anser därför 

att en skyldighet att göra en lämplighetsprövning bör föreligga. Som det ser ut 

idag gör myndigheter olika i denna fråga, och det eftersätter den förutsebarhet 

som är så viktig i alla myndighetsbeslut. 

 

Under tiden frågan utreds bör bestämmelser tas in i avgiftsförordningen som 

medger uttag av avgift i samband med elektroniskt utlämnande av allmänna hand-

lingar. Detta skulle innebära att risken för okynnesuttag i samband med elektro-

niskt utlämnande minskar och det skulle stärka rättssäkerheten. Önskvärt är om 

myndigheter, likväl som vid utlämnande av kopia eller utskrift, har en enhetlig 

rutin för avgiftsuttag. 

 

Den slutsats som kan dras av den korta empiriska undersökningen är att myndig-

heter i viss omfattning lämnar ut handlingar elektroniskt idag. Två av fem tillfrå-

gade myndigheter tillhandahöll de begärda uppgifterna i elektronisk form utan 

avgiftsuttag. En myndighet sa sig inte föra sådan statistik som vi efterfrågade, och 

kunde därför inte lämna ut de begärda uppgifterna. Detta gav emellertid inget svar 

på om just den myndigheten sänder handlingar elektroniskt om så begärs, och vi 

bortser därför från denna myndighet i slutsatsen. En myndighet har heller inte 

besvarat begäran ännu, vilket slutligen innebär att av tre myndigheter, så lämnade 

två av dessa ut handlingar elektroniskt. Den myndighet som inte lämnade ut de 

begärda handlingarna i elektroniskt form, gjorde så med stöd av 2 kap. 13 § TF. 
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[Bilaga 1 – Begäran inkommen till universitetet] 







Bilagor 
 

Hej! 

 

  

 

• Jag begär härmed en sammanställning på de allmänna handlingar som rör alla 

era anställa där namn, lönelista, befattning, telefonnummer, ålder och 

mailadress framgår. 

 

  

 

Eventuell sekretess 

 

Uppgifterna begärs ut med stöd av offentlighetsprincipen och såvitt jag kan 

finna föreligger inga bestämmelser i sekretesslagen och 

sekretessförordningen som är tillämpliga på den typ av uppgifter jag söker. 

 

Skulle ni vid sekretessprövning finna att sekretess föreligger önskar jag 

kopia på de begärda handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskade 

och ett beslut med besvärshänvisning för varje sekretessbelagd uppgift. 

 

  

 

Kostnad 

 

Jag önskar de begärda uppgifterna levererade på ett så ekonomiskt och miljövän-

ligt sätt som möjligt. Jag föredrar om svaret kan komma via email 

till collectus@hotmail.com 

 

 

 

mailto:collectus@hotmail.com
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