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Abstract
This study aims to put light into a problem that often is seen as a complexed, vaguely legislated “grey
area” in the fundamental laws regarding access to official documents, mainly focusing on the technical
and workforce related boundaries. Sweden is worldwide known for the democracy and openness. We
have the freedom of information in terms of access, followed by the rights to write, publish and share
our perspectives with the rest of the world. These rights have been protected in the deepest core of jurisdiction for decades. Although the law remains, society has evolved as technology has to some extent
replaced traditional paperwork over the years and changed the way we exchanged, store and handle information. The Swedish government claim to be much aware of the changes that is needed to be done
to keep our rights in the modern society, although the jurisdiction remains more than a few steps behind. There are exceptions where official information is to be unofficial. Some of these exceptions are
not surprising, others are more. If we speak of sensitive information that could cause harm for the individual, it should be treated with care to protect us. What about information a government has access to,
but it is stored it in a digital form, one we cannot read or see in its present state and therefore require a
process involving a program they do not have at hand or takes time to access or “reform” the information to make it accessible. This have impact on whether the information is or is not official information for the public. Swedish institutions handle each request individually, routines of the process
vary, along with the access, or lack of access to the needed technology and, or knowledge at hand,
which less surprisingly leads us to a various result. This essay aims to clarify, nevertheless put light
into the spots where it is needed for a deeper understanding of what is and is not official information.
Sweden claimed and still claims, to be very fund of our fundamental regulations regarding openness
and transparency. At the time we consider joining the European Union (EU) it was essential for the
government to be certain of sustaining these right, this was done by a written request before signing a
membership that these rights where to remain. As the result was positive from EU, we accepted the invitation to become a member state. Lately, we have shown to put “neutralisation”, as in adapting to the
rest of the Union over openness, giving us more exceptions and therefore more secrecy. Openness is
not as welcomed in the other member states and the regulations are here to support us to melt into the
picture. The essay will therefore look into the international spectrum, mainly focusing on the effects of
our membership and compare the general EU member states to Sweden.
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1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
I Sverige har vi medborgare en viktig roll, den offentliga makten tar start hos oss genom vår rösträtt, fri
åsiktsbildning och representativt parlamentariskt statsskick1. Året var 1766 när Tryckfrihetsförordningen infördes i Sverige, vi kom att bli det första landet i världen vars lagstiftning gav oss informationsfrihet genom tryckt skrift. Genom denna rättighet fick medborgare möjlighet att tillgå offentlig information, vilket gav oss redskap att begrunda vårt statsskick. Vi kan till stor del tacka Anders Chydenius, en finsk riksdagsman från Kokkola som med sitt fria tänkande och engagemang föreslog implementering i lag för tryckfrihet och rätt för medborgare möjlighet till insikt i myndigheternas information. Chydenius gav oss startskottet för något som inte bara vi, utan stora delar av resterande världen implementerat, eller implementerar2. Författaren Juha Mannien uttrycker dess betydelse i sin artikel “Anders Chydenius and the Origins of World’s First Freedom of Information Act” från 2006: “at present
freedom of information is recognised as the most effective way to prevent corruption in developing
countries3”. Chydenius uttrycker i sina memoarer att det inte fanns något annat område som han arbetat
så flitigt med som det område som kom att kallas skrift-och tryckfrihet. Det kan förklaras av det faktum
att det tidigare inte bara varit strikt förbjudet att publicera idéer, utan också att överhuvudtaget notera
information. Om du skulle bli påkommen med sådan information var anledningen irrelevant för utfallet
- vare sig om de var avsedda endast för eget bruk eller för att hjälpa en vän i nöd4. Leena Luhtanen, f.d.
Finlands justitieminister (2005–2007) uttrycker följande i sin artikel ”Transparency at the core of democracy”:
“The transparency of government is a core issue of the democracy principle and a precondition for
bringing any government closer to its citizens. If a government does not trust its citizens, how can one
expect the citizens to trust their government?5”
Offentlighetsprincipen är en princip om medborgarnas rättighet att få insyn i myndigheternas arbete,
vilket i sin öppenhet och insyn minskar risken för korruption och maktmissbruk6. För ett folkstyrt samhälle är rättigheterna som offentlighetsprincipen bär med sig av mycket stor betydelse och något som
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1 kap 1 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF)
Gustav, Björkstrand, “Introduction: Anders Chydenius´ Legacy Today” Anders Chydenius and The world’s forst Freedom
of Information Act, 2., uppl., Kokkola, 2006.
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Mannien, Juha, “Anders Chydenius and the Origins of World’s First Freedom of Information Act”, 2., uppl., Kokkola,
2006, s.20
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2006, s.20-22
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Luhtanen, Leena, “Transparency at the core of democracy” 2., uppl., Kokkola, https://www.chydenius.net/tiedostot/worlds_first_foia.pdf, 2006 s.57
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Sefastsson, Trond, Offentlighetsprincipen i praktiken, 2., [omarb.] uppl., Stockholm, 1999, s.12
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berör alla landets invånare. Möjligheten att tillgå information kring den offentliga verksamheten ger oss
en viss garanti att myndigheterna inte överskrider sina befogenheter7.

1.2 Problemformulering
Enligt svensk grundlag har vi rätt att fritt yttra våra tankar eller åsikter, ta del av allmänna handlingar8
offentliggöra allmänna handlingar och underrättelser, oavsett vilket ämne de berör9. Denna rättighet
gäller såväl svenska -och utländska medborgare, så vidare inte annat följer av lag eller särskild förordning10, vilket inte finns reglerat i dagsläget11. Begränsningar får lov att ske bl.a. om det krävs för att bevara rikets säkerhet, dess penningpolitik, med avsikt att förebygga och beivra brott, eller för att skydda
den enskilde individens personliga eller ekonomiska förhållanden12. En begränsning rörande denna
princip måste framgå av särskild lag, eller annan lag dit hänvisning hänförs för att vara giltig13.
Handlingar behöver inte nödvändigtvis vara i pappersformat. Av 2 kap 3 § Tryckfrihetsförordning
1949:105 (TF) framgår att handlingar även inkluderar framställningar i form av bild, skrift eller upptagningar som kan läsas, lyssnas eller på annat sätt uppfattas enbart med hjälp av tekniska hjälpmedel.
Framställningar av automatiserad behandling är att betrakta som allmänna om de uppfyller följande
rekvisit. Utöver det faktum att handlingarnas självfallet är upprättade och förvarade hos myndigheten,
behöver myndigheten ha tillgång till den tekniska utrustningen som framställningen kräver och därefter
kunna sammanställa materialet genom rutinbetonade åtgärder14. Hur stor arbetsinsats vi kan förvänta
oss, hur mycket som ingår i rutinbetonade åtgärder framgår inte av lag. Det är något som inte med enkelhet kan besvaras, vilket i grunden lockat mig att utreda denna ”gråzon”. De tekniska förutsättningarna myndigheten har får även det en väsentlig betydelse i förmåga att framställa handlingar genom rutinbetonade åtgärder. Det finns en rimlighet i att någon, eller några former av begränsningar gällande i
vilken utsträckning en myndighet är skyldig att sammanställa material för utlämnande av allmänna
handlingar. Vad som däremot kan ifrågasättas och diskuteras är till vilken utsträckning detta får ske i
förhållande till arbetsinsatsens storlek eller andra faktorer som har bäring på arbetsinsatsen.

1.3 Syfte
Rapporten avser att utreda gällande rätt vid utlämning av allmänna handlingar som kräver större arbetsinsats och, eller tekniska förutsättningar.
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Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9., [omarb.] uppl., Stockholm, 2015, s.15
Zetterström, Stefan, Offentlighet och sekretess, 1 uppl., Malmö, 2010, s.7
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1 kap 1 §, 2st Tryckfrihetsförordning 1949:105
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14 kap 5 §, 2 st. TF
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Ds 2017:37, frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling s.16
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2 kap 2 § TF samt DS 2017:37 s.17
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14 kap 5 § 2 st. TF
14
2 kap 3 § 1-2st. TF
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1.4 Huvudfrågeställning
Till vilken grad kan en myndighet med hänvisning till arbetsinsatsens storlek eller tekniska förutsättningar neka utlämning av handling utan att det strider mot offentlighetsprincipen?

1.4.1 Övriga frågeställningar
Hur har EU-medlemskapet påverkat svenska offentlighetsprincipen?

1.5 Avgränsningar
Rapporten avser främst att belysa ”de lege lata” men avslutningsvis också ”de lege ferenda”. Rapporten
kommer huvudsakligen utreda offentlighetsprincipen ur ett nationellt förvaltningsrättsligt perspektiv,
för att därefter belysa hur regleringen förhåller sig i ett internationellt- samt mångfaldsperspektiv. Med
anledning av begränsning i form av sidantal och tidsaspekten kommer fokus att riktas mot att utreda
hur stor arbetsinsats som myndigheter enligt lag, praxis och doktrin är skyldiga att tillföra inför utlämnande av allmänna handlingar med stöd av offentlighetsprincipen. Sekretesslagen (OSL), Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400) kommer att behandlas ytligt, i den utsträckning sekretesshantering påverkar handläggningens omfång.
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2.0 Metod
2.1 Rättsdogmatisk metod
Då rapporten främst har för avsikt att utreda gällande rätt kommer huvudsakligen rättsdogmatisk metod
att tillämpas. Detta kommer att ske genom att identifiera, tolka och värdera relevanta rättskällor, för att
slutligen sätta dessa i relation till varandra i en rättslig analys i syfte att dra slutsatser om gällande rätt.
Rättsdogmatisk metod används för att fastställa lex lata, vad som är gällande rätt. Detta görs genom att
fastställa källornas värde och genom normhierarkin värdera deras auktoritära värde. Detta sker delvis
genom att systematiskt finna samband och principer som framgår av lag, förarbeten, prejudikat och
doktrin15. Flertal faktorer påverkar hur vi använder källorna korrekt, det kan delvis vara beroende på
hur tydlig eller inte själva lagtexten är, det kan röra sig om vilken ålder diverse förarbeten innehar eller
om prejudikaten är starka eller svaga, beroende på om domstolen varit enig eller ej. Utgångspunkten är
att regler inte bör finnas i strid mot varandra. När en konflikt uppstår skall den hierarkiskt överordnade
normen alltid ges företräde16.

15

Claes, Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., Stockholm,
2015, s.43
16
Karin, Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, [Elektronisk resurs] 1 uppl., Stockholm: Nordstedts Juridik, 2015. s.18
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3.0 Rättsutredning
3.1 En inblick i juridiken
I Tryckfrihetsförordningen (1949:105) föreskrivs att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar17. Denna rättighet gäller såväl svenska, som utländska medborgare såvida inte annat
följer av lag eller särskild förordning18. Vid tal om medborgarskap i förhållande till insyn finns i nuläget inga särskilda bestämmelser, vilket gör att individer som har annat medborgarskap också har möjlighet att ta del av allmänna handlingar19. En handling definieras i vår grundlag som en framställning i
skrift eller bild, något som en individ kan uppfatta genom att läsas, se, höras eller på annat sätt uppfatttas. En handling är att betrakta som allmän vid tidpunkten den är i myndighetens förvar, då den ankommer till dess befattningshavare eller är upprättad hos myndigheten20. En handling är inte att betrakta
som upprättad tidigare än den har expedierats av myndighetens personal eller – när det gäller handlingar som hör till ett ärende - vid den tidpunkt då ärendet är slutbehandlat, eller – vad gäller övriga
handlingar som arbetas fram inom myndigheten – när den färdigställts. När det gäller diarium, journalanteckningar eller dylikt som förs löpande och kräver införing så anses handlingen upprättad – och därmed allmän – när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing21. Vi skall nu gå in på de huvudändamål för vilka offentlighetsprincipen får begränsas enligt grundlagen och några mer konkreta
undantagsfall som regleras i den lag som innehåller flest begränsningar, nämligen offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) även kallad OSL.

3.2 Undantag
3.2.1 För Sverige
Undantag från offentlighetsprincipen är bland annat tillåtet i den mån det är påkallat med hänsyn till att
bevara rikets säkerhet, förhållande till andra stater eller penningpolitik. Rättigheten att ta del av allmänna handlingar får även inskränkas i t.ex. avsikt att förebygga brott eller för att skydda den enskilde
individens personliga eller ekonomiska förhållanden22.
3.2.2 Sekretess
Uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL rör sig ofta om information som innehåller känsliga
uppgifter så som t.ex. journalanteckningar inom hälso- och sjukvården eller andra uppgifter i integritetskänslig offentlig verksamhet som kan leda till identifiering av personen i fråga. För att undvika att
röja personens identitet kan de aktuella uppgifterna maskeras23.
En för denna uppsats viktig bestämmelse ur OSL lyder enligt följande:

17

1 kap 1 §, TF
14 kap 5 §, 2 st. TF
19
DS 2017:37 s.16
20
2 kap 3 § TF, 2 kap 6 § TF
21
2 kap 7 § 1st – 2st. 1p. TF
22
2 kap 2 §, TF, se även Ds 2017:37 s.17
23
Sefastsson, offentlighetsprincipen i praktiken, 1999, ss. 63–64
18

5

En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte
uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång 24.

3.3 Rutinbetonade åtgärder
I 2 kap 3 § 2-3st. TF regleras förutsättningar för att en upptagning skall anses vara förvarad hos myndigheten. Upptagningen behöver delvis vara möjlig att göra tillgänglig för myndigheten genom tekniska hjälpmedel som myndigheten i fråga har tillgång till. Beträffande upptagningar av automatiserad
behandling skall uppgifterna kunna sammanställas genom rutinbetonade åtgärder för att betraktas som
tillgängliga för myndigheten25.

3.3.1 Proposition 1973:33
”Tekniken har i vissa fall sprungit ifrån oss. Vi behöver hinna i fatt!26”. I rubricerade förarbete från år 1973

uttrycks behov av en specificering i TF beträffande handlingar i form av automatisk databehandling
(ADB), s.k. ADB-upptagningar. Samtidigt framförs en oro över hur vidare all den information rörande
frågan kan komma att leda till svårigheter i såväl utformning av laglydelsen som dess framtida tillämpning27. ADB får en mycket positiv klang när det talas om vilka möjligheter den medför att få en överblick och kunna föra samman stora kvantiteter av information. Med lämpligt organiserade system kan
uppgifter hållas uppdaterade och tillgängliga på ett sätt som vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss. Den
nya tekniken möjliggör centralisering av register vilket underlättar sökningar då flertalet system kan
samverka för att utbyta och ställa samman resultat från olika källor. Det beskrivs en fara förenad med
beskrivna tekniska framsteg, nämligen intrång i den personliga integriteten. Vid jämförelse till en manuell hantering uppskattas skillnaden utgöra en ”gradskillnad” men inte desto mindre något som bör
värnas om. Slutligen kräver den nya tekniken att det finns insyns- och kvalitetskontroller gentemot de
som utnyttjar den nya teknikens resurser. Här diskuteras ett påkallat skydd som förbjuder otillbörligt
intrång i personlig integritet28.

3.3.2 Proposition 1975/76:160
Denna proposition från år 1975 problematiserar hur allt strängare sekretessbestämmelser får betydelse i
förhållande till offentligheten. Offentlighetsprincipen bär en viktig funktion, nämligen att ge allmänheten insyn i myndigheternas beslutsunderlag29. I propositionen tas begreppet ”betydande hinder” upp
som en beteckning på situationer där offentlighetsprincipen begränsas. Vad som innefattas i detta begrepp kan enligt propositionen röra sig om situationer då myndigheten använder handlingen i sitt arbete, handlingen är inte tillgänglig då den utlånats till en annan myndighet, eller om personalen har vik-

24

6 kap § 4 offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
2 kap 3 § 2-3st. TF
26
Johan, Eriksson, På väg mot en digital offentlighetsprincip – slutrapport från projektet Undervaka, s.15 [Hämtad: 201808-31]
27
Kungl. Maj:ts proposition 1973:33 med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m., ss.23–24
28
Prop. 1973:33 ss.44–45
29
Prop. 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet, ss.87–88
25
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tigare tjänsteåligganden att tillgodose. När betydande hinder förekommer tidpunkt såväl som själva utlämnande sker skilja sig, t.ex. i form av succesiv bearbetning. Det sker lämpligen under en löpande dialog. Arbetet skall ske under utgångspunkt att detta sker skyndsamt30. Gällande tekniska upptagningar
ska dessa utgöra tillgängliga av myndigheten om urval och, eller sammanställning kan genomföras med
rutinbetonade åtgärder. Endast då, kan begärda uppgifter från de tekniska upptagningarna anses utgöra
allmänna handlingar. Skulle arbetet t.ex. innebära behov av mer kvalificerade insatser, vilket skulle
kunna röra sig om nyskrivning av program, är inte materialet tillgängligt för myndigheten i grundlagens
mening.

3.3.3 Proposition 2001/02:70
Var gäller rutinbetonade åtgärder, skall arbetet i enlighet med 2 kap 3§ TF inte innebära några nämnvärda kostnader. Vid en sådan bedömning får även hänsyn tas till den allmänna tekniska utvecklingen
och myndighetens kompetens av betydelse för vad som är att betrakta som rutinbetonat arbete. Var gäller större insatser, som exempelvis nyskrivning av dataprogram, faller sådana inte inom ramen för rutinbetonade åtgärder31.

3.4 Tekniska förutsättningar
3.4.1 Dir. 1998:32 offentlighetsprincipen och IT samt översyn av sekretesslagen m.m.
Den 16 april år 1998 fastställdes direktiv (dir.) 1998:32 offentlighetsprincipen och IT samt översyn av
sekretesslagen m.m. efter ett regeringssammanträde. Direktiven innebar att en kommitté skulle tillsättas
för att se över bestämmelserna kring allmänna handlingars offentlighet, i syfte att öka möjligheten för
offentlighetsprincipens tillämpning inom IT-samhället32.
3.4.2 Proposition 1990/91:60 om offentlighet, integritet och ADB
Vid tidpunkten då uttrycket ”rutinbetonade åtgärder” kom under 1970 talet var tekniken inte vad den
har kommit att utvecklats till33. Det var redan under slutet av 1991 som Lagrådet föreslog ett förtydligande av uttrycket ”tillgängligt för myndigheten34” i 2 kap § 3 TF med hänvisning till att innebörden
inte utan vidare kan utläsas i lag. Regeringens gjorde bedömningen att ett sådant förtydligande inte var
nödvändigt35.
3.4.3 Proposition 2001/02:70 offentlighetsprincipen och informationstekniken
Till följd av dir. 1998:32 kom prop. 2001/02:70 offentlighetsprincipen och informationstekniken i syfte
att stärka offentlighetsprincipen och öka dess möjlighet att tillämpas i IT-samhället. I den propositionen
uppmanas myndigheter att vara föregångare vid användning av IT man önskade en IT baserad förvalt-

30

Prop. 1975/76:160 ss.181–189
Prop. 2001/02:70 offentlighetsprincipen och informationstekniken ss.22–37
32
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ning. Vidare anfördes att offentlighetsprincipens reglering har en avgörande betydelse för dess utveckling, med hänsyn till att den grundlagsfästa offentlighetsinsynen är att betrakta som en del av den informationsförsörjningen som myndigheterna står för. Insyn skall så långt det är möjligt ges under gemensamt arbetssätt bland annat genom standardisering, tekniker och metoder36.
Offentlighetsprincipen måste skyddas och anpassas till nya förhållanden om den skall fylla sina syften. Detta är särskilt relevant när det gäller dess tillämpning i informationssamhället37.

Utgångspunkten är att IT utvecklingen inom förvaltningen får inte leda till en försvagning av offentlighetsprincipen, utan tvärt om bör insynen vidgas. Regler bör förhålla sig teknikneutrala i den mån det är
möjligt för att kunna tillämpas även under de nya förutsättningar som tekniken medför. Allmänhetens
insyn får inte vara beroende av den teknik som myndigheterna använder i sin informationshantering.
Det är av stor vikt att den personliga integriteten beaktas eftersom möjligheterna att söka efter information ökar, därmed är det önskvärt att finna rimlig balans mellan de två faktorerna38. Mot bakgrund av
de mål som utformats om lättillgänglighet, effektivitet och låga handläggningskostnader är det, enligt
propositionen, otillfredsställande om lagstiftningen inte ger stöd för rätten att begära ut handlingar som
lagras i elektronisk form. Samtidigt finns det goda skäl att överväga skyddet mot otillbörliga integritetsingrepp för att inte missgynna personlig integritet39.
Offentlighetsprincipen måste skyddas och anpassas till nya förhållanden om den skall fylla sina syften. Detta är särskilt relevant när det gäller dess tillämpning i informationssamhället40.

Vid tidpunkten för propositionens framläggande var elektroniska handlingar något som i stort sett varje
myndighet använde sig av, både genom att framställa och ta emot handlingar. Frågan kom att bli
huruvida det är lämpligt att begränsa allmänhetens tillgång till dessa handlingar genom kriteriet ”rutinbetonade åtgärder”? I det betänkande som föregick propositionen SOU 1997:39 integritet, offentlighet,
informationsteknik anförde datalagskommittén kritik kring förhållandet att samtliga datorlagrade
material hos myndigheterna skall anses bestå av s.k. potentiella handlingar, vilka uppstår när allmänheten efterfrågar dessa och som sedan framställs genom rutinbetonade åtgärder. En mycket snarlik argumentation återfinns även i SOU 2001:3 offentlighet och upphovsrätt i slutliga expertutlåtanden av
b.la. Per Hultengård och Peter Seipel. Kritiken från datalagskommittén riktade sig direkt till den skillnad beträffande elektroniska handlingar som inte finns gällande konventionella handlingar. Skillnaden
utgör vad de benämner för ett ”slarvutrymme”. Regeringen besvarade kritiken genom att betona att det
varken är acceptabelt ur offentlighetssynpunkt eller tillfredställande att det finns färdiga handlingar förvarade hos myndigheten som beroende på hur de väljer att organisera sitt datasystem blir allmänna eller
36
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inte. Det är alltså enligt regeringen inte tillfredställande om elektroniska handlingar inte anses allmänna
på grund av att myndigheten har organiserat materialet på ett sådant sätt att handlingarna inte går att
återfinna genom rutinbetonade åtgärder, ur rättslig synpunkt inte anses förvärvade och inte därför kan
bli allmänna, med anledning att myndighetens organiserande av materialet gör att handlingarna inte går
återfinna genom rutinbetonade åtgärder. Regeringen uttrycker med tydlighet att utvecklingen inom förvaltningen mot en mer elektronisk handläggning inte får lov att innebära en försämring i allmänhetens
insyn41. Förslaget innebar b.la. en förändring i 2 kap 3 § TF gällande tillgängligheten för allmänna
handlingar i formen av sammanställning av automatiserad behandling, vilken skall vara att betrakta
som förvarad hos myndigheten om myndigheten kan framställa dessa genom rutinbetonade åtgärder.
Vidare föreslogs ett tillägg i 2 kap 13 § gällande begäran av att ta del av en kopia av elektroniska handlingar i form av utskrift, att begränsas i den utsträckning inte annat föreskrivs av annan lag. Förslagen
accepterades och kom att träda i kraft den 1 januari 200342.

3.5 Praxis
RÅ 1988 ref. 84, Mål: 341–1988, Avgörandedatum: 1988-09-28

Statistiska centralbyrån (SCB) mottog en förfrågan om att ta del av allmänna handlingar gällde levnadsförhållanden om kvinnors hälsa, om de lider av någon sjukdom eller annan svaghet och om så är,
vilken andel som regelbundet behandlas samt ekonomiska faktorn i förhållande till behandling. SCB
anförde att informationen som efterfrågades tillhandahölls i enskilda sekretessbelagda akter, vilket
skulle kräva bearbetning i ett antal program, sammanställning och kontroll. De begärda uppgifterna är
därmed inte att betrakta som allmänna enligt 2 kap 3 § TF, hävdade SCB. Ärendet kom att överklagas
till Regeringsrätten och behandlas i målet RÅ 1988 ref 84 huvudsakligen i syfte att avgöra om uppgifterna är tillgängliga för SCB och därmed utgör allmänna handlingar. Frågan som ställs är därför
huruvida uppgifterna kan framställas genom rutinbetonade åtgärder. Regeringsrätten betonar att det
framgår av prop. 1975/76:160 ss.89–91 att en myndighet kan vara skyldiga att ha hjälp av andra program om det kan genomföras med enklare arbetsinsats, utan större kostnader eller komplikationer. Om
arbetet kräver mer omfattande insatser är handlingarna inte att betrakta som tillgängliga för myndigheten. SCB har yttrat att genomförandet skulle kräva dels en utredning som uppskattningsvis tar två
timmar i anspråk, dels en bearbetning inför urval, specialprogrammering av ett befintligt datorprogram
samt efterkontroll. Regeringsrätten förklarar att utredningen har visat att uppgifterna inte är direkt tillgängliga för SCB, utan kräver bearbetning av ADB-registrerade uppgifter för att tas fram. Utifrån vad
SCB anför gällande arbetsinsatsen menar regeringsrätten att bearbetningen skulle överstiga vad som är
att betrakta som rutinbetonade åtgärder. Följaktligen är uppgifterna inte att betrakta som tillgängliga för
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SCB på ett sådant sätt att de utgör allmänna handlingar enligt 2 kap 3 § TF. Det fanns därmed inte någon skyldighet att utge informationen för att tillgodose kraven om offentlighet43.
Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2015 ref. 25, Avgörandedatum: 2015-05-26, Mål 4266–14

Skatteverket fick under 2014 en förfrågan om att utge personnummer på samtliga utvandrare till baltiska länderna mellan år 2009 till och med 2013. Skatteverket anför att det rör sig om uppgifter som
omfattas av automatiserad behandling (ADB) vilket i enlighet med 2 kap 3§ 2st. TF kräver att sammanställningen kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Skatteverket anför att en sammanställning
av begärda uppgifterna inte kan genomföras av rutinbetonade åtgärder, eftersom arbetet involverar fyra
till sex timmars arbete i form av programmering och kvalitetsåtgärder. Till följd av detta är handlingarna varken förvarade hos myndigheten eller allmänna enligt Skatteverket. Ärendet överklagas först till
KR, vidare till HRD mål 4266–14. K.J, som efterfrågar handlingarna anför att han begär utlämnande av
en potentiell handling, följt av myndigheternas skyldighet att anpassa sina program för att utföra urval
som krävs. Gällande tidsaspekten har KR i Sundsvall i sin dom (mål 2215–09) gjort bedömningen att
fem, sex arbetstimmar för framställan faller inom ramen för rutinbetonade åtgärder. Kammarrätten bedömer att det aktuella arbetet á 4–6 timmar, följt av de programmerings- och kvalitetskontroller som en
sammanställning kräver är utöver rutinbetonade åtgärder i 2 kap 3§ 2st. TF. Därmed är handlingen inte
att betrakta som tillgänglig och överklagandet avslås. K.J överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen
(HFD) som i sin dom förklarar att 2 kap 3 § 2 st. TF uttrycker en ”likställighetsprincip” som innebär att
allmänheten, i samma utsträckning som myndigheten skall ha tillgång till datalagrad information (här
refererar HFD till prop. 2001/02:70 s.16) med hänsyn till de resurser och hjälpmedel som står till deras
förfogande (och här refereras i domen till RÅ 1974 ref. 8). Av parterna har enligt HFD inte annat framkommit än att sammanställningen kan göras tillgänglig i befintliga program. Var gäller arbetsinsatsen
som krävs överstiger den dock enligt HFD en sådan begränsad arbetsinsats som inte medför nämnvärda
kostnader (här jämför HFD med RÅ 1988 ref 84, RÅ 1989 not. 533). Uppgifterna kan därför enligt
HFD:s slutsats inte framställas genom rutinbetonade åtgärder och är därmed inte förvarade hos myndigheten, eller att betrakta som allmänna. Av ovanstående anledning avslår HFD överklagandet44.
Kammarrätten i Jönköping, Avgörandedatum: 2016-10-17, Mål nummer: 1804–16

Växjö kommun mottog under år 2016 en begäran att utlämna allmänna handlingar rörande hur många
elever som går i respektive klass fördelat i förskoleklass, låg, mellan och- högstadiet inom kommunen
under vissa tidpunkter. Kommunen lämnade ut uppgifterna, men särskilde inte elever i egna kommunen
från grannkommuners eftersom uppgifterna inte är sökbara och därför kräver manuell hantering. Beslutet överklagades därefter till KR i Jönköping, vilket avgjordes i mål nummer 1804–16. B.E som efter-
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frågar handlingarna, anför att kommunen rimligen borde känna till hur många elever som går i respektive årskurs och att den ska kunna ta fram uppgifterna genom rutinbetonade åtgärder i befintliga program, utan ”mer omfattande arbete”. Uppgifter bör vara essentiella för kommunens revisorer att tillgå
för att kunna revidera verksamheten och föra en korrekt rapportering till skolverket. Kommunen hävdar
att de har utlämnat de uppgifter som har kunnat lämnas ut genom rutinbetonade åtgärder, d.v.s. information om antal elever per årskurs. I sitt yttrande konstaterar kommunen att det förvisso vore möjligt att
skilja elever efter kommuntillhörighet, men att arbetet i tal om att särskilja egna kommunen med grannkommuner skulle överstiga vad som innefattar rutinbetonade åtgärder, eftersom detta kom att beräknas
kunna ta omkring fyra till sex timmar att framställa. KR konstaterar att material av automatiserad databehandling som kräver en arbetsinsats av det slag som det är fråga om i målet, inte kan anses vara tillgängliga med rutinbetonade åtgärder. KR hänvisar till känd praxis från HFD (se HFD 2015 ref. 25) där
HFD konstaterat att en arbetsinsats om fyra till sex arbetstimmar överstiger vad som innefattar rutinbetonade åtgärder. Vilket i sin tur innebär det efterfrågade materialet inte att betrakta som i kommunens
förvar i juridisk mening och därmed inte utgör en allmän handling enligt 2 kap 3 § TF45.
Kammarrätten i Göteborg, Avgörandedatum: 2017-10.18, Mål nr 4870–17

Utbildningsnämnden i Partille kommun mottog en begäran om utdrag gällande vilka som har arbetat
med förskoleklass C på Valhamraskolan under terminerna år 2016. M.G, som efterfrågar handlingarna,
anför att det måste anses sannolikt att kommunen kan svara på vem som utfört arbete för deras räkning
under en bestämd tidsperiod. Delar av dessa uppgifter hanteras rutinmässigt vid löneberäkningar varje
månad, medans andra hanteras vid schemaläggning av de anställda. För att undvika onödig konvertering av data ställer sig klagande öppen för en dialog gällande vilken form den ges i. Vidare råder M.G
nämnden att be en IT-avdelning om hjälp för export av data från sina system för att underlätta framställning, då det vore omständligt att genomföra via Excel. Utbildningsnämnden nekar utlämning med
hänvisning till att informationen inte kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder och därmed inte
är allmänna handlingar. KR beskriver att förutsättningen för att en handling skall vara allmän, är att den
kan framställas genom rutinbetonade åtgärder d.v.s. begränsad arbetsinsats som inte är förknippad med
nämnvärda kostnader, i enlighet med 2 kap 3 § 2st. TF genom befintlig teknisk utrustning (KR hänvisar
här till prop. 2001/02:70 ss. 16, 37). KR menar att uppgifterna inte kan anses vara omedelbart tillgängliga för nämnden, vilket gör att frågan är om uppgifterna kan sammanställas genom rutinbetonade åtgärder. KR hänvisar till HFD 2015 ref.25 enligt vilken dom en arbetsinsats av 4–6 timmar inte skulle
falla under kriteriet. Avslutningsvis instämmer KR med nämndens tidigare bedömning att framställningen inte kan genomföras av rutinbetonade åtgärder och konstaterar att handlingen inte en allmän
handling enligt TF46.
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Kammarrätten i Sundsvall, Avgörandedatum: 2009-12-08, Mål nr 2215–09

Umeå kommun fick en förfrågan att ta del av allmänna handlingar gällande hur många vikarier i Kommunen som har arbetat mellan 310–364 ”LAS-dagar” hos Umeå kommun från den 1 december 2008 till
den 18 maj 2009 samt hur många av dessa som blivit företrädesberättigade. Umeå kommun nekade utlämnade av handlingarna med hänvisning till 3 kap 3 § 2 st. TF, något som sedan kom att justeras till 2
kap 3 § 2st TF att handlingarna inte anses förvarade hos kommunen eftersom de inte kan göras tillgängliga genom rutinbetonade åtgärder. Beslutet kom att överklagas till KR i Sundsvall och behandlas i mål
2215–09 som avsåg att utreda om handlingarna vore möjliga för myndigheten att framställa genom rutinbetonade åtgärder och till följd vara att betrakta som allmänna. A.C som efterfrågar handlingarna,
anför att kommunen tidigare har lämnat ut dessa typer av allmänna handlingar som finns lättillgängliga
i deras datasystem och ifrågasätter därmed om de har upphört att vara allmänna handlingar. Kommunen
anför att framställning av begärda handlingarna inte kan tas fram genom rutinbetonade åtgärder till
följd av det faktum att kommunen saknar tillgång till ett system som automatiskt kan ta fram dessa uppgifter från olika delar och tidsintervaller. Sammanfattningsvis krävs en manuell hantering för att ta fram
dessa uppgifter, vilket uppskattningsvis skulle innebära omkring fem, sex arbetstimmar i anspråk.
Kommunen menar att en sådan arbetsinsats överstiger vad som innefattas av rutinbetonade åtgärder,
vilket resulterar i att handlingarna inte är allmänna. Var gäller de tidigare utlämnanden som gjorts anför
kommunen att det har skett av misstag. KR konstaterar att huruvida handlingarna är att betrakta som
allmänna enligt 2 kap 3 § 1st. TF sätts i förhållande till huruvida informationen ur de tekniska upptagningarna finns tillgängliga för myndigheten i enlighet med 2 kap 3 § 2st. TF, på ett sådant vis att de kan
framställas genom rutinbetonade åtgärder, d.v.s. med en enkel arbetsinsats utan nämnvärda kostnader
eller komplikationer, vilket KR konstaterar tidigare har bedömts i RÅ 1988 ref. 84 och Kammarrätten i
Stockholm 2009-01-14 målnummer 7324–08. Av utredningen i målet framgår enligt KR att kommunen
inte kunnat visa att det vore omöjligt att praktiskt identifiera de handlingar som A.C önskar ta del av.
Var gäller arbetsinsatsen anser KR att fem, sex arbetstimmar inte kan anses vara så pass omfattande att
det skulle överstiga vad som ryms inom begreppet rutinbetonade åtgärder. Det aktuella urvalet eller
sammanställningen anses således vara tillgänglig och därmed en allmän handling. KR återförvisar ärendet till Umeå kommun för sekretessprövning47.
Kammarrätten Göteborg, Avgörandedatum: 2017-03-14, Mål nr 183–17

KR i Göteborg bedömde i mars 2017 i mål 183–17 en begäran om att ta del av allmänna handlingar bestående av 277 patientjournaler tillhörande de patienter som behandlats med centralstimulantia vid
Kungälvs barn-och ungdomsrehabilitering. Kommunen, som nekade att lämna ut handlingarna, anför
att journalerna kräver en individuell sekretessprövning enligt 25 kap 1 § OSL före utlämnande. Den arbetsinsats som krävs för att ”avidentifiera” en journal uppskattas ta mellan åtta och tio timmar. För
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samtliga journaler uppskattas arbetet krävs 2200 timmar, vilket motsvarar över ett årsarbete (1760 timmar exkl. semester och helger). KR konstaterar att rätten att ta del av allmänna handlingar som framgår
av 2 kap 12 § TF är ovillkorlig, att varken arbetsinsats som krävs i form av att återfinna eller sekretesspröva handlingarna får lov att inskränka i myndighetens skyldighet att delge allmänna handlingar (jfr
JO 2015/16 s. 653). Däremot får tidpunkt och det sätt på vilket utlämnandet sker påverkas av omständigheterna när handlingarna som begärs inte finns tillgängliga vid tidpunkten för begäran, t.ex. genom
ett succesivt utlämnande (se prop. 1975/76:160 s.181, 189, RÅ 1979 Ab 6). Ett succesivt utlämnande
sker under löpande kontakt med personen som efterfrågar handlingarna och prioriteras i den mån det är
möjligt efter sökandens önskemål, vilket skall ske skyndsamt (jfr JO2015/16 s.653). Avslutningsvis bedömer KR att Västra Götalandsregionen (VG) inte haft fog att avslå begäran och det tidigare beslutet
upphävs. Målet hänvisas åter till VG för sekretessprövning48.
Kammarrätten i Jönköping, 2012-12-17, Mål nr 3402–12
Landstinget i Jönköping nekade utlämnande av uppgifter från sitt avvikelsehanteringssystem med hänvisning till att denna begäran inte kunde utföras med rutinbetonade åtgärder i enlighet med 2 kap 3 §
2st. TF. Eftersom dokumenten skulle behöva sekretessbeläggas, något som beräknas ta ett par timmar
att utföra. Ärendet överklagades under slutet av 2012 till Kammarrätten i Jönköping och kom att behandlas i mål 3402–12. S.F, som efterfrågar handlingarna anför att framtagning, respektive sekretessbeläggning är två olika moment som görs separat. När det kommer till att göra en väl avgränsad sökning i
existerande system anser S.F att det måste vara att betrakta som en rutinbetonad åtgärd, varpå träffarna
sedan sekretessprövat separat. Kammarrätten gör bedömningen att en handling är tillgänglig för myndigheten om den är tillgänglig genom tekniska hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. Gällande
en handling av automatiserad behandling är den i myndighetens förvar om den kan göra tillgänglig genom rutinbetonade åtgärder, utan nämnvärda kostnader i enlighet med 2 kap 3 § 1–2 st. TF. Vid bedömning av detta slag får hänsyn tas i förhållande till den tekniska utvecklingen i allmänhet och på
myndigheten, samt myndighetens tekniska kompetens. Var gäller en konstruktiv insats, så som nyskrivning av datorprogram, faller det utanför ramarna för en rutinbetonad insats (jmf prop. 2001/02:70 ss.
22, 37). Gällande arbetstiden hänvisar Kammarrätten till tidigare praxis genom bl.a. KR i Sundsvall i
mål 2215–09 (dom den 18 december 2009). I det målet konstaterades att en arbetsinsats av fem, sex
timmar kan betraktats falla inom begreppet rutinbetonad åtgärd. Medan det konstaterats av KR i Stockholm i mål 3892–12 (dom den 24 juli 2012), att en arbetsinsats av 24 timmar däremot överstiger vad
som innefattas av begreppet. I det aktuella målet bedömer KR att de handlingar som S.F efterfrågar kan
tas fram genom befintligt program, i deras s.k. avvikelsehanteringssystem. Den sökning som krävs är
att betrakta som rutinbetonad eftersom den kan tas fram genom en begränsad arbetsinsats och inte är
förknippad med några nämnvärda kostnader. Var gäller Landstingets bedömning anser kammarrätten
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att två arbetstimmar i form av sekretessprövning inte utgör godtagbar grund för nekande av utlämnande
med hänvisning till 2 kap 3 § 2 st. TF och målet överlämnas på dessa grunder återigen till Landstinget
för en ny handläggning49.
Kammarrätten i Stockholm, 2013-06-17, Mål nr 2702–13
Statistiska centralbyrån (SCB) beslutade den 17 juni 2013 att delvis ge avslag gällande en förfrågan om
att ta del av handlingar, med hänsyn till att vissa begärda uppgifter skyddades av sekretess enligt 24
kap 8 § OSL. Bliwa, företaget som efterfrågar handlingarna återkom med vissa justeringar i sin begäran
och överklagar därefter beslutet som kom att behandlas i mål 2702–13 av Kammarrätten i Stockholm.
Till stöd för sin överklagan anför Bliwa att SCB över telefon har meddelat att arbetet som framställan
innebar skulle röra sig om en timme, vilket omöjligen kan överstiga vad offentlighetsprincipen omfattar. SCB bedömer att arbetet som framställan gäller skulle uppgå till mellan två och två och en halv arbetsdag, vilket således överstiger de rutinbetonade åtgärder som de är skyldiga att utföra i enlighet med
TF. KR hänvisar i sin dom till praxis från regeringsrätten (RÅ 1988 ref. 84) som enligt KR ger stöd för
bedömningen SCB har gjort. Frågan som bedöms i målet är huruvida handlingarna kan framställas genom rutinbetonade åtgärder? KR hänvisar till att det genom förarbeten (prop. 2001/02:70 s. 22) beskrivs att prövningen utgörs av arbetsinsatsen som krävs och de kostnader som uppstår. Vad som också
har betydelse är den tekniska kompetensen, likaså nivån som finns på myndigheten och allmänna tekniska utvecklingen, vilket får betydelse för vad som från en tid till en annan kan betraktas som rutinbetonat. Var gäller programmeringsinsatser utgör dessa inte en rutinbetonad arbetsinsats. Vad utredningen
i målet visar är att det skulle ta 2–2,5 arbetsdagar att framställa de begärda uppgifterna, ur varje enskilt
register. När uppgifterna har tagits fram ur dataregister behöver dessa sammanställas genom programmering, för att sedan kontrolleras, kvalitet och leveranssäkras, för att slutligen manuellt klassificeras.
Uppgifterna skulle förvisso kunna tas fram genom befintliga system, men skulle å andra sidan behöva
särskild programmering. KR bedömer mot den bakgrunden att arbetet skulle kräva en skäligen omfattade, kvalificerad, manuell arbetsinsats och uppgifterna bedöms därför inte möjliga att göra tillgängliga
genom rutinbetonade åtgärder. Följaktligen kan inte handlingarna anses vara förvarade hos SCB, eller
allmänna enligt TF och överklagan kom därför att avslås50.
Kammarrätten i Stockholm, 2009-01-14, Mål nr 7324–08
Statistiska centralbyrån (SCB) beslutade 20 augusti 2008 (dnr 2008/1317) att ge avslag på en förfrågan
gällande att ta del av allmänna handlingar, vilket beslut kom att överklagas till KR i Stockholm år 2009
och behandlas i mål 7324–08. De handlingar som efterfrågades av S.N berörde personer som blivit
valda till kommunfullmäktige i valen 1998, 2002 och 2006. S.N anför att uppgifterna är offentligt pub-
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licerade och det efterfrågas ingen information som kan skada dem, så som deras namn eller födelseland. SCB har tidigare publicerat uppgifter av detta slag och S.N är i behov av dessa för att färdigställa
sin uppsats. SCB anför att informationen som efterfrågas finns lagrad i tre olika dataregister och att
den statistik som efterfrågas inte finns framtagen. Till SCB:S förfogande finns programvaror lämpade
för tabellframställning, men för att ta fram de efterfrågade tabellerna krävs programmeringsinsatser för
att aktuella tabeller skall kunna identifieras. Utöver dessa åtgärder tillkommer leverans- och kvalitetskontroll, ett totalt arbete som beräknas till 1,5 timme, något som SCB anser överstiga de rutinbetonade
åtgärder som de är skyldiga att vidta enligt TF. KR ser inte anledning att betvivla hur vida handlingarna
som efterfrågas inte är omedelbart tillgängliga för myndigheten. Sammanställningen vore möjlig att
göra tillgänglig genom befintliga program, men kräver också programmering, kvalitets- och leveranskontroll vilket uppskattas utgöra 1,5 timme att utföra. Det är en bearbetning och arbetsinsats som enligt
KR inte kan anses vara vad som innefattas av rutinbetonade åtgärder enligt 2 kap 3 § 2st. TF. Den begärda sammanställningen kan därmed inte anses vara förvarad hos SCB och utgör inte allmänna handlingar med stöd av TF. Slutligen kom överklagandet därav att avslås51.
Kammarrätten i Göteborg, 2017-08-01, Mål nr 2100–17
En reporter kontaktade Alingsås kommun och efterfrågade att få ta del av handlingar som skapats i till
följd av misskötsel i arbetet av kommunens anställda under perioden 6 - 12 mars 2017. Det efterfrågade materialet hör till fyra olika kategorier; de som har blivit avstängda, varnade eller avskedade till
följd av misskötsel samt de fall kommunen valt att inte vidta åtgärder trots vetskap om misskötsel.
Kommunen avslog begäran varefter beslutet överklagas till KR i Göteborg och behandlas i Mål nr
2100–17 (dom meddelad 1 augusti 2017). Kommunen anför att det saknas system att tillgå som möjliggör en sökning, eller sammanställning över en specifik period. Informationen som efterfrågas förvaras i
enskilda personakter, vilket innebär att det krävs en manuell insats bestående av att undersöka 4140 separata akter för att eventuellt finna underlaget som efterfrågas för tidsperioden. Kommunen erbjuder
sig att låta U.F ta del av handlingarna på plats och om så önskas, få ta del av kopior mot en avgift efter
de genomgått sekretessprövning. U.F anför att kommunens skyldighet att efterforska, eller utge handlingar inte påverkas av hur de väljer att arrangera sitt arkiv eller diarium. Skulle kommunen tillåtas att
neka utlämnande av en preciserad begäran, som rör mer än en personakt till följd av den arbetsbörda
som uppstår vid bristande sökmöjligheter, vilket gör att kommunen därmed inte behöver fullgöra sin
skyldighet att lämna ut handlingar en ´bloc52´. U.F anför att han vid telefonkontakt med personalchef
har blivit informerad om att samtliga beslut gällande disciplinåtgärder bereds av förvaltningschef på
respektive förvaltning. Besluten skickas sedan vidare till HR-avdelningen, för att slutligen förflyttas till
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vederbörandes personalakt. Ett enklare förfaringssätt vore att kontakta kommunens förvaltningschefer
och beredningsorganisationer om det förelegat disciplinbeslut föregående vecka och om ja, vilka som
berörts. Var gäller påföljder i form av om uppsägning, eller avsked finns dessa under en bestämd beteckning i kommunens diarier och informationen bör således vara ännu lättare att tillgå. KR konstaterar
att allmänna handlingar skall utlämnas snarast möjligt, om inte detta är möjligt på stället skall materialet som får röjas göras tillgänglig i avskrift eller kopia, enligt 2 kap 12 § TF. Var gäller myndigheternas skyldighet att utge handlingar är en förutsättning som ligger till grund för denna skyldighet att sökandens begäran är preciserad, att det framgår tydligt nog för att myndigheten utan större hinder kan
identifiera den t.ex. önskemål om samtliga beslut under en bestämd tidsperiod. Om begäran inte är tillräckligt specificerad har myndigheten serviceplikt att belysa detta och efterfråga ytterligare information. Myndigheten har dock ingen skyldighet att bedriva ”arkivforskning” eller ”vidta mer omfattande
utredningsåtgärder” (här jämför KR med JO 1994/95 s.571 och RÅ 1979 Ab 6). Av utredningen bedömer KR att informationen som efterfrågas och som finns i 4140 personakter, även om begäran är preciserad i sitt innehåll och tidsperiod, kräver en så omfattande arbetsinsats av efterforskningar som överstiger vad myndigheten enligt praxis är skyldig att genomföra53.
JO 2015/16 s.653, 2014-07-10, Dnr: 180–2014
I detta JO-fall kom Kalmar kommun att kritiseras av JO efter att kommunen under 2014 fattat ett principiellt beslut att inte handlägga framställning om utlämnande från en specifik person (N.N) under
2014. Till grund för beslutet anför Kalmar kommun att N.N begärt ut väldigt många handlingar under
ett par års tid, vilket tillslut ledde till att kommunen upplevde situationen som ohållbar till följd av den
tid som handläggningen krävde. Vidare att situationen kom att utgöra ett arbetsmiljöproblem som inverkade på deras förmåga att arbeta effektivt och rättssäkert. Under januari 2014 fattar kommunen ett
principiellt beslut rörande att kommande förfrågningar från N.N inte skulle handläggas eller tillgodoses. N.N anför att hon har fråntagits sina rättigheter som medborgare, att kommunchefer har förbjudit
sina anställda att besvara hennes frågor och att kommunen inte kommer att behandla hennes förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar fortsättningsvis - oavsett vilket ämne de berör. Kommunen
anför att de är fullt införstådda att de bryter mot kommunallag, förvaltningslag, och- tryckfrihetsförordningen, men att de inte såg andra möjligheter och upplevde behov av att ”skona sina medarbetare” från
N.N som upplevs ”besvärlig” och ”tidskrävande”. Vidare är problematiken något som kommunen upplever har eskalerat över tid, vilket slutat i att hon ”missbrukar offentlighetsprincipen” och ”trakasserar
myndigheten”. Även om kommunen förstår att den lösning som principbeslutet skulle ge inte är optimal, att skälen möjligtvis inte har stöd av de regler som inskränker offentlighetsprincipen, men att de
helt enkelt inte fanns andra alternativ. JO menar att kontentan av beslutet är att den reglering som fram-

53

Kammarrätten i Göteborgs dom 2017-08-01 i mål nr 2100–17

16

går av TF och OSL inte skall tillämpas på N.N. Kommunen har i sitt agerande vid beslutet inte bara åsidosätt lag, utan också satt sig över såväl lag som grundlag, vilket är uppenbart rättsstridigt. Dessutom
har kommunen i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen brustit i sin skyldighet att iaktta saklighet och
opartiskhet samt att beakta allas likhet inför lag. Kommunen har vidare genom detta beslut fråntagit
N.N rätten att få sina ärenden prövade i domstol, eftersom ingen handläggning sker eller beslut fattas
som kan överklagas vidare54. JO vände sig till konstitutionsutskottet och hävdade att denna fråga behövde belysas i fråga om rutiner för hantering och i form av en analys med en avvägning från lagstiftarens sida i fråga om att väga de motstående intressena mot varandra. Detta kom att ligga till grund för
departementspromemorian (DS) frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling55. Departementspromemorian avsåg att undersöka om det fanns behov att vidta åtgärder för att underlätta hanteringen för myndigheterna vid dessa mer omfattande förfrågningar. Under hösten år 2016
sändes enkätförfrågningar till 636 statliga myndigheter, kommuner och landstingskommuner, varav
340 besvarade enkäten. Enkäten efterfrågade erfarenhet och rutiner, varav en klar majoritet uppgav sig
ha erfarenhet av att hantera frekventa, eller omfattande framställningar, men också att dessa framställningar utgör en mindre kategori och sällan skapar problem i form av övertidsarbete, eller behov av att
anlita extra personal. När det kom till rutiner för hanteringen uppgav endast en tredjedel att sådana
finns upprättade. Departementspromemorian har till dags dato inte lett fram till någon lagändring 56.

3.5.1 En del av problematiken vid bedömningen om handlingen i fråga är allmän
Alf Bohlin uttrycker i sin artikel ”betydande hinder” mot utlämnande av allmän handling att det redan
år 1987 råder viss oklarhet i grundlagsstiftningen. Uttrycket ”betydande hinder” kan ge oss en bild av
ett avsevärt hinder, som gör det så gott som omöjligt för myndigheten att tillhandahålla handlingen,
t.ex. om den skulle förklaras vara av ett ömtåligt slag, att den är extremt känslig för exponering av ljus
och därmed skulle kunna ta skada om den lämnade arkivet. Eller om handlingen är såpass skör att det
behövs övervakning för att säkerställa att dess skick kvarstår och hindret utgörs av att det saknas personal att tillgå vid tidpunkten handlingarna efterfrågas att ta del av. Utvecklingen har lett till att allt fler
hinder har kommit att betecknas som ”betydande”. Bohlin uttrycker att det bör göras skillnad på vad
som utgör permanenta hinder, vilka omöjliggör utlämnande av handling i original och, å andra sidan
när betydande hinder möter, som kan innebära dröjsmål men en garanti att få ta del av handlingen i avskrift, eller kopia57.
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik påtalar en problematik gällande det faktum att
det är en tjänsteman som ska bedöma om begäran av att ta del av allmän handling i själva verket avser
ett objekt som uppfyller villkoren för att ett eventuellt utlämnande kan ske. Det är inte en lätt att uppgift
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tolka dessa kriterier som är vagt uttryckta och det ter sig inte ovanligt att en domstol slutligen behöver
bedöma frågan58.
Patricia Jonason och Anna Rosengren konstaterar att det behöver uppstå en balans mellan å ena sidan
”the Right of Access to Information” och å andra sidan ”the Right of Privacy”. Även om balansen är
svår att uppnå, är de två variablerna av hög vikt i en demokrati59. Anna Rosengren beskriver i sin artikel ”offentlighetsprincipen i teori och praktik” en avsevärd skillnad mellan förordningen från 1766 där
det i 6 § står ”handlingar uppå anmälan therom, bör genast utlemnas til en hwar, som therom anmäler” i förhållande till vår aktuella offentlighetsprincip idag. Dagens offentlighetsprincip om allmänna
handlingar utgår från kriterium och skapas först när dessa uppfylls. Ett innehåll av sådant slag existerar
inte i den ursprungliga versionen från 1766. De kriterier som finns är inte alltid glasklara, vilket kan ge
upphov till tolkningar60.

3.6 Offentlighetsprincipen i ett internationellt perspektiv
3.6.1 Norden
Andersson menar att den reglering gällande samhällets tillgång till offentliga handlingar, inklusive system som skyddar media har stor påverkan i förhållande till att motverka korruption i samhället61. Sverige utmärker sig till viss del från övriga Europa genom den öppenhet och tillgänglighet av information
vi tilldelas genom lag. Om vi ser till de övriga nordiska länderna finner vi en liknande reglering, däremot har vi utanför de nordiska landsgränserna reglering som skiljer sig desto mer från den svenska modellen62.

3.6.2 Medlemskapet i EU
Den s.k. öppenhetsförordningen inom EU, Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 1049/2001, tillkom i maj år 2001. Förordningen medförde en principiell rättighet för alla EU-medborgare att ta del av
handlingar inom Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen, såvida dessa inte omfattas av sekretess63. Det finns utrymme för undantag om utlämnandet kan innebära en konflikt för det allmänna, eller
enskilda intresset. En sådan konflikt skulle kunna vara information som berör privatliv eller integritetsfrågor för den enskilde. I tal om att skydda det allmänna intresset skulle det istället kunna handla om
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information som har betydelse för t.ex. ett medlemslands säkerhet, försvar och politik64. EU-lagstiftningen innehåller inte någon generell offentlighetsprincip gällande medlemsländerna.

3.6.3 ”EU paragrafen”
Vi har genom den s.k. ”EU-paragrafen” som framgår av 10 kap 6 § RF överlåtit möjligheten för EU att
besluta gällande principer bortom statsskicket65. Paragrafen ansågs vara en förutsättning för Sveriges
medlemskap i EU66. Regeringen konstaterade redan år 1994 i propositionen om grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i EU att det förelåg vissa EG-rättsakter av ett innehåll som kunde begränsa
grundläggande fri-och rättigheter genom lag. Medlemsländer saknar möjlighet att genom nationell lagstiftning förbjuda inskränkningar. Med hänsyn till dessa förhållanden ansågs det därmed vid EU-inträdet vara av stor vikt att det tydligt framgår av övergångsregeln i grundlagen att vi förutsätter att EU
vidmakthåller det rättighetsskydd som framgår av 2 kap RF och Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Samtidigt föreslogs att EKMR
skulle komma att bli en del av Sveriges rättsordning, vilket sedan blev fallet genom att konventionen
inkorporerades och blev svensk lag, b.la. med tanke på att det inte längre skulle vara möjligt för våra
myndigheter eller domstolar att hänvisa till EU-lagstiftning som frångår våra grundlagsstiftade friheter.
I de situationer dessa rättigheter får begränsas i lag ansågs det vara av avgörande betydelse att EU kan
vidmakthålla en likställd nivå gällande våra friheter och rättigheter67. Innan Sverige tillträder EU förs
en korrespons mellan Sverige och EU. Sverige påpekar att öppenheten som råder, allmänhetens rätt att
tillgå information, handlingars offentlighet tillhör de fundamentala principerna som har format Sverige
i sin konstruktion, sitt politiska och kulturella arv. EU besvarade att framförandet hade noterats och att
Sverige, som medlemsstat förväntas bestå i sin öppenhet och transparens68.
Sweden welcomes the development now taking place in the European Union towards greater openness and transparency.
Open government and, in particular, public access to official records as well as the constitutional protection afforded to
those who give information to the media are and remain fundamental principles which form part of Sweden's constitutional,
political and cultural heritage69.

3.6.4 Hur utmärker sig Sverige i förhållande till övriga medlemsstater?
I betänkandet SOU 2004:114 sägs att det omfattande grundlagsskyddet för yttrandefriheten i TF och
YGL är av unikt slag för Sverige i ett internationellt perspektiv70. Informationstekniken och internationaliseringen har ökat i snabb takt och det har visat sig vara allt svårare att upprätthålla den unika,
svenska tryckfrihet- och yttrandefrihetsregleringen. EU-medlemskapet har gjort att det på vissa områ-
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den är svårt att förena bestämmelserna i TF och YFG med EG/EU-rätten. Utgångspunkten är att skyddet inte försvagas, följt av att eftersträva en följsamhet i lag i förhållande till den tekniska och mediala
utvecklingen71.
Globaliseringen har bidragit till att antalet internationella avtal ökar. Den fria rörligheten inom EU har
också ökat krav när det gället informationsutbyte mellan medlemsstaterna, vilket i sin tur utgör behov
av lagstiftning som utvecklas jämsides. Sverige arbetar aktivt mot en främjad öppenhet, för att i största
mån tillgodose allmänhetens intresse av insyn i myndigheternas verksamhet. EU-medlemskapet och
behovet att få ta del av information från omvärlden gav upphov till att Sverige i vissa fall behöver acceptera bestämmelser, t.ex. vetorätt för ursprungsinnehavaren eller ömsesidigt erkännande av sekretess
för utländska allmänna intresset72. Övriga medlemsstater har i de flesta fall ingen tradition och ofta
ingen reglering som i princip garanterar medborgarna att få ta del av allmänna handlingar eller i övrigt
få direkt insyn i myndigheternas verksamhet.
Utifrån propositionen 2012/13:192, Sekretess i det nationella samarbetet, beskrivs att offentlighet är
mindre populärt i det internationella samarbetet. Det beskrivs falla sig fördelaktigt för Sverige att normaliseras i förhållande till omvärlden, för att vara en attraktiv partner för samarbete utanför gränserna.
Det internationella samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och kräver vanligtvis att landet är
beredd att hemlighålla vissa uppgifter som berör sin samarbetspartner, d.v.s. det land, eller den organisation ärendet har anknytning till. Regeringen genomförde en intresseavvägning, varpå allmänna handlingars offentlighet värdesätts i sin förmåga att skapa allmän upplysning, fri åsiktsbildning bildad på
fakta och den kontroll över den offentliga makten som öppenhet medför. Mot ovan beskrivna argumentation anser regeringen att det finns anledning att komplettera utrikessekretessen i form av uppgifter
som svenska myndigheter har tillgång till vid tal om internationella avtal och beträffande EU-rättsakter.
Den komplettering som görs speglar dock inte Sveriges intresse, eller ambitionsnivå gällande öppenheten inom det internationella samarbetet73.

3.7 Doktrin om det internationella samarbetet
Formellt följs ordningen som stipuleras i TF till punkt och pricka — begränsningen av allmänhetens tillgång till allmänna
handlingar begränsas i offentlighets- och sekretesslagen och det finns till yttermera visso fortfarande en svensk skadeprövning74.

Professor Inger Österdahl uttrycker i sin artikel ”Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet” en problematik mellan å ena sidan ökade internationella samarbeten och informationsutbyten,
inklusive konsekvenser gällande insyn detta medför, och å andra sidan värnandet om den svenska offentlighetsprincipen. Förändringarna i sekretesslagstiftningen i realiteten innebär att beslut kring vad
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som skall hållas hemligt inte kommer att avgöras av svenska myndigheter, utan istället tillfalla våra internationella samarbetspartners. Med sannolikhet kommer sekretessen gradvis att öka med tiden. Över
lag är öppenhet i internationella sammanhang impopulärt, vilket ju konstateras i prop.2012/13:192 (se
ovan). Sekretess i det internationella samarbetet motiveras i utrikespolitiska sammanhang av att det
sägs ”normalisera” Sverige och stärka vår pålitlighet som internationell partner75.
Skillnaden mellan Sverige och andra icke-nordiska länder torde framför allt ligga i, att Sverige anser att medborgarna skall
ha en generell insyn i myndigheternas verksamhet medan övriga länder anser att medborgarna inte har med statsförvaltningen att göra vare sig ärendena är formellt sett hemligstämplade eller inte. Skillnaden torde inte ligga i en radikalt olika
syn länderna emellan på vad som i grund och botten behöver hållas hemligt. Det är snarare en skillnad i attityd och servicekänsla gentemot medborgarna där den svenska får sägas vara föredömlig76.

”Man kan nog säga att värdet av den svenska offentlighetsprincipen devalveras” Nils Funcke, 201377. I
samband med införandet av sekretess för EU-dokument vid slutet av år 2013 träffar Fredrik Mellgren
från Svenska Dagbladet, journalist och tryckfrihetsexpert Nils Funcke som uppger att lagändringarna är
vagt beskriva och av en generell utformning vilket i praktiken medför att de kan tillämpas i nästan allt.
Det medför i sin tur att det även finns en risk att dokument hemligstämplas ”för säkerhetsskull”, att det
dessvärre är inte längre är säkert att våra myndigheter kommer att lämna ut uppgifter som på något vis
kopplas till samarbetet inom EU. Hälften av lagarna som införs i Sverige idag är baserade på åtaganden
inom EU. När det gäller offentlighetsprincipen konstaterar Funcke att man kan se förändringarna som
ett brott mot Sveriges deklaration till EU före inträdet, där vi tydliggör att vi inte tänker förändra offentlighetsprincipen och meddelarfriheten78.
”Offentlighetsprincipen är på väg att vittra sönder” Nils Funcke, 201479. Funcke förmedlar i sin debattartikel till Dagens Nyheter året därpå att offentlighetsprincipen håller på att vittra sönder till följd
av vårt medlemskap i EU som har inneburit en allt hårdare reglering som då bestod av 65 ändringar i
berörd reglering, b.la. i form av ökad sekretess, tystnadsplikt för tjänstemän och utrikessekretess. Sverige har tillsammans med några andra länder lyckats öka öppenheten inom EU, samtidigt som vår egen
offentlighetsprincip i hög takt brutits ner sedan inträdet. Vi deklarerade klart och tydligt före vårt inträde till EU det värde vi anser att allmänna handlingars offentlighet och meddelarfriheten utgör i form
av de grundläggande, grundlagsstiftade principer som utgör en del av vårt konstitutionella, politiska
och kulturella arv. Vart kom Sveriges outtröttliga arbete präglat av självförtroende och insikt i öppenhetens betydelse för såväl demokratin och EU:s legitimitet att ta vägen?80
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3.8 Mångfaldsperspektiv
Offentlighetsprincipen gör, som lagstiftningen idag är utformad, ingen skillnad mellan människor beroende på medborgarskap, utan såväl svenska som utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna
handlingar81. Även om vi således i nuläget har en lagstiftning som inte gör skillnader i rättigheten som
sådan, är detta reglerat på två olika rättskällenivåer, vilket får viss betydelse. Rättigheten gällande
svenska medborgare är helt garanterad i grundlag, vilket ger ett starkare skydd än vad individer med
utländskt medborgarskap ges eftersom deras rätt att ta del av allmänna handlingar kan inskränkas i lag.
Skyddet som ges utländska medborgare kan således upphöra genom ett enda lagstiftningsbeslut i riksdagen medans vi kan konstatera att en förändring i grundlag är desto svårare att åstadkomma82.
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4.0 Analys
Sverige är omtalat för sin öppenhet, ett mycket starkt skydd som medför möjlighet till medvetna val83,
ett inslag en demokrati behöver för att existera84. Öppenhet och insyn i myndigheternas verksamhet bidrar till en viss garanti för att de agerar inom ramarna för sina befogenheter, vilket minskar risk för korruption och maktmissbruk85. Professor Mustonen uttrycker att det är det faktiskt utgör det mest effektiva skyddet vilket han får stöd för av Thomas Blanton, Director of National Security Archive, som har
uttalat att öppenhet och insyn ger oss säkerhet genom möjligheten att fatta medvetna beslut - ett skydd
som inga utomstående medel kan skapa86. Oavsett vilket perspektiv vi utgår ifrån, om det är för landets
säkerhet, medborgarens bästa eller demokratin, anses offentlighetsprincipen konsekvent vara av avgörande karaktär.
Offentlighetsprincipen med rättigheten för allmänheten att få ta del av handlingar har funnits i många
generationer. Faktum är att det nu är över 250 år sedan lagen först infördes i 1766 års tryckfrihetsförordning § 6. I den ursprungliga regleringen gällde följande, handlingar som efterfrågades skulle lämnas
ut genast87. Idag ser regleringen annorlunda ut, framförallt finns en skillnad i att det idag benämns när
en handling skall klassas som allmän, vilket inte var tal om när regleringen om offentlighetsprincipen
först stiftades. I nuläget är en allmän handling något som existerar först efter att rekvisiten i TF uppfyllts, de förutsättningar som gör att en handling är allmän. Om objektet är en allmän handling eller
inte, är en komplex fråga som ger upphov till tolkningar88. I dagens tryckfrihetsförordning framgår det
av andra kapitlet om allmänna handlingar att en handling vara att betrakta som allmän om den uppfyller
villkoren om att den är en allmän handling ur lagens mening, att den är förvarad, inkommen till eller
upprättad hos en myndighet89. Departementspromemorian från 2017 som belyste arbetet vid frekventa
och omfattande framställningar konstaterar att endast en av tre myndigheter har upprättat tillhörande
policys för dessa mer krävande framställningar90.
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Vilken arbetsinsats är myndigheterna skyldiga att tillföra?
Enligt b.la förarbeten från år 2001, som sedan ledde till dagens lydelse av 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, skall arbetet rymmas inom begreppet ”rutinbetonade åtgärder”, vilket betyder att det inte skall
förknippas med några ”nämnvärda kostnader”. Vid bedömningen får hänsyn tas till den allmänna tekniska utvecklingen, men också den aktuella myndighetens förutsättningar i form av kompetens och tillgång till de eventuella program eller likande som framställningen kan kräva91.
Tekniska förutsättningar
Vid tal om ”den nya tekniken” i propositionen från år 1973 beskrivs den medföra möjligheter som underlättar i form av att organisera information, finna, söka, sammanställa information på ett sätt som vi
aldrig hade kunnat föreställa oss. Det konstateras att det är väsentligt att värna om den personliga integriteten i sammanhanget92.
I förarbeten från 2001 åsyftas en förstärkning av offentlighetsprincipen och ett möjliggöra dess tillämpning i den allt mer IT-baserade förvaltningen, utan att missgynna personlig integritet genom otillbörliga
integritetsingrepp. Regeringen konstaterar att den tekniska utvecklingen inom förvaltningen inte får
leda till en försvagning av offentlighetsprincipen - tvärt om, bör utvecklingen stärka offentlighetsprincipen och viktiga funktion i samhället! Gällande regleringen framförs att den i största mån bör utformas
så teknikneutral som möjligt, då det inte är önskvärt att offentlighetsprincipens funktionalitet skall vila
på vilken teknik myndigheter väljer att bruka eller organisera information. Det anses inte heller optimalt att myndighetens val i sin organisation av data skall få juridisk verkan i fråga om handlingarna är
att betrakta som förvarade eller ej hos myndigheten och följaktligen därmed avgöra om handlingarna är
allmänna. Det kom att ifrågasättas, men även kritiseras, huruvida det är rimligt att begränsa allmänhetens tillgång genom ett kriterium om rutinbetonade åtgärder och huruvida vi önskar göra skillnad på
elektroniska och kontroversiella handlingar samt skapa risk för ”slarvutrymme”93. Det är tydligt att det
under lagstiftningsprocessen funnits en strävan att stärka offentlighetsprincipen i takt med den tekniska
utvecklingen, finna gemensamma arbetssätt inom förvaltningen och en konsekvent reglering som inte
vilar på tekniska möjligheter. Men, blev det som vi tänkte oss?
Vid bedömning av om en arbetsinsats faller inom rutinbetonade åtgärder vid en begäran beskriver regeringsrätten (nuvarande HFD) att arbetet skall innebära en ”enklare arbetsinsats”, ”utan nämnvärda kostnader”, eller ”komplikationer” för att begärda handlingar ska anses vara tillgängliga för myndigheten. I
”SCB fallet” konstaterade regeringsrätten att uppgifterna inte är ”direkt tillgängliga” för SCB. Den ak-
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tuella framställan krävde bearbetningar som tog cirka två timmar i anspråk vilket medförde att handlingarna i juridisk mening inte ansågs förvarade hos SCB och att de därmed inte utgjorde allmänna
handlingar94. HFD konstaterar i målet om begäran om att ta del av statistik gällande utvandrare till baltiska länderna, att en arbetsinsats om fyra till sex timmar i form av programmering-och kvalitetsinsatser
i befintliga program överstiger den begränsade arbetsinsats utan nämnvärda kostnader som myndigheten är skyldig att tillföra95.
Även KR i Jönköping gör den bedömningen i mål 1804–16 som efterfrågade uppgifter kring vilka som
arbetar hos kommunen och i målet ifrågasätts huruvida dessa uppgifter inte kan finnas tillgängliga genom rutinbetonade åtgärder, när de bör vara essentiella för revisorerna för att möjliggöra b.la. en korrekt bokföring och rapportering till skolverket. Tyvärr hade kommunen svårt att skilja dess egna elever
mot grannkommuner, vilket innebar att framställningen skulle komma att kräva manuell hantering, vilket då skulle uppgå till ett arbete om fyra, till sex timmar vilket inte ryms under ”rutinbetonade åtgärder”96. Även Utbildningsnämnden i Partille kommun hade svårigheter att framställa information inom
kommunen, rörande vilka som har arbetat för förskoleklassen, under specifik period vilket bedömdes
av Kammarrätten i Göteborg i mål 4870–17. M.G som efterfrågar handlingarna, uppmärksammar vid
sin förfrågan att en sammanställning lämpligtvis inte är värt att försöka sig på via t.ex. Excel, vilket inte
är att rekommendera då det vore onödigt omständligt och skulle kunna tänkas ta upp mot 48 timmar i
anspråk. Vidare förmedlar M.G att det finns betydligt enklare sätt att tillgå och rekommenderar därför
att de vänder sig till en IT-avdelning för enklare hantering, t.ex. genom ett redovisningssystem. Handlingarna som inte är omedelbart tillgängliga undersöks huruvida de kan framställas genom rutinbetonade åtgärder, vilket tidigare konstaterats röra sig om mindre än fyra till sex timmar och genom hans
tidigare talan uppskattas ta två dygn i anspråk genom Excel., I detta mål konstaterar KR att handlingarna inte är tillgängliga i juridisk mening och därmed inte heller allmänna handlingar97. Är det rimligt
att anta att bedömningen har gått genom IT-avdelningen, att kommunen inte tillhandahåller system för
t.ex. redovisning? Vad som framgår är att deras bedömning är att det inte faller under rutinbetonade åtgärder och att handlingarna därför inte är i deras förvar, eller allmänna. Det som onekligen är anmärkningsvärt i situationen är att det inte någonstans framgår någon beräkning från Utbildningsnämndens
sida om vilken arbetstid en potentiell sammanställning kan komma att ta utifrån de system de har att
tillgå. Kan en kommun påstå sig sakna program för att undkomma sin skyldighet att utge allmänna
handlingar? Undvika att införskaffa ny teknik för att minska arbetet av framställningar?
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Kammarrätten i Sundsvall bedömde i mål 4870–17 hur vida handlingar som efterfrågats av Umeå kommun beträffande kommunens anställda, närmare bestämt vilka som hade arbetat mellan 310–364 ”LASdagar” under en specifik period och hur många av dessa som kommit att bli företrädesberättigade.
Kommunen anför att handlingarna inte är allmänna med hänvisning till 3 kap 3 § 2st. TF, som uppenbarligen är en felskrivning eftersom 3 kapitlet i TF handlar om berör utgivare av tryckta verk. A.C anför att han tidigare begärt ut likartade handlingar från kommunen som finns lättillgängliga i deras interna system och ställer sig frågandes till om dessa upphört att vara allmänna. Kommunen avstryker
bifall till överklagande och vidhåller istället sitt nekande av utlämnande med hänvisning till 2 kap 3 §
TF gällande allmänna handlingar och hur vida dessa kan göras tillgängliga genom rutinbetonade åtgärder. Problemet med framställan är enligt kommunen att den saknar tillgång till program som per automatik kan särskilja uppgifterna, vilket kräver en manuell hantering, vilket uppskattas ta mellan fem, sex
timmar i anspråk. Tidigare utlämnande anför kommunen ha skett ”av misstag”. KR i Sundsvall bedömer att utredningen förvisso inte visar att det i praktiken vore omöjligt att framställa handlingarna. Gällande en arbetsinsats av fem, sex timmar anser KR att det inte bör anses mer omfattande än att de skulle
överstiga vad som innefattas av rutinbetonade åtgärder, utan är att betrakta som tillgängliga för kommunen. Ärendet visas tillbaka till Umeå kommun för ny prövning98. Nu helt plötsligt är fem, sex arbetstimmar inte för mycket att begära?
Ser vi till bedömningen som gjordes av Kammarrätten i Göteborg i mål 183–17 gällande en förfrågan
av att få ta del av 277 patientjournaler från Kungälvs barn-och ungdomsrehabilitering och vilken arbetsinsats som var att kräva konstaterades ett behov av en individuell sekretessprövning i enlighet med
25 kap 1 § OSL före utlämnande. Varpå endast arbetet i form av att ”avidentifiera” en journal uppskattades ta åtta, till tio timmar styck. Vilket sammanlagt uppgår till en arbetstid om 2200 timmar, vilket
överstiger ett års heltidsarbete som uppskattas till 1760 timmar exkl. semester och helger. KR bedömer
i det här fallet är rätten att ta del av allmänna handlingar genom 2 kap 12 § TF en ovillkorlig rättighet,
som däremot får påverkas av vilken tidpunkt som utlämning kan ske hur utlämnandet kan ske, vilket
kan vara succesivt över tid. KR bedömer att VG inte har haft fog att neka utlämning, utan hänvisar målet åter för sekretessprövning99. Nu överstiger fem, sex arbetstimmar vad som innefattas av rutinbetonade åtgärder i vissa fall, inte i andra - låt vara att det är skillnad på frågan om handlingar är tillgängliga genom rutinbetonade åtgärder och frågan om hur lång tid själva sekretessprövningen tar, där det
senare inte omfattas av någon tidsbegränsning alls i lagstiftningen. I vissa fall anses ett årsarbete för
avidentifiering befogat i syfte att upprätthålla offentlighetsprincipen!
Kan vi få ta del av information från befintligt avvikelsehanteringssystem från landstinget i Jönköping,
ett arbete som uppskattas ta två arbetstimmar med hänsyn till den framtagning och sekretessbeläggning
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utlämnandet? Landstinget nekade utlämning eftersom de var av uppfattningen att arbetet skulle överstiga rutinbetonade åtgärder och nekar utlämnande. KR i Jönköping kom att behandla frågan i mål
3402–12, varpå KR understryker att två timmar av sekretessprövning inte utgör godtagbar grund för
nekande med hänsyn till 2 kap 3 § 2 st. TF om rutinbetonade åtgärder, utan hänvisar ’ärendet åter till
landstinget för ny handläggning100. I avgörandet av Kammarrätten i Stockholm i mål 2702–12 mellan
SCB och Bliwa, rör även här sammanställningen en fråga om sekretess och arbetsinsatsen framställan
kräver. Enligt Bliwa uppgetts röra sig om en timmes handläggningstid, medans SCB anför att de uppskattar arbetstiden till två och en halv arbetsdag. KR bedömer att handlingarna inte finns direkt tillgängliga, utan undersöker om de kan framställas genom rutinbetonade åtgärder, i förhållande till den
tekniska kompetensen och nivån hos SCB. Handlingarna kan förvisso sammanställas genom befintliga
system, men inte på automatiserad väg. SCB uppskattar att arbetet kräver en omfattande manuell bearbetning ur varje register för att sedan sammanställas, kvalitet och leveranssäkras. Den anförda arbetsinsatsens omfång uppskattas överstiga vad som innefattas av rutinbetonade åtgärder och handlingarna ansåg därmed inte vara att betrakta som förvarade eller allmänna101. Likaså i mål 7324–08 som behandlades av KR i Stockholm gällande begäran om att ta del av information kring kommunfullmäktige i valen
under specifika årtal, vilket anförs röra sig om information som SCB själva har publicerat, något som
begärande part S.N behöver för att färdigställa sin uppsats. SCB anför att informationen finns återigen
lagrad i flertal register och kräver en manuell bearbetning i form av programmering i befintliga program, kvalitets-och leveranskontroller, en arbetsinsats som uppskattas till en och en halv timme, vilket
KR bedömer överstiga vad som innefattar rutinbetonade åtgärder i enlighet med 2 kap 3 § 2 st. TF,
handlingarna är därmed inte att betrakta som förvarade hos SCB ur juridisk mening, eller allmänna102.
Har reportern rätt att få ta del av dokumenterade disciplinåtgärder vid misskötsel i arbetet inom
Alingsås kommun under loppet av sex dagar och specifikt vilka eventuella påföljder som följts form av
varningar, avsked, avstängningar eller att inte agera trotts vetskap? KR i Göteborg behandlade frågan i
mål 2100–17 och konstaterade att informationen dessvärre inte skulle kunna tas fram per automatik,
eftersom den förvaras i enskilda personalakter som uppgår till en summa av totalt över fyra tusen akter,
är detta ett arbete som överstiger vad som förväntas av myndigheten103.
Om någon väldig ofta begär ut material, till en omfattning som utgör ett problem för arbetsplatsen får
vi permanent neka personen rätten att begära ut handlingar? Nej, det får vi inte! Kalmar kommun har
testat detta under år 2014 och fick stark kritik mot JO därefter. Om en myndighet väljer att permanent
neka individer deras rätt enligt lag att begäran att få ta del av allmänna handlingar kommer inte bara
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själva prövningen utebli och ett följdaktivt beslut, utan det kommer också innebär att någon möjlighet
att överklaga beslutet vidare till nästa instans uteblir och myndigheten har således ställt sig över lag,
såväl som grundlag104. Följaktligen kom Regeringen att efterfråga en undersökning för att få en överblick i läget om huruvida det finns behov att vidta åtgärder vid frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. Rapporten visar att knappt en tredjedel av myndigheterna uppger sig
ha en utformad policy för hantering. Medan en klar majoritet av de tillfrågade har erfarenhet av dessa
framställningar men påtalar att de inte utgör någon större mängd av de förfrågningar som inkommer 105.
Frågan huruvida information är en allmän handling hamnar i en beroendeställning till hur den myndighet som har potentiella handlingarna i sitt förvar f organiserar sitt system, vilka tekniska förutsättningar
och vilken kompetens de besitter, för att inte glömma vilken betydelse den arbetstid, eller de kostnader
som en potentiell framställan skulle innebära, har för att handlingen juridiskt sett ska anses vara i myndighetens förvar.
Idag ansvarar tjänstemän inom myndigheterna för utredning och bedömning kring om objektet, de potentiella handlingar som begärs uppfyller rekvisiterna vid en förfrågan. Det hör således inte till ovanligheten att en sådan bedömning kommer till prövning i domstol106. En gång i tiden var regleringen
mycket enkel, handlingar är allmänna och lämnas ut på begäran, genast. Idag, är handlingar potentiella
och övergår till allmänna handlingar efter en förfrågan inkommit och de har genomgått en bedömning
av en tjänsteman, eller vidare till rätten som konstaterar om handlingarna skall betrakta som allmänna
ur juridisk mening. Det är väldigt stor skillnad mot offentlighetsprincipens ursprungliga funktion.
Bohlin påtalar redan år 1987 att det förekommer oklarheter i lagstiftningen, att benämningen betydande
hinder framstår som något avsevärt hinder, vilka med tiden har blivit allt fler. Han menar att det behöver förtydligas en skillnad mellan tillfälliga och permanenta hinder, följt av en garanti för att erhålla en
kopia om original om handlingarna inte är av den beskaffenhet att de kan delges i original107.
Såväl propositionen från år 2012 sekretess i det internationella samarbetet och utlandsspioneriutredningen från 2017 som skildras i SOU 2017:70 om förstärkt skydd i det internationella samarbetet uttrycker att offentlighet överlag är impopulärt inom internationella samarbeten. Sverige behöver vara
attraktiv som parter internationellt och verka för internationella samarbeten, vilket kräver en normalisering från vår sida108. Genom att acceptera dessa lagändringar menar Inger Östdahl att vi gått miste om
trovärdighet och möjlighet att motsätta oss ökad sekretess och en försvagning av offentlighetsprincipen,
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som vi en gång deklarerade som särskilt värdefull för vårt land. Men, vi kanske också har förlorat trovärdighet inom landets gränser för vilket engagemang, vilken vädjan om offentlighetsprincipen som vi
visar på idag. Förändringarna innebär att vad som en gång beslutats av svenska beslutsfattare numera
kommer att bedömas av internationella samarbetspartners. Hon tror att sekretess även kommer att öka
på sikt109.
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5.0 Slutliga reflektioner
Utredningen talar för att det finns oklarhet i lagens utformning, vilket speglas i rättstillämpningen. Det
talas konsekvent i olika förarbeten om att lagstiftaren avser att stärka offentlighetsprincipen i förhållande till den nya tekniken och de tillhörande förutsättningar den bidrar med i förhållande till informationstillgänglighet, organiserande och sammanställningar dessa system möjliggör. Det skulle inte ske en
särskillnad mellan vad som kan kallas för traditionella handlingar och de som förekommer i elektronisk
form, i system eller liknande. I de bedömningar som sker finns många likheter i de situationer som uppstår, men bedömningarna är inte direkt överensstämmande ifråga om vad som ingår i rutinbetonade åtgärder och vilka skyldigheter som åligger myndigheten vid en begäran av allmänna handlingar. Rättspraxis spretar alltså påtagligt. Ordet ”begäran av utlämnande” känns idag främmande i sammanhanget
eftersom vi egentligen inte kan begära någonting mer än att det görs en bedömning om handlingarna är
allmänna. För att ett utlämnande skall ske behöver dessa kunna framställas med b.la. rutinbetonade åtgärder, något som inte får förknippas med nämnvärda kostnader eller belastning för myndigheten, med
risk att den inte utgör en allmän handling. Vi får också hoppas att just den myndigheten vi i det enskilda fallet vänder oss till besitter system som kan framställa handlingarna på ett så enkelt sätt att det
faller under begreppet rutinbetonade åtgärder. Även om det i ett fall ansågs rimligt med en insats av ett
årsarbete (inklusive sekretessprövning), så kan ju så lite som fem arbetstimmar vara för mycket begärt
enligt rättspraxis. Det skiljer sig minst sagt och är beroende av vilken bedömning den aktuella tjänstemannen gör och tekniken, kunskapen de har att tillgå. Nu var det tänkt att samhällets tekniska utvecklig
skulle få betydelse, men eftersom tekniken gått framåt medans bedömningarna inte talar för att bevilja
mer nu än förr så verkar den faktorn väga mindre tungt än myndigheternas tekniska tillgångar. När vi
en gång i tiden införde offentlighetsprincipen var den oberoende av tekniska förutsättningar. Rättigheten var unik för Sverige och gjorde oss attraktiva, vi skulle få en chans att berikas med insikt och val
utifrån kunskapsgrundade beslut. Vi fick en styrka vi inte tidigare hade och den gjorde oss till ett land,
precis som den åsyftade, som istället för att upphöra i sin existens istället kom att gynnas av invandring
och bli det Sverige, vi faktiskt har idag. Såväl teknikens utveckling och de numera internationella relationerna har kommit att förminska rättigheten att ta del av allmänna handlingar. Vi behöver rätt att få
veta, rätt att sprida och rätt att få ta del av alla allmänna handlingar oavsett hur mycket myndigheterna
har investerat i tekniska resurser på respektive myndighet, eller vilken kompetens de besitter. Det är
mycket möjligt att det krävs en transparant, konsekvent reglering och likartade policys på varje sektion
för att offentlighetsprincipen i praktiken skall bestå. Vi behöver agera som vi talar för att stoppa utvecklingen mot en svagare princip och se till att vår lagstiftning är utformad på ett sådant vis att den
”nya” tekniken inte förhindrar våra traditionella rättigheter som faktiskt har varit av stor betydelse för
Sveriges konstruktion, politiska och kulturella arv. Vid tal om internationella samarbeten och informationsspridning så kan vi konstatera att landets säkerhet är viktig och står i beroende av övriga medlemsstater. Till vilken nivå är det väsentligt att internationalisera Sverige, begränsa offentlighetsprincipen
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och det fria ordet för att de facto stärka det internationella samarbetet och öka vår säkerhet? Det vore
betydande att tillföra ytterligare forskning i frågan, genom att utreda vikten av fria medier i en demokrati, öppenhet och yttrandefrihet kontra trygghet som inges i det internationella samarbetet som sker
på bekostnad av offentlighetsprincipen.
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