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1 Inledning 
 
 
 
1.1 Ämne 
 
I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] kommer den med 

offentlighetsprincipen mest förknippade rättigheten, handlingsoffentligheten, 

till uttryck. Principen är ett uttryck för den medborgerliga informationsfriheten 

och fyller ett syfte som informationsförsörjare i vid mening. Trots att 

handlingsoffentligheten är djupt förankrad i svensk rätt genom sitt 

grundlagsskydd kan rättigheten begränsas genom regler i lag. Den aktuella 

lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. 

Frågor om offentlighet och sekretess kompliceras av att det är flera olika 

intressen som ställs mot varandra. För det första finns ett krav på effektivitet i 

den offentliga förvaltningen. Myndigheter måste många gånger få tillgång till 

andra myndigheters handlingar för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett 

effektivt och fullständigt sätt. För det andra finns det grundläggande intresset 

för insyn i och tillgång till allmänna handlingar. I vissa fall måste dock 

offentlighetsintresset vika för ett tredje intresse, sekretessen, som ska skydda 

medborgarnas behov av integritet.1 Redan det faktum att en uppgift överlämnas 

från en myndighet till en annan kan enligt lagstiftaren utgöra ett intrång i den 

personliga integriteten. Trots att överlämnandet är lagenligt kan alltså 

effektivitetsintresset få vika framför skyddet mot integritetsintrång.2 

Det är inte ovanligt att myndigheter på ett eller annat sätt väljer att 

samarbeta med andra myndigheter eller myndighetsorgan (med myndighets-

organ avses, enligt min egen mening, olika delar inom samma myndighets-

organisation). Samarbetet kan till exempel initieras på regeringens begäran för 

att uppnå ett visst mål eller på myndigheters och organisationers eget initiativ 

för att komma tillrätta med problem.3 Genom samarbete kan effektiviteten i en 

verksamhet öka och när kompetensen inom ett visst kunskapsområde samlas 

kan projekt bedrivas framgångsrikt. Ett exempel på ett sådant projekt är 

myndighetssamarbetet Starta och driva företag. I samarbetet ingår 

                                                
1 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 255. 
2 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90. 
3 Prop. 1997/98:55 s. 2 och http://www.ekobrottsmyndigheten.se/vart-arbete/samverkan/. 
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Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket och syftet är att utveckla en 

myndighetsgemensam infrastruktur. Tillsammans har de bland annat utvecklat 

och startat webbplatsen minameddelanden.se som går ut på att skapa ett säkert 

sätt för elektronisk kommunikation mellan myndigheter och privatpersoner och 

företag.4 

En förutsättning för att ett samarbete ska fungera är att de inblandade 

parterna kan utbyta information med varandra. Handlingar som skickas mellan 

myndigheter eller mellan självständiga organ inom en myndighet blir enligt 

huvudregeln allmänna (2 kap. 3 § TF). Det som skulle kunna hindra ett 

informationsutbyte är att olika sekretessregler måste beaktas (2 kap. 2 § TF). 

Anses däremot två organ inom samma organisation inte tillräckligt själv-

ständiga så räknas handlingarna som myndighetsinterna och eventuella 

problem som sekretessen skulle kunna innebära för ett samarbete elimineras (2 

kap. 8 § TF). När handlingar ska utväxlas mellan olika samarbetspartners blir 

handlingarnas karaktär (myndighetsinterna, allmänna, hemliga eller offentliga) 

och de inblandades ställning till varandra avgörande för hur ett samarbete kan 

komma att bedrivas. En myndighets fastställande av vilken typ av handling de 

har att göra med påverkar beslutet om de kan dela med sig av handlingens 

innehåll eller inte. Ett sådant beslut kan i sin tur vara avgörande för om ett 

samarbete över huvudtaget skulle vara möjligt. Den mest avgörande frågan för 

handlingsutväxlingen blir därför om parterna i det planerade eller pågående 

samarbetet är en och samma enhet eller självständiga enheter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka och så långt som möjligt utreda 

gällande rätt på området för handlingsoffentlighet och sekretess vid samarbete 

mellan myndigheter och mellan myndighetsorgan. Min ambition är att visa 

helheten och alla frågor som kan röra ett samarbete kommer inte att behandlas 

på detaljnivå. Av det skälet har frågeställningen begränsats till en analys av 

självständighetsrekvisitet enligt TF och OSL. 

                                                
4 Se bland annat regeringens pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/17931/a/226595 
och http://minameddelanden.se/myndigheterochpartners/ideochuppdrag.4.ad6bba51413114bd 
7c1050.html. 
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En anledning till att olika offentliga organs självständighet är en 

intressant fråga är att det i 6 § 2 st. myndighetsförordningen (2007:515) [cit. 

MyndF] framgår att: ”[m]yndigheten skall verka för att genom samarbete med 

myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt 

staten som helhet.” I samarbeten krävs handlingsutväxling, och vid handlings-

utväxling måste varje part i samarbetet ha kunskap om sin organisations 

sekretessgräns. För att veta sin sekretessgräns måste varje part dessutom veta 

om och hur organisationen har avgränsats. 

Uppsatsen ska därför utifrån regleringen i TF och OSL besvara två 

huvudfrågor: 

• När ska olika myndigheter anses självständiga i förhållande till 

varandra? 

• När ska olika organ inom samma myndighet anses självständiga i 

förhållande till varandra? 

Först när de två frågorna har besvarats kan man avgöra när och om handlingar 

som utväxlas inom ett samarbete blir allmänna och vilken sekretess som gäller 

mellan de olika parterna. 

Andra frågor med naturlig anknytning till frågeställningarna är till 

exempel om det finns några skillnader mellan TF och OSL vid bedömningen 

av självständighetsbegreppet och om det har någon betydelse hur myndigheter 

valt att organisera sig vid bedömningen av självständigheten. 

 

1.3 Metod och material 
 
Uppsatsens frågeställningar styr valet av metod. Syftet, att så långt som möjligt 

utreda gällande rätt på området för uppsatsen, gör att den traditionella rätts-

dogmatiska metoden lämpar sig bäst. Den valda metoden ställer krav på 

redovisning och behandling av författningar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin, det vill säga rättskällor som alla jurister dagligen använder. 

Det är naturligt att i första hand vända sig till lagtexten. På området för 

handlingsoffentlighet och sekretess finns lagstiftning som med varierande 

tydlighet beskriver rättsläget, och det är såklart nödvändigt att gå vidare till 

andra rättskällor. Den viktigaste rättskällan för den här framställningen har 

varit lagförarbeten. Från dessa har mer eller mindre alla svar hämtats. Ibland 
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ges tydliga besked och ibland saknar uttalanden motivering, men sammanvägt 

har dessa varit till stor hjälp. Det finns i stort sett inga domstolsavgöranden 

som behandlar myndigheters och myndighetsorgans självständighet i 

förhållande till varandra. I de få fall där frågan kommit upp till prövning ges 

inga allmänna regler eller tydliga förklaringar om vad som utgör 

självständighet i TF:s, OSL:s eller någon annan lags mening. När det gäller den 

juridiska litteraturen har Alf Bohlins böcker i ämnet varit till störst hjälp. Efter 

en behandling av samtliga rättskällor har tyvärr resultatet ibland blivit att vissa 

frågetecken kvarstår och då har egen tolkning använts. 

Utöver de sedvanliga rättskällorna har också olika artiklar från 

Förvaltningsrättslig Tidsskrift använts. Beslut från Justitieombudsmannen [cit. 

JO] har nyttjats då dessa gett ledning och de har även fått utgöra exempel i 

vissa fall. Information om olika myndighetssamarbeten har hämtats från 

hemsidor, antingen på en specifik myndighets hemsida eller på hemsidor som 

är knutna till samarbetet. 

 

1.4 Disposition och avgränsningar 
 
Uppsatsen är indelad i fem stycken kapitel som är placerade i den 

förhoppningsvis mest naturliga och pedagogiska ordningen för ämnet. Efter 

detta inledande kapitel (kapitel 1) som beskrev bakgrunden till och 

förutsättningarna för uppsatsarbetet följer ett kapitel som kortfattat och 

grundläggande går igenom förutsättningarna för allmänna handlingar (kapitel 

2). Kapitlets syfte är att fungera som bas för den vidare utredningen och för att 

undvika onödiga upprepningar om olika rekvisits betydelse. 

I det första avsnittet (avsnitt 2.2) behandlas offentlighetsprincipen. 

Tyngdpunkten ligger på handlingsoffentligheten och andra delar av principens 

innebörd berörs av naturliga skäl knappt alls. Det andra avsnittet handlar om 

allmänna handlingar (avsnitt 2.3). Kortfattat kommer begreppet att beskrivas 

och i därpå följande underavsnitt behandlas de olika rekvisiten i tur och 

ordning: handling (avsnitt 2.3.1), förvaring (avsnitt 2.3.2), myndighet (avsnitt 

2.3.3), inkommen (avsnitt 2.3.4) och upprättad (avsnitt 2.3.5). Innan kapitlet 

avslutas med en kort sammanfattning (avsnitt 2.5) förklaras vad som menas 

med mellanprodukter (avsnitt 2.4). 
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Det tredje kapitlet handlar om sekretess. Inom ramen för 

myndighetssamarbete kommer sekretessreglernas gränser och uppbyggnad 

(avsnitt 3.2) samt sekretessbrytande bestämmelser (avsnitt 3.3) att beskrivas. 

Därefter behandlas sekretess mellan myndigheter (avsnitt 3.4) och sekretess 

inom en myndighet (avsnitt 3.5). Även detta kapitel avslutas med en kort 

sammanfattning (avsnitt 3.6). 

Det fjärde kapitlet inleds med en något djupare analys av 

myndighetsbegreppet (avsnitt 4.2) följt av en beskrivning av vad 

myndighetssamverkan innebär (avsnitt 4.3). Därefter ägnas kapitlet åt 

uppsatsens frågeställningar. Först redogörs för Sveriges olika myndigheter 

(avsnitt 4.4). Frågan om när olika myndigheter ska anses självständiga i 

förhållande till varandra besvaras sedan utifrån TF:s reglering (avsnitt 4.4.1) 

och utifrån OSL:s reglering (avsnitt 4.4.2). Sedan behandlas den andra frågan 

om självständighet för olika organ inom samma myndighetsorganisation. Först 

enligt TF:s reglering (avsnitt 4.5.1) och sedan enligt OSL:s reglering (avsnitt 

4.5.2). Sist ges en sammanfattning av svaren på frågeställningarna i avsnitt 4.6. 

Det femte kapitlet innehåller avslutande kommentarer och reflektioner. 

Uppsatsen kommer hela tiden att avgränsas så att syftet uppfylls och 

frågeställningarna besvaras. Detta gör att vissa delar inte undersöks fullständigt 

(till exempel offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess). 

Kapitlet om allmänna handlingar behandlas bara på ytan för att förstå 

rekvisiten i 2 kap. 8 § TF. Uppsatsen avgränsas vidare så att utlämnande av 

handlingar till och sekretess mot enskilda personer lämnas åt sidan.  

Europarätten, som är en del av den svenska rätten, har ingen inverkan på 

reglerna om allmänna handlingar. När det gäller offentlighets- och sekretess-

lagstiftningen påverkas de svenska reglerna betydligt mer av europarättsligt 

inflytande. En aktuell lagstiftningsfråga kommer kortfattat att behandlas i 

avsnitt 3.4 som handlar om sekretess mellan myndigheter, men i övrigt 

kommer ingen specifik europarättslig reglering att beröras. 



 10 

2 Allmänna handlingar 
 
 
 
2.1 Inledning 
 
För att enklare kunna följa den kommande diskussionen ska här ges en grund-

läggande beskrivning av allmänna handlingar. Sådant som minnesanteckningar 

samt formerna för och prövningen av handlings utlämnande lämnas helt åt 

sidan. 

 

2.2 Offentlighetsprincipen 
 
Syftet med offentlighetsprincipen är att allmänheten ska garanteras en rätt till 

insyn i statens och kommunernas verksamhet. Genom insyn och granskning 

minskar möjligheterna till maktmissbruk och rättsäkerhet kan enklare upprätt-

hållas. Offentlighetsprincipen rymmer flera olika grundlagsskyddade fri- och 

rättigheter. Yttrande-, informations- och meddelarfriheten är tre av dessa (2 

kap. 1 § 1-2 p. regeringsformen (1974:152) [cit. RF] och 1 kap. 1 § 3 st. TF). 

Vidare är de beslutande politiska församlingarnas sammanträden och dom-

stolarnas förhandlingar normalt offentliga för allmänheten (4 kap. 9 § 1 st. RF, 

5 kap. 38 § 1 st. kommunallagen (1991:900) [cit. KomL] och 2 kap. 11 § 2 st. 

RF). Den rättigheten kallas för förhandlingsoffentligheten.5 

Den med offentlighetsprincipen kanske mest förknippade rättigheten är 

handlingsoffentligheten. Även denna rättighet är grundlagsskyddad och ger alla 

svenska medborgare, utlänningar och juridiska personer rätt att ta del av 

allmänna handlingar (2 kap. 1 § och 14 kap. 5 § 2 st. TF samt RÅ 2003 ref. 

83). 

Allmänhetens och kanske främst massmediernas tillgång till allmänna 

handlingar är en förutsättning för insyn i statens och kommunernas verk-

samhet. Kontrollen av att den offentliga makten utövas under lagarna (1 kap. 1 

§ 3 st. RF) öppnar upp för debatt. Rättigheten fungerar även som informations-

försörjare till granskningen av hur myndigheternas ärendehandläggning och 

verksamhet i övrigt bedrivs.6 

                                                
5 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 17 ff. 
6 Prop. 2001/02:70 s. 9. 
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Offentlighetsprincipens fri- och rättigheter är så kallade relativa 

rättigheter, vilket innebär att de kan begränsas genom lag (2 kap. 20 § och 4 

kap. 9 § 2 st. RF, 5 kap. 38 § 2 st. KomL samt 2 kap. 2 § 2 st. TF). För 

handlingsoffentlighetens del begränsas rättigheten i OSL, eller i annan lag dit 

OSL hänvisar. I förarbetena till 2 kap. TF beskrivs offentlighetsprincipens 

huvudändamål och handlingsoffentlighetens syften på så sätt att rättssäkerhet 

och effektivitet i förvaltningen och i folkstyret ska garanteras.7 

 

2.3 Allmän handling 
 
Det är först när en handling har antagit karaktären av allmän handling som 

handlingsoffentligheten kan göras gällande. Innan handlingen når detta stadium 

är myndigheten inte skyldig att tillhandahålla handlingen för sökanden. Vad 

som utgör en allmän handling regleras i 2 kap. 3 § TF. Det ska vara fråga om 

en handling, som förvaras hos en myndighet och den ska vara antingen 

inkommen till eller upprättad hos en myndighet.8 Undantag från huvudregeln 

om vad som utgör allmänna handlingar finns i 2 kap. 4 och 9-11 §§ TF. 

Utgångspunkten är att allmänna handlingar är tillgängliga för allmän-

heten, men en allmän handling kan vara både offentlig och hemlig. Det är 

endast när en allmän handling bedöms vara offentlig som den är tillgänglig för 

allmänheten. Om det finns stöd i en bestämmelse om sekretess, kan däremot 

myndigheten komma fram till att den allmänna handlingen är hemlig och då 

hindras tillgängligheten av sekretessbestämmelsen (2 kap. 2 § 2 st. TF).9 

Angående sekretessen, se kapitel 3. I de följande avsnitten ska rekvisiten i 

begreppet allmän handling behandlas i tur och ordning. 

 

2.3.1 Handling 
 
En grundläggande förutsättning för att få ta del av information i en handling 

hos en myndighet är att informationen finns i just en handling.10 Den 

information som omfattas av offentlighetsprincipen måste vara bunden till ett 

föremål av något slag. Vad som utgör informationsbäraren har dock inte så stor 

                                                
7 Prop. 1975/76:160 s. 70. Se även prop. 2001/02:70 s. 9. 
8 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 41. Se även Bohlin, Allmänna handlingar, s. 61 f. 
9 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 23 f. 
10 RÅ 1983 Ab 103. 
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betydelse. Det viktiga är att det finns ett informationsinnehåll på handlingen.11 

Högsta förvaltningsdomstolen [cit. HFD] beskrev begreppet handling som ”en 

form för att lagra och bevara upplysningar”.12 

Begreppet handling definieras i 2 kap. 3 § 1 st. TF och är uppdelat i två 

led: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan uppfattas endast 

med tekniskt hjälpmedel. Den första typen utgör traditionella handlingar som 

kan uppfattas med ögat (utan tekniskt hjälpmedel). Texter av olika slag samt 

bilder som inte har till syfte att förmedla ett rent estetiskt budskap faller inom 

denna kategori av handlingar. När det krävs någon typ av tekniskt hjälpmedel 

för att uppfatta informationen i en handling så rör det sig om en upptagning.13 

En upptagning kan antingen vara läsbar, avlyssningsbar eller uppfattbar på 

något annat sätt. Några exempel på den här kategorin av handlingar är 

mikrofilm, CD-skivor och datorprogram.14 

 

2.3.2 Förvaring 
 
Nästa rekvisit i begreppet allmän handling är förvaring. När en handling ska 

anses förvarad (hos en myndighet) varierar beroende på vilken typ av handling 

det är fråga om. För traditionella handlingar finns ett krav på myndighets-

anknytning, medan det för upptagningar krävs att myndigheten förfogar över 

sådant tekniskt hjälpmedel som möjliggör överföring av upptagningen till 

läsbar eller annan uppfattbar form (2 kap. 3 § 2 st. TF). En upptagning anses 

till exempel förvarad om den lagras i anslutning till myndighetens egen 

datorutrustning, om myndigheten kan ta del av den i läsbar form via direkt-

åtkomst till en databas hos annat organ eller om upptagningen enligt avtal 

förvaras hos annan och på begäran kan översändas till myndigheten.15 Detta 

kan exempelvis bli fallet om socialtjänsten i en kommun utnyttjar sin möjlighet 

till direktåtkomst och hämtar uppgifter från folkbokföringsdatabasen som 

                                                
11 Prop. 1975/76:160 s. 119. 
12 RÅ 1971 ref. 15. 
13 Prop. 1975/76:160 s. 120. 
14 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 44 f. och prop. 1975/76:160 s. 121. 
15 Prop. 1975/76:160 s. 89 och 122. 
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Skatteverket tillhandahåller. Handlingarna i databasen anses då förvarade även 

hos socialtjänsten.16 

Kravet på myndighetsanknytning för att traditionella handlingar ska 

anses förvarade hos en myndighet innebär inte att handlingen alltid måste 

finnas i myndighetens egna lokaler.17 I ett äldre rättsfall från HFD ansågs en 

handling, som aldrig funnits hos myndigheten och inte heller fanns där när 

begäran om att ta del av handlingen framställdes, ändå vara allmän. 

Handlingen i målet var upprättad av ett privaträttsligt subjekt på uppdrag av en 

kommunstyrelse. HFD ansåg att uppdragsavtalet innebar att alla handlingar 

som upprättats enligt avtalet tillhörde kommunen och det faktum att 

handlingen var tillgänglig för kommunen gjorde att den bedömdes som 

allmän.18 Enligt Alf Bohlin innebar avgörandet att HFD skapat ett nytt 

tillgänglighetsrekvisit som inte omfattas av TF. Handlingen i fallet hade varken 

förvarats hos eller upprättats av kommunen, men ansågs ändå allmän genom 

tillgängligheten.19 Det är enklare att acceptera att en handling behåller sin 

karaktär av allmän om den endast tillfälligt förvaras utanför myndigheten.20 

Helt klart är att förvaringsbegreppet i 2 kap. 3 § TF har en vidare innebörd än 

vad som normalt förknippas med ordet förvaring. 

En handling ska tillhandahållas allmänheten om den förvaras hos 

myndigheten vid tidpunkten för begäran av att ta del av den. Handlingar som 

ännu inte inkommit till en myndighet kan därför inte anses förvarade och 

allmänna.21 När det gäller traditionella handlingar är myndigheter inte skyldiga 

att sammanställa en ny handling med uppgifter ur flera olika förvarade 

handlingar. För upptagningar gäller till viss del det motsatta. En myndighet kan 

behöva sammanställa uppgifter ur upptagningar som finns förvarade i olika 

                                                
16 Reglerna om direktåtkomst till folkbokföringsdatabasen finns i 2 kap. 8 § lag (2001:182) om 
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. 
17 Prop. 1975/76:160 s. 122. 
18 RÅ 1984 2:49. Se även RÅ 1989 ref. 29 där ett aktiebolag hade mottagit och förvarat 
ansökningshandlingar åt en kommunstyrelse i ett tjänstetillsättningsärende ansetts allmänna, 
samt plenimålet RÅ 1996 ref. 25 där majoriteten (tio mot sju ledamöter) ansåg att 
intresseanmälningar som utgjort ett led i ett kommunalt tjänstetillsättningsärende och som 
mottagits och förvarats av ett konsultbolag för kommunens räkning ansetts allmänna. 
19 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 50. 
20 RÅ 1951 E 42. 
21 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 46. Se även RÅ 1981 Ab 283 där ett vaktbolag 
kontinuerligt ville få tillgång till vissa brottsanmälningar i takt med att de inkom till polisen 
samt RÅ 1991 ref. 50 där sökanden ville ta del av en myndighets i framtiden inkommen post, i 
båda fallen nekades begäran. 
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minnen, om det kan ske genom rutinbetonade åtgärder (2 kap. 3 § 2 st. 2 p. 

TF). Sökanden kan inte erbjuda myndigheten sina egna program för att 

sammanställa uppgifter, men så länge det inte kräver någon större arbetsinsats 

eller kostnad så kan sökanden kräva att myndigheten framställer ett nytt dator-

program. Ett undantag från semiskyldigheten att sammanställa uppgifter ur 

upptagningar finns angående personuppgifter som myndigheten saknar rättslig 

befogenhet att göra tillgängliga (2 kap. 3 § 3 st. TF).22 

Flera myndigheter kan förvara samma handling samtidigt genom att 

originalet och kopior kan finnas på flera olika ställen. Handlingarna anses 

förvarade på alla dessa platser och varje myndighet är på begäran skyldig att 

pröva utlämnandefrågan (2 kap. 14 § 2 st. TF och 6 kap. 2 § OSL).23 Resultatet 

av prövningen kan dock variera beroende på vilka sekretessregler som varje 

myndighet har att följa. 

I 2 kap. 10 § TF finns tre uttryckliga undantag från förvaringsbegreppet 

som inte närmare kommer att beskrivas i den här framställningen, dessa är 

teknisk lagring, teknisk bearbetning och säkerhetskopior. 

 

2.3.3 Myndighet 
 
Med myndighet avses de statliga organen (regeringen och domstolarna) samt 

de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna. Normalt omfattas inte 

de beslutande politiska församlingarna av myndighetsbegreppet, men i 2 kap. 5 

§ TF likställs riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige med övriga 

myndigheter.24 

I 2 kap. 3 § 1 st. 1 p. TF framgår att det är hos en myndighet som 

handlingar ska förvaras för att de ska kunna få karaktären allmän handling. I 

TF saknas en definition av myndighetsbegreppet, men Alf Bohlin menar att det 

finns fem omständigheter som kan peka på att det rör sig om en myndighet: (1) 

att organet har bildats genom författning, (2) att uppgifter och 

verksamhetsform framgår i författning, (3) att organets verksamhet är typiskt 

                                                
22 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 47 och 54 ff. samt RÅ 1978 2:19 och RÅ 1981 Ab 455. 
23 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 47. Se även Bohlin, Allmänna handlingar, s. 73. 
24 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 58. 
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statlig eller kommunal, (4) att organets ledamöter utses av staten eller annan 

myndighet och (5) att organets verksamhet bekostas av allmänna medel.25 

Att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet ska normalt 

utesluta att offentlighetsprincipen kan tillämpas på privata rättssubjekt.26 Ovan 

(i avsnitt 2.3.2) har det dock framgått att handling som aldrig funnits eller 

förvarats hos en myndighet ändå kan vara en allmän handling genom dess 

tillgänglighet.27 Förutom tillgänglighetsrekvisitets utveckling i praxis så finns 

det lagregler som gör offentlighetsprincipen tillämplig hos privata rättssubjekt. 

Dessa regler och en mer ingående beskrivning av myndighetsbegreppet 

kommer att redovisas i avsnitt 4.2. 

 

2.3.4 Inkommen 
 
De två sista rekvisiten som definierar en allmän handling är alternativa. 

Antingen ska handlingen ha inkommit till myndigheten eller så ska handlingen 

ha upprättats hos myndigheten (2 kap. 3 § 1 st. TF). Traditionella handlingar är 

inkomna till myndigheten när de har anlänt till myndigheten eller överlämnats 

till behörig befattningshavare. Det har ingen betydelse vem som har skickat 

handlingen eller vad det är för typ av handling. Det spelar inte heller någon roll 

om handlingen inte har hunnit registreras hos myndigheten eller om 

avsändarens uppfattning är att handlingen inte är slutversionen. Ett undantag 

finns för handlingar som har inkommit till myndigheten enbart i samrådssyfte 

(2 kap. 9 § 2 st. TF).28 Se mer om dessa handlingar i avsnitt 2.4. 

En traditionell handling som fysiskt befinner sig hos myndigheten är 

inkommen enligt TF. Den regleringen är dock snävare än reglerna om inkomna 

handlingar i förvaltningslagen (1986:223) [cit. FL]. Enligt 10 § FL är nämligen 

även avier som anlänt till myndigheten eller mottagits av en behörig person på 

myndigheten ett bevis på att handlingen ska räknas som inkomna, trots att 

själva handlingen fortfarande finns kvar hos postombudet.29 

                                                
25 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 60. 
26 Se RÅ 2008 ref. 6 där Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, trots särskild anknytning till 
riksdagen, inte ansågs jämställd med en myndighet pga. sin privaträttsliga organisation. 
27 RÅ 1984 2:49, RÅ 1989 ref. 29 och RÅ 1996 ref. 25. 
28 von Essen, Ulrik, Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete, FT 
2010, s. 61 f. 
29 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 68. Se även Bohlin, Allmänna handlingar, s. 112. 
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Om en så kallad behörig befattningshavare har mottagit en handlig på 

någon annan plats än i myndighetens lokaler så räknas handlingen ändå som 

inkommen. Det avgörande i den typen av situationer är att mottagaren av 

handlingen har möjlighet att besluta om handlingen kan lämnas ut vid en 

eventuell begäran. För att vara en behörig befattningshavare krävs antingen att 

personens arbetsuppgifter består av att ta emot handlingar eller att personen 

arbetar med ett mål eller ärende dit handlingen hör.30 Om exempelvis en person 

från Tullverket, vid ett sammanträde med personer från polismyndigheten i 

Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, mottar en handling inom ramen för ett 

samarbete så räknas handlingen som inkommen till Tullverket även om mötet 

sker på någon annan plats än inom Tullverkets lokaler. Tar däremot en person 

från kriminalvårdens transportavdelning emot en handling från kriminal-

vårdens hälso- och sjukvårdsavdelning räknas handlingen som inkommen om 

avdelningarna anses självständiga i förhållande till varandra. Mer om 

myndighetsorgans självständighet i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2. 

Den andra typen av handlingar, upptagningar, anses inkomna till en 

myndighet vid samma tidpunkt som de anses förvarade hos myndigheten. 

Handlingen ska alltså vara tillgänglig för myndigheten genom att den lagras i 

anslutning till myndighetens egen datorutrustning, genom att myndigheten kan 

ta del av den i läsbar form via direktåtkomst till en databas hos annat organ 

eller genom att upptagningen enligt avtal förvaras hos annan och på begäran 

kan översändas till myndigheten. Lagstiftaren har velat samordna begreppen 

förvarad (2 kap. 3 § 2 st. TF) och inkommen (2 kap. 6 § 1 st. 2 p. TF) när det 

gäller upptagningar men det finns en viktig detalj angående inkomna upp-

tagningar som bör uppmärksammas. Det måste vara någon annan än 

personalen på den aktuella myndigheten som gör upptagningen tillgänglig för 

myndigheten. Annars kan handlingen i stället räknas som upprättad.31 

För vissa typer av handlingar finns särskilda regler som har anpassats 

efter handlingarnas karaktär. En sådan handlingskategori är brev eller annat 

meddelande som rör en tjänstemans personliga förhållanden, men som skickas 

till myndigheten (2 kap. 4 § TF). Det avgörande är inte om brevet är adresserat 

till en person som arbetar på myndigheten, utan det som är av betydelse vid 
                                                
30 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 68 f. samt prop. 1975/76:160 s. 136. 
31 Prop. 1975/76:160 s. 89 och 136 f. 
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bedömningen av om brevet är en allmän handling eller inte, är meddelandets 

innehåll. Om innehållet rör en fråga som myndigheten har att befatta sig med 

så är det fråga om en allmän handling. Det är däremot inte nödvändigt att 

innehållet är knutet till ett ärende.32 Är brevet skickat till en person endast för 

att denne har en speciell ställning (till exempel politiker eller facklig 

förtroendeman) blir brevet inte allmän handling även om det rör en fråga som 

myndigheten har att befatta sig med.33 

En annan specialreglerad handlingskategori omfattar tävlingsskrifter, 

anbud eller liknande handlingar (2 kap. 6 § 2 st. TF). Syftet är att skjuta upp 

inkommandetidpunkten till en på förhand angiven tid för öppning så att 

tävlingsmoment och konkurrens inom till exempel offentliga upphandlingar 

kan upprätthållas.34 Reglerna om privata brev och tävlingsskrifter eller 

liknande handlingar är inte av intresse för att besvara uppsatsens fråge-

ställningar. Däremot kan de två följade specialregleringarna aktualiseras vid ett 

samarbete. 

De två sista specialreglerade handlingskategorierna som undantas från 

huvudregel i 2 kap. 6 § 1 st. TF rör handlingar som kommer in till myndigheten 

efter det att en teknisk bearbetning eller lagring har genomförts (2 kap. 6 § 3 st. 

TF) och utkast eller koncept till en handling (så kallade mellanprodukter) som 

ankommit till en myndighet och sedan återkommit till den sändande myndig-

heten, om utväxlingen genomförs endast i samrådssyfte (2 kap. 9 § 2 st. TF). 

När det sker en handlingsutväxling mellan olika organ inom samma 

myndighet blir bedömningen av om en handling ska anses inkommen beroende 

av organens förhållande till varandra (2 kap. 8 § TF). Den frågan behandlas 

som sagt i avsnitt 4.5.1. 

 

2.3.5 Upprättad 
 
Alternativet till att en handling ska vara inkommen till en myndighet för att 

kunna bli allmän handling är att den är upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 § 

1 st. TF). När en handling anses upprättad beror på vilken typ av handling det 

är fråga om. I 2 kap. 7 § 1 st. TF finns tre stycken huvudregler som kan 
                                                
32 Prop. 1975/76:160 s. 126 f. 
33 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 76 samt prop. 1975/76:160 s. 127. 
34 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 71. Se även Bohlin, Allmänna handlingar, s. 119 f. 
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tillämpas på de flesta handlingar, medan paragrafens andra stycke innehåller 

regler för vissa särskilt uppräknade handlingar. Reglerna om dessa handlingar 

har företräde framför vad som gäller allmänt i första stycket. 

Till skillnad från andra rekvisit i begreppet allmän handling finns det inte 

någon uppdelning mellan traditionella handlingar och upptagningar när man 

ska avgöra om en handling är upprättad eller inte. Så länge det finns en 

anknytning mellan handlingen och myndigheten så kan den vara upprättad.35 

Den första huvudregeln för att en handling ska anses upprättad är om den 

expedierats (2 kap. 7 § 1 st. 1 p. TF). Med expediering avses att en handling 

skickas från en myndighet eller finns tillgänglig för avhämtning hos 

myndigheten. I HFD 2011 ref. 52 ansågs handlingar som förts in i en databas 

expedierade på grund av att de var tillgängliga för en annan myndighet. Det har 

ingen betydelse om handlingen inte är helt färdigställd så länge den har 

skickats till någon utomstående. Vissa handlingar kan dock skickas utan att de 

anses expedierade, så kallade mellanprodukter (2 kap. 9 § 2 st. TF).36 

Det finns ett problem med reglerna om expediering som Alf Bohlin 

diskuterar i sin bok. Om en handling begärs utlämnad men sökanden får ett 

avslag som överklagas, expedieras handlingen när den skickas till domstolen 

för att den ska kunna avgöra om rätt beslut fattats och räknas handlingen som 

inkommen när den anländer till domstolen? Om så skulle vara fallet kan 

grundlagen kringgås och myndighetsinternt arbetsmaterial skulle alltid behöva 

lämnas ut på begäran. Frågorna kan inte diskuteras på djupet i uppsatsen men 

besvarades nekande i rättsfallen RÅ 1992 ref. 63 och RÅ 1996 ref. 19.37 

Den andra huvudregeln innebär att en handling anses upprättad när ett 

ärende dit handlingen hör har slutbehandlats (2 kap. 7 § 1 st. 2 p. TF). Många 

gånger slutbehandlas ett ärende innan handlingar expedieras, men den här 

regeln tar sikte på handlingar som normalt inte ska expedieras. Avgörande är 

alltså om handlingen ska expedieras eller inte. Ska expediering ske så blir 

                                                
35 Prop. 1975/76:160 s. 142. I HFD 2011 ref. 52 uttalade dock kammarrätten i Göteborg att: 
”[e]n upptagning för automatiserad behandling anses expedierad [och alltså upprättad] 
antingen när myndigheten vidtagit sådana tekniska åtgärder att utomstående kan få tillgång till 
informationen i läsbart skick, eller då det tekniska mediet har översänts till annan.” 
36 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 82 f och 107 ff. 
37 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 83 ff. 
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handlingen upprättad vid expedieringen, men ska expediering inte ske så blir 

handlingen upprättad vid ärendets slutbehandling.38 

Den sista huvudregeln finns i 2 kap. 7 § 1 st. 2 p. TF sista ledet och 

innebär att en handling som inte hör till ett ärende är upprättad när den har 

justerats eller färdigställts av myndigheten. En handling har justerats om det 

finns ett intyg om handlingens riktighet (till exempel underskrift). Har en 

handling tagits omhand för förvaring eller nått sin slutliga form är det en 

indikation på att handlingen har färdigställts.39 

Tidpunkten för när en handling ska anses upprättad, och därmed allmän, 

varierar alltså efter vilken typ av myndighetsverksamhet som handlingen hör 

till. Avgörande är om handlingen hör till myndighetens ärendehandläggning 

eller till annan förvaltningsverksamhet. Hör handlingen till ett ärende så anses 

den upprättad när den har expedierats. Har handlingen inte expedierats blir den 

allmän när ärendet, dit handlingen hör, har slutbehandlats. Handlingar som 

upprättas hos myndigheter men som hör till annan förvaltningsverksamhet än 

ärendehandläggning blir generellt sett allmänna vid en tidigare tidpunkt. 

Antingen när handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt 

färdigställts. När det är fråga om faktisk verksamhet så saknar det betydelse om 

verksamheten avslutas eller inte i och med justeringen eller färdigställandet.40 

I TF saknas en definition av vad som utgör ett ärende. I lagens förarbeten 

konstateras dock att begreppet ska ha samma innebörd som i FL, men att någon 

skarp linje mellan ärendehandläggning och faktisk verksamhet inte kan dras. 

Ärendehandläggning skulle kunna utmynna i någon form av uttalande, ett 

remissvar, ett beslut av något slag eller kategoriseras som ärende genom ett 

diarie- eller registreringsnummer. Oavsett vilket faktum som avgör att det är 

fråga om ärendehandläggning så ska begreppet ha en ganska vidsträckt 

tolkning.41 

När det gäller diarium, journaler och register (2 kap. 7 § 2 st. 1 p. TF), 

domar, beslut, protokoll eller annan handling som hör till ett beslut (2 kap. 7 § 

                                                
38 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.88 f. samt RÅ 2004 ref. 49. 
39 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 90 f. samt RÅ 1998 ref. 52. 
40 von Essen, Ulrik, Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete, FT 
2010, s. 54 f. 
41 Prop. 1975/76:160 s. 97 samt von Essen, Ulrik, Allmänna handlingar och sekretess i 
myndigheternas kvalitetsarbete, FT 2010, s. 55 f. 



 20 

2 st. 2 p. TF) samt myndighetsprotokoll eller liknande anteckning (2 kap. 7 § 2 

st. 3 p. TF) finns undantagsregler som har företräde framför huvudreglerna i 

första stycket. Det saknas intresse att diskutera dessa företrädesregler närmare 

eftersom upprättandetidpunkten, likt de allmänna reglerna i första stycket, 

infaller vid antingen färdigställande, avkunnande, expediering eller justering. 

 

2.4 Mellanprodukter 
 
Det har hittills bara nämns att det finns en viss typ av handlingar som 

behandlas på ett, i förhållande till andra handlingar, annorlunda sätt. Hand-

lingarna kallas för mellanprodukter och reglerna om dessa finns i 2 kap. 9 § 2 

st. TF. 

Syftet bakom regleringen är att myndigheter ska kunna skicka och ta 

emot en handling utan att den anses som upprättad hos och inkommen till 

myndigheten enligt 2 kap. 6-7 §§ TF. Det är självklart inte alla handlingar som 

kan omfattas av detta undantag från offentlighetsprincipen, utan regeln om-

fattar handlingar som hör till myndighetens interna beredning. För att 

handlingen ska undgå att räknas som allmän handling krävs därför att den är av 

preliminär beskaffenhet och har överlämnats enbart i samrådssyfte. Uppfylls 

dessa villkor är handlingen en mellanprodukt som inte anses expedierad när 

den skickas från myndigheten, och ej heller inkommen när den återvänder.42 

Om till exempel Åklagarmyndigheten43 sänder ett dokument till Social-

styrelsen för granskning och synpunkter anses handlingen inte expedierad dels 

för att den inte utgör en slutlig produkt och dels för att den skickas enbart för 

att inhämta synpunkter. Villkoren för mellanprodukter är med andra ord 

uppfyllda. Reglerna om mellanprodukter gäller oavsett var handlingen befinner 

sig, vilket medför att dokumentet inte heller räknas som inkommet till Social-

styrelsen.44 När Socialstyrelsen sedan skickar tillbaka dokumentet till Åklagar-

myndigheten gäller samma regler. Handlingen anses varken expedierad från 

Socialstyrelsen, eller inkommen hos Åklagarmyndigheten. 

                                                
42 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 107 f. samt prop. 1975/76:160 s. 170. 
43 Inom ramen för myndighetssamarbetet för etablering av försöksverksamheter vid 
utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott enligt regeringsbeslutet 
Ju2005/1181/KRIM. 
44 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 109 samt prop. 1975/76:160 s. 170. 
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Syftet med att sända dokumentet var att Socialstyrelsen skulle granska 

texten och överväga den utifrån sitt verksamhetsområde. Med största 

sannolikhet kommer det därför att finnas information, utöver 

ursprungsdokumentet, som Socialstyrelsen vill upplysa Åklagarmyndigheten 

om. Dessa synpunkter omfattas inte av undantagsregleringen i 2 kap. 9 § 2 st. 

TF utan svaret, som är en slutligt utformad handling, räknas som en allmän 

handling.45 

Exemplet ovan visar att myndigheterna kan styra hur handlingar ska 

klassificeras. Så länge förutsättningarna för att en handling ska räknas som 

mellanprodukt uppfylls kan de utväxla preliminära dokument i samrådssyfte 

mellan varandra utan att handlingsoffentligheten ska gälla. Om myndigheterna 

är angelägna om att svaret som ges ska undvika offentlighet kan de inte skicka 

skriftliga svar. Däremot kan synpunkter ges muntligt av den ena och ned-

tecknas av den andra myndigheten. Anteckningarna anses visserligen vara en 

upprättad handling enligt reglerna i 2 kap. 7 § TF, men det tillfälle då 

anteckningarna anses allmänna inträffar senare än vad inkommandetidpunkten 

enligt 2 kap. 6 § TF skulle ha medfört.46 

Faktumet att svaren som ges vid konsultation av mellanprodukter blir 

allmänna är en situation som utelämnas från motiveringen till reglerna i 

förarbetena till TF. Att man kan skjuta upp tidpunkten för när en handling blir 

allmän genom att muntligt avge ett svar kan vara nödvändigt men samtidigt 

både komplicerat och tidskrävande. Antagligen hade det varit enklats att lämna 

kommentarer i ursprungsdokumentet i stället för att gå igenom synpunkterna 

på till exempel telefon. Frågan är om anteckningar i ett originaldokument 

skulle bli allmänna handlingar om resten av texten svartmarkeras vid en 

begäran om utlämnande? Det är en intressantfråga som inte kan besvaras inom 

ramen för frågeställningen, men det är värt att vara medveten om reglerna när 

myndigheter utnyttjar möjligheten till handlingsutväxling i ett samarbete. 

Sammanfattningsvis betyder reglerna om mellanprodukter att 

expedieringsbegreppet fått en annan innebörd än i 2 kap. 7 § TF. Det kan även 

                                                
45 RÅ 1999 ref. 36. 
46 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 109 f. 
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tilläggas att reglerna gäller alla handlingar (traditionella och upptagningar) och 

att mellanprodukterna blir allmänna om de arkiveras.47 

 

2.5 Sammanfattning 
 
I den grundlagsfästa offentlighetsprincipen ryms yttrande- och meddelarfrihet, 

domstolsoffentlighet, offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden 

och den med principen mest förknippade handlingsoffentligheten. Det finns 

flera syften med handlingsoffentligheten men dessa kan sammanfattas så att 

principen avser att garantera rättssäkerhet och effektivitet i förvaltningen och i 

folkstyret. 

Regleringen om allmänna handlingar finns i 2 kap. 3-11 §§ TF. Av dessa 

regler finns undantagen från vad som utgör allmänna handlingar i 2 kap. 4 och 

9-11 §§ TF. För att en handling ska vara allmän så krävs det att den förvaras 

hos en myndighet och är antingen upprättad hos eller inkommen till myndig-

heten. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga, men det 

är endast när en allmän handling är offentlig som en sökande kan få ta del av 

den. Eftersom handlingsoffentligheten är en relativ rättighet så kan den 

begränsas genom lag (2 kap. 2 § TF). Sådana begränsningsregler finns i OSL 

eller annan lag som hänvisas till i OSL. 

Angående reglerna om mellanprodukter är det nödvändigt att känna till 

att expedieringsbegreppet fått en annan innebörd i förhållande till 2 kap. 7 § TF 

som möjliggör utväxligt av preliminära handlingar i samrådssyfte mellan 

myndigheter. 

                                                
47 Prop. 1975/76:160 s. 169 f. 



 23 

3 Sekretess 
 
 
 
3.1 Inledning 
 
Som ovan framgått är handlingsoffentligheten en relativ rättighet som gör att 

den kan begränsas genom lag. För att erhålla sekretess för en viss handling och 

komma ifrån den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen krävs att den 

allmänna handlingen hör till något lagstadgat skyddsintresse. I 2 kap. 2 § 1 st. 

TF finns sekretessgrunderna uppräknade. Det är endast sekretessgrunderna som 

kan begränsa handlingsoffentligheten. Detta medför att det inte är möjligt att 

begära eller avtala om sekretess med en myndighet. En allmän handling måste 

lämnas ut om det saknas tillämplig sekretessbestämmelse, och sekretess-

bestämmelserna måste ha stöd i någon av de sju sekretessgrunderna.48 

I detta kapitel ska en allmän beskrivning av sekretessen ges inom ramen 

för myndighetssamarbeten. En fördjupning i de olika skyddsintressena saknar 

relevans för uppsatsen, men det är ändå värdefullt att veta vad sekretessen 

innebär. 

 

3.2 Sekretessreglernas gränser och uppbyggnad 
 
Sekretessregler konstrueras med hjälp av tre stycken rekvisit. Det första är 

föremålet för sekretessen, det vill säga den information som ska hemlighållas. 

Dessa uppgifter bestäms utifrån skyddsintressena i 2 kap. 2 § 1 st. TF. Det 

andra rekvisitet är sekretessregeln räckvidd, alltså inom vilken typ av 

myndighet, verksamhet eller ärende ska sekretessen gälla. Sekretessens styrka 

är det tredje rekvisitet.49 

Myndighetsbegreppet och myndighetsorganisationen styr vilka hand-

lingar som, utan hinder av sekretess, kan överföras till annan myndighet eller 

annat myndighetsorgan. Utgångspunkten för OSL är att handlingsutväxling 

tillåts inom samma myndighet, men inte med annan myndighet. Hur myndig-

heter organiseras avgörs ofta utifrån effektivitetsintressen. Det är alltså det 

intresset som avgör vilka sekretessgränser som uppstår och inte sekretess-
                                                
48 von Essen, Ulrik, Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete, FT 
2010, s. 66 samt JO 1983/84 s. 225. 
49 Prop. 2008/09:150 s. 284. 
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intresset i sig. Sekretessen påverkas om organisationen ändras. Sekretess-

gränser som tidigare funnits kan försvinna när olika myndigheter slås ihop och 

nya gränser uppstår om en myndighet delas. Det enda sättet att behålla 

sekretessgränsen vid en sammanslagning av olika myndigheter är genom att 

visa att det uppstått olika verksamhetsgrenar inom samma myndighets-

organisation som har att tillämpa olika sekretessregler (se mer om hur man 

avgör om man har att göra med en eller flera verksamhetsgrenar i avsnitt 

4.5.2).50 

På grund av offentlighetsprincipens djupa förankring i svensk rätt får 

sekretessreglerna inte vara alltför långtgående. För att avgöra sekretessens 

styrka används två olika skaderekvisit som har till syfte att skydda 

offentlighetsintresset, det raka och omvända skaderekvisitet. Det raka 

skaderekvisitet innebär en presumtion för offentlighet och uttrycks i lagtexten 

genom att det ”kan antas” att viss skada uppstår om uppgiften lämnas vidare. 

Det omvända skaderekvisitet innebär istället en presumtion för sekretess. 

Alltså ”om det inte står klart” att en viss uppgift kan avslöjas utan att skada kan 

inträffa så gäller sekretess.51 För vissa uppgifter gäller absolut sekretess. Dessa 

regler saknar skaderekvisit vilket innebär att sekretess gäller oavsett om någon 

skada kan uppstå eller inte. Reglerna om absolut sekretess gäller för uppgifter 

som riksdagen genom avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation 

valt att sekretessbelägga (se till exempel 30 kap. 7 § OSL). Det finns även 

andra regler som saknar skaderekvisit, men som inte omfattas av absolut 

sekretess (till exempel vissa uppgifter inom kommunal familjerådgivning 

enligt 26 kap. 3 § OSL). För dessa regler gäller visserligen en undantagslös 

sekretess, men den är inte absolut på grund av att regler om uppgiftsskyldighet 

i annan författning kan ha företräde enligt 10 kap. 28 § OSL.52 

En jämförelse kan göras med personuppgiftslagen (1998:204) [cit. PUL] 

där utgångspunkten är en annan. I den lagstiftningen (som visserligen är sub-

sidiär i förhållande till annan författning enligt 2 § PUL) är det syftet med 

behandlingen av personuppgifterna som är det centrala för bedömningen av hur 

                                                
50 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 257 f. 
51 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 243 f. och Lenberg, 
Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar, www.zeteo.nj.se, 3 kap. 1 
§ OSL. 
52 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 207. Angående uppgiftsskyldigheten, se även avsnitt 3.4. 
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uppgifterna får användas och det spelar ingen roll om uppgifterna förvaras hos 

flera myndigheter. Det är alltså inte den eventuella skadan som kan uppstå vid 

ett utlämnande som är i fokus, utan uppgifterna får inte användas för något 

annat syfte än det dem samlats in för (9 § 1 st. punkten d PUL). 

Sekretessregleringen i OSL kräver istället att det i varje enskilt fall görs en 

bedömning av om någon skada kan tänkas uppstå vid ett eventuellt 

överlämnande.53 

Förutom det raka och omvända skaderekvisitet finns två ytterligare 

begrepp som är nödvändiga att skilja på när myndigheter ska avgöra om det 

föreligger eventuella sekretesshinder för en handlings utlämnande. Dessa är 

primär och sekundär sekretess och begreppen definieras i 3 kap. 1 § OSL. 

Primär sekretess riktar sig, genom en bestämmelse om sekretess, direkt till en 

myndighet eller verksamhets- eller ärendetyp hos myndigheten. Sekretessen 

följer alltså inte med uppgiften om den lämnas ut till annan myndighet, utan 

det är till myndigheten i sig som sekretessen riktas. Sekretess gäller för 

uppgifter hos myndigheten, men samma sekretess gäller nödvändigtvis inte för 

samma uppgift hos en annan myndighet. Den sekundära sekretessen innebär 

däremot att den sekretess som gällde hos den överlämnande myndigheten även 

gäller hos den mottagande myndigheten. Sekretessen följer med uppgiften vid 

ett överlämnande och ska tillämpas även av den mottagande myndigheten. Hos 

den mottagande myndigheten kan det vara så att uppgiften inte skulle ha varit 

sekretessbelagd (varje myndighet ska tillämpa sekretessregler som gäller för 

just deras aktuella verksamhet), men den blir ändå detta på grund av regler om 

överföring av sekretess. En annan skillnad mellan primära och sekundära 

sekretessbestämmelser är att primär sekretess kan gälla för uppgifter som en 

myndighet får från både enskilda och andra myndigheter med tanke på att 

regeln riktar sig direkt till myndigheten. Sekundära sekretessbestämmelser kan 

däremot bara gälla för uppgifter som en myndighet får från en annan 

myndighet på grund av att den sekundära sekretessen uppkommer genom 

reglerna om överföring av sekretess.54 Reglerna om överföring av sekretess 

behandlas mera nedan i avsnitt 3.4. 

                                                
53 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 170 f. 
54 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 246 f. samt prop. 
2008/09:150 s. 301 f. 
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3.3 Sekretessbrytande bestämmelser 
 
För att samarbeten inom den offentliga förvaltningen ska kunna fungera är det 

nödvändigt att det finns vissa undantag från sekretessen. Som en följd av 

offentlighetsprincipen är, som hittills framgått, offentlighet inom myndighets-

verksamheten i de flesta fall huvudregeln. Endast de intressen som anges i 2 

kap. 2 § 1 st. TF kan föranleda sekretess och trots att dessa intressen är 

skyddsvärda kan det ändå vara nödvändigt för myndigheter att kunna dela med 

sig av information som de förfogar över. Av detta skäl finns ett antal 

sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretessen samlade i 10 

kap. OSL (ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från 

sekretessen finns även i anslutning till olika kapitel, till exempel 26 kap. 7-10 

§§ OSL). Vissa regler tillåter stor frihet i uppgiftslämnandet, medan andra är 

väldigt detaljerade och snäva i förhållande till vad som får lämnas ut.55 För att 

en myndighet ska kunna utföra sina arbetsuppgifter finns till exempel en regel 

som tillåter överlämnande av annars sekretessbelagda uppgifter (10 kap. 2 § 

OSL). Regeln är inte till för att öka effektiviteten inom en myndighet utan 

syftet är att sekretess inte ska omöjliggöra en myndighets arbetsuppgifter.56 

Ett annat exempel på en sekretessbrytande bestämmelse är 

generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Regleringen rör förhållandet mellan 

myndigheter och innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras innan ett 

eventuellt utlämnande sker. Intresset av att en sekretessbelagd uppgift lämnas 

ut ska vägas mot intresset av att uppgiften inte lämnas ut. Syftet är att 

myndigheter inte ska hindras av sekretessregler när intresset för utlämnande är 

större än sekretessen i sig samt att öppna upp för utbyte av information mellan 

myndigheter och olika organ inom samma myndighet när någon annan grund 

för utbyte inte föreligger. Generalklausulen gäller både handlingsutväxling 

mellan olika myndigheter och mellan olika organ inom samma myndighet med 

undantag för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. När propor-

tionalitetsbedömningen ska göras ska hänsyn tas till det skydd som en 

utlämnad handling får hos den mottagande myndigheten (se avsnitt 3.4 om 

bland annat överföring av sekretess). Även formuleringar i författningar som 
                                                
55 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 246 f. 
56 Ekroth, Jesper och Fridström Montoya, Therése, Nödvändigt utlämnande enligt sekretess-
lagen 1 kap. 5 §, FT 2008, s. 162. 
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till exempel att en uppgift ”bör” eller ”får” lämnas ut till annan myndighet kan 

vara vägledande.57 

Ett beslut från JO kan få exemplifiera hur en proportionalitetsbedömning 

kan gå till. I den aktuella situationen som var föremål för anmälan var det med 

stöd av 10 kap. 27 § OSL tillåtet för polisen att efter en intresseavvägning 

lämna sekretessbelagda uppgifter till Kronofogdemyndigheten. Polisen hade 

omhändertagit en klocka i samband med en kroppsbesiktning av en gripen 

person som misstänkts för narkotikabrott. Vid intresseavvägningen skulle 

syftet med sekretessen (i detta fall att skydda uppgifter som polisen påträffar i 

sin verksamhet enligt 35 kap. 1 § 1 st. OSL) ställas mot Kronofogde-

myndighetens intressen, att bland annat upprätthålla en tilltro till exekutions-

väsendet. Det var viktigt vid bedömningen att uppgiftslämnandet mellan 

polisen och Kronofogdemyndigheten inte skedde rutinmässigt utan att det alltid 

föregicks av en intresseavvägning. I detta fall fick polisen kännedom om den 

gripna personens skulder hos Kronofogdemyndigheten genom att den gripne 

själv upplyste polisen om detta. I annat fall var det viktigt att polisen genom en 

förutsättningslös förfrågan inledde kontakten med Kronofogdemyndigheten 

eftersom enbart uppgiften om en persons gripande är en sekretessbelagd 

uppgift hos Polismyndigheten. Egendomens värde, Kronofogdemyndighetens 

möjlighet att säkerställa utmätning av egendomen och stoleken på skulden var 

omständigheter som var av betydelse vid intresseavvägningen i detta fall.58 

Som ovan framgått är sekretessbrytande bestämmelser nödvändiga för att 

samarbete mellan olika offentliga organ ska kunna bedrivas. Resterande avsnitt 

av kapitlet ska beskriva vad som gäller i sekretesshänseende mellan 

myndigheter och mellan myndighetsorgan. 

                                                
57 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 248 f. Se även RÅ 
2005 ref. 94 där det enligt HFD fanns ett uppenbart intresse av utlämnande av Krono-
fogdemyndighetens fotografier som tagits av en lägenhet i samband med en avhysning. 
Fotografierna omfattades av sekretess och det fanns risk för att en enskild skulle lida skada, 
men utlämnande fick trots detta ske till en socialnämnd som skulle utreda två barns 
hemsituation. Barnens intresse av goda hemförhållanden ansågs väga tyngre än sekretessen 
inom exekutionsväsendet. 
58 JO 2013/2014 s. 230. 
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3.4 Sekretess mellan myndigheter 
 

Sekretess gäller bland annat mellan olika myndigheter enligt 8 kap. 1 § OSL. 

Av lagrummet framgår också att sekretess inte gäller om uppgiftslämnande 

tillåts enligt OSL eller annan författning som OSL hänvisar till. Denna regel 

ska för myndigheters del läsas tillsammans med den sekretessbrytande 

bestämmelsen i 10 kap. 28 § OSL. Där framgår att uppgiftsskyldighet kan följa 

av annan författning och då hindrar inte sekretess enligt OSL att uppgiften 

lämnas till en annan myndighet. I detta fall krävs det inte att det finns en 

uttrycklig hänvisning i OSL till den aktuella författningen för att uppgifter ska 

kunna lämnas till en annan myndighet. Anledningen till detta är att regleringen 

som 8 kap. 1 § OSL bygger på, nämligen 2 kap. 2 § 2 st. TF, begränsar 

enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar. Myndigheters 

uppgiftsskyldighet kan alltså framgå av annan författning utan att det finns en 

hänvisning i OSL.59 

Det bakomliggande syftet till att sekretess gäller mellan olika 

myndigheter är att de uppgifter som är föremål för sekretess ska bli kända för 

en så liten personkrets som möjligt. Som framgick ovan kan uppgiftslämnande 

ändå vara nödvändigt och för vissa situationer finns därför regler om över-

föring av sekretess (11 kap. OSL samt i anslutning till berörda sekretess-

bestämmelser i avdelning 4-6). Regleringen går ut på att om det för en uppgift 

gäller primär sekretess hos till exempel Polismyndigheten ska även primär 

sekretess gälla hos den mottagande myndigheten, till exempel Socialstyrelsen. 

Hos Socialstyrelsen byter dock primär sekretess namn till sekundär sekretess. 

Anledningen till begreppsbytet är att den överförda uppgiften inte alltid är 

sekretessbelagd hos den mottagande myndigheten, men på grund av reglerna 

om överföring av sekretess blir uppgiften ändå sekretessbelagda. 

Resonemanget och sambandet mellan reglerna kan sammanfattas så att en 

primär sekretessbestämmelse hos den utlämnande myndigheten blir en 

sekundär sekretessbestämmelse hos den mottagande myndigheten på grund av 

reglerna om överföring av sekretess. Reglerna om överföring av sekretess 

                                                
59 Lenberg, Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar, 
www.zeteo.nj.se, 8 kap. 1 § OSL. Ett exempel på en lagreglerad uppgiftsskyldighet mellan 
myndigheter finns i 3 § polislagen (1984:387). 
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gäller inte bara när myndigheter aktivt lämnar uppgifter till varandra, utan 

också när en myndighet har direktåtkomst till uppgifter i en annan myndighets 

databas.60 

Som en följd av att det endast är sekretessgrunderna i TF som kan 

begränsa handlingsoffentligheten gäller att man inte kan avtala med en 

myndighet om sekretess. Detta gäller även utländska myndigheter. Om en 

uppgift lämnas från en utländsk myndighet till en svensk myndighet är det 

OSL, eller annan författning som OSL hänvisar till, som avgör om uppgiften 

ska vara sekretessbelagd eller inte. Utrikessekretessen finns i 15 kap. 1 § OSL 

och det råder en presumtion för offentlighet för uppgifter som rör Sveriges 

internationella relationer. Detta har visat sig vara problematiskt vid för-

handlingar av internationella avtal. Det händer att motparter kräver sekretess 

och att det i avtalen regleras en slags vetorätt för dem som upprättat avtalen 

som går ut på att dessa kan kontrollera vem handlingar lämnas ut till och även 

kräva att handlingar inte får lämnas ut om inte dem som upprättat avtalen 

skriftligen godkänt detta. Sverige arbetar för att den typen av avtalsvillkor ska 

tas bort eller justeras så att den svenska myndighetsorganisationen kan upprätt-

hålla sitt självständiga beslutsfattande i sekretessfrågan.61 

Den första januari 2014 infördes en ny paragraf och ett antal ändringar i 

OSL med anledning av sekretessproblematiken med utländska offentliga organ. 

Den nya regeln innebär att sekretess ska: 
”… gälla för en uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt 

organ till följd av en bindande EU-rättsakt eller ett avtal med en annan 

stat eller med en mellanfolklig organisation som EU har ingått eller som 

riksdagen har godkänt, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i 

det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet 

försämras om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess föreslås gälla för en 

uppgift som en myndighet i enlighet med en sådan rättsakt eller ett sådant 

avtal har begärt in för att överlämna till ett utländskt organ. Förslaget 

innebär enligt regeringen att svenska myndigheter ska göra en 

självständig bedömning av vilka konsekvenser ett röjande av en uppgift 

kan antas få för det fortsatta samarbetet.”62 

                                                
60 Prop. 2008/09:150 s. 301 f. 
61 Prop. 2012/13:192 s. 11 f och 17 f. 
62 2013/14:KU6 s. 1. 
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3.5 Sekretess inom en myndighet 
 
Förutom att sekretess gäller mellan myndigheter finns det även situationer då 

sekretess gäller inom en myndighet. Fortfarande är syftet att en så liten 

personkrets som möjligt ska få del av sekretesskyddade uppgifter. Förut-

sättningen för att sekretess ska gälla inom en myndighet är att det finns olika 

verksamhetsgrenar som är självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § 

OSL). Hur man avgör om det inom samma myndighet finns olika verksamhets-

grenar och hur man avgör om dessa ska anses självständiga kommer att 

behandlas utifrån regleringen i OSL i avsnitt 4.5.2. 

Det som redan nu kan sägas om sekretess inom en myndighet är att den 

utveckling som sker mot en mer omfattande elektronisk förvaltning kan leda 

till en minskad risk för att sekretessbelagda uppgifter av misstag eller medvetet 

sprids till obehöriga personer. Det blir allt vanligare att sökningar i olika 

datasystem som myndigheter använder loggas och kan spåras till den sökande 

användaren. På så sätt kan man kontrollera om personalen söker i till exempel 

en elektronisk patientjournal av ren nyfikenhet eller om det funnits ett legitimt 

skäl att läsa journalen. Användandet av datasystem kan också vara till hjälp för 

att undvika att obehöriga personer får del av sekretessbelagda uppgifter genom 

att användare kan tilldelas olika sökkompetenser. På så sätt får användarna 

bara del av uppgifter som de behöver för sitt arbete.63 

En annan fördel med användandet av datasystem inom den elektroniska 

förvaltningen är att fler åtal för dataintrång har kunnat väckas. Ett av dessa 

gällde en sjuksköterska som läst en patientjournal om en person som hon inte 

hade deltagit i vården av. Hennes förklaring till att hon läst journalen var att 

hon velat hitta lämpliga formuleringar för sin egen journalskrivning och att hon 

inte hade vetskap om att hennes agerande varit otillåtet. Hon själv och även 

hörda vittnen uppgav att det vid tiden för åtalet fanns en felaktig uppfattning 

om att det var tillåtet att läsa patientjournaler i utbildningssyfte. Hovrätten 

friade sjuksköterskan från straffansvar med motiveringen att hon hade haft en 

                                                
63 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 258. Se till exempel 2 
kap. 11 § polisdatalagen (2010:361) där det föreskrivs att tillgången till personuppgifter ska 
begränsas till endast sådan information som varje person behöver för att kunna fullgöra sitt 
arbete. 
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relativt underordnad ställning i organisationen och dessutom varit omedveten 

om sitt otillåtna agerande.64 

Att det inom en myndighet kan råda sekretess hindrar exempelvis inte att 

en läkare delger sjuksköterskor eller annan vårdpersonal sekretessbelagda upp-

gifter om en patient för att vården ska kunna genomföras. Den situationen kan 

enkelt lösas genom den ovan nämnda regeln om nödvändigt utlämnande av 

sekretessbelagde uppgifter enligt 10 kap. 2 § OSL. 

 
3.6 Sammanfattning 
 
Huvudregeln inom svensk rätt är att allmänna handlingar är offentliga vilket 

medför att sekretessbestämmelser inte får vara alltför långtgående. Det är 

endast sekretessgrunderna i TF som kan föranleda sekretess och det är alltid 

otillåtet att avtala med en myndighet om att sekretess ska gälla. Detta hör ihop 

med att varje myndighet självständigt avgör om sekretess hindrar ett ut-

lämnande av en handling eller inte. Sekretessregler byggs upp med hjälp av tre 

rekvisit: föremålet för sekretessen, sekretessens räckvidd samt sekretessens 

styrka. 

Anledningen till att det råder sekretess mellan och inom myndigheter är 

att det av allmänna och enskilda intressen är viktigt att en så liten personkrets 

som möjligt får del av sekretessbelagda uppgifter. Det finns undantag från och 

begränsningar av sekretessen för att myndighetssamarbeten ska vara möjliga 

och ibland föreskrivs även en uppgiftsskyldighet för myndigheter. 

 

                                                
64 Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, FT 2013, s. 258 och RH 2002:36. 
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4  Myndigheters och myndighetsorgans självständighet enligt  
 TF och OSL 
 
 
 
4.1 Inledning 
 
Förutom att begreppet myndighet är ett av rekvisiten för att avgöra om en 

handling är allmän eller inte, så används myndighetsbegreppet för att skilja en 

myndighet från en annan vid handlingsutväxling och bedömningen av när en 

handling ska anses inkommen eller upprättad.65 I det här kapitlet ska upp-

satsens huvudfrågor om självständighet behandlas, men först ska myndighets-

begreppet utvecklas lite mer än i avsnitt 2.3.3 och något ska också sägas om 

myndighetssamverkan. 

 

4.2 Myndighetsbegreppet 
 
I TF (och i annan lagstiftning) saknas en definition av begreppet myndighet.66 

Detta gör att det utifrån begreppet inte går att dra en tydlig gräns mellan olika 

myndigheter. I förarbetena till TF anges att det är ”naturligt och nödvändigt att 

ha ett enhetligt myndighetsbegrepp i grundlagarna.”67 Med den motiveringen 

fastställdes att myndighetsbegreppet i TF skulle ha samma betydelse som i RF. 

Det finns dock en skillnad (som också berördes i avsnitt 2.3.3) nämligen att 

beslutande politiska församlingar ska likställs med myndigheter i TF (2 kap. 5 

§ TF).68 

I äldre RF, som förarbetena till TF hänvisar till, finns inte någon 

definition av myndighetsbegreppet i lagtexten. I förarbetena anges däremot att 

begreppet myndighet omfattar statliga och kommunala organ, men inte 

riksdagen eller kommunala beslutande församlingar. Det framgår att 

regeringen och domstolarna är myndigheter, och att andra myndigheter ska 

betecknas förvaltningsmyndigheter. Av förarbetena framgår även en skillnad 

mellan grundlagsberedningens och departementschefens motivering om vad 

som omfattas av myndighetsbegreppet. Till myndighetsbegreppet knyter 

                                                
65 Prop. 1975/76:160 s. 128, 133 och 151. 
66 KU 1979/80:37 s. 7. 
67 Prop. 1975/76:160 s. 134. Se även prop. 1985/86:80 s. 57. 
68 Samma sak gäller enligt regleringen i OSL, se 2 kap. 2 § OSL. 
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grundlagsberedningen privaträttsliga organ som har tilldelats uppgifter som 

innebär ett utövande av offentlig makt. Dessa privaträttsliga organ utesluts 

däremot från departementschefens definition av myndighetsbegreppet.69 

Den första januari 2011 trädde den nya RF i kraft och även den saknar en 

legaldefinition av myndighetsbegreppet i lagtexten. RF innehåller visserligen 

riktlinjerna för svensk förvaltningsorganisation när det uttrycks att all offentlig 

makt i Sverige utgår från folket (1 kap. 1 § 1 st. RF), att riksdagen är folkets 

främsta företrädare (1 kap. 4 § 1 st. RF), att regeringen styr riket och är 

ansvarig inför riksdagen (1 kap. 6 § RF) samt att det för den offentliga förvalt-

ningen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter (1 kap. 8 § RF), 

men det har inte funnits någon vilja att reglera förvaltningsorganisationen i 

grundlagen närmare än så. Anledningen till den odetaljerade regleringen har 

varit att eliminera risken för att lagstiftningen snabbt ska bli inaktuell och 

därmed hindra en dynamisk samhällsutveckling. Det är alltså ett medvetet val 

att, bortsett från att omnämna Justitiekanslern, inte definiera begreppet 

myndighet närmare än uppdelningen i regeringen, domstolar och förvaltnings-

myndigheter (12 kap. 1 § RF).70 

Normalt utesluts privata subjekt från att omfattas av myndighets-

begreppet, men det finns vissa lagregler som anger att privata subjekt ska jäm-

ställas med myndigheter. När det till exempel gäller vissa kommunala företag 

finns en hänvisning i 3 kap. 16 § 3 st. KomL till 2 kap. 3 § OSL som säger att 

om en kommun eller ett landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 

över företaget så ska det jämställas med en myndighet. Saknas ett sådant 

rättsligt bestämmande inflytande som definieras i 2 kap. 3 § OSL så ska 

fullmäktige ändå sträva efter att allmänheten ska ha tillgång till handlingar hos 

kommunala företag (3 kap. 18 § 3 st. KomL). 

I 2 kap. 4 § OSL, som hänvisar till bilagan till OSL, jämställs även vissa 

uppräknade privaträttsliga organ med myndigheter. För att offentlighets-

principen ska vara tillämplig på ett organ i bilagan krävs dessutom att den 

aktuella handlingen hör till en specifik verksamhet hos organet som också 

anges i bilagan. 

                                                
69 Prop. 1973:90 s. 232 f. 
70 Prop. 2009/10:80 s. 124 f. samt prop. 1973:90 s. 396 dit de nya förarbetena hänvisar. 
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Ett annat exempel på när privata rättssubjekt jämställs med en myndighet 

är när ett enskilt organ ska ta över en myndighets uppgifter. Allmänna hand-

lingar som organet behöver i sin verksamhet och därför förvarar enligt lag, 

behåller sin karaktär av allmän handling och organet jämställs med en 

myndighet vid hanteringen av handlingarna (2 kap. 5 § OSL och 2 kap. 17 § 

TF).71 

Håkan Strömberg jämför myndigheter med en fiktion. En myndighet 

består av människor som bedriver myndighetens verksamhet. Som hjälpmedel 

finns lokaler, datorer, skattemedel m.m. Myndigheten är varken beroende av 

vissa personer eller hjälpmedel, utan allt kan ersättas med någon eller något 

annat. Det är lätt identifiera vad som hör till en myndighet, men att identifiera 

myndigheten i sig beskriver han som ett kunskapsteoretiskt problem som man 

förstår bäst om man inte tänker så mycket på det.72 

Så här långt kan alltså konstateras att myndighetsbegreppet saknar en 

juridisk definition. Vilka konsekvenser detta får vid bedömningen av olika 

samarbetspartners självständighet kommer att beskrivas nedan, men först ska 

innebörden av myndighetssamverkan behandlas. 

 

4.3 Myndighetssamverkan 
 
I uppsatsens inledning (avsnitt 1.2) citerades en bestämmelse i MyndF (6 § 2 

st.) om att myndigheter ska samarbeta. Flera statliga förvaltningsmyndigheters 

instruktioner innehåller även kompletterande bestämmelser om samverkan.73 

Utöver dessa förordningar regleras samverkan i 6 § FL, där det föreskrivs att 

”[v]arje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den 

egna verksamheten.” Regeln infördes bland annat för att se till att förvalt-

ningen skulle bli mer serviceinriktad, men också för att utredningen i varje 

ärende skulle bli mer fullständig. En annan orsak till att regeln infördes i FL 

                                                
71 Förvaring ska ske enligt lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till 
andra organ än myndigheter för förvaring, och detsamma gäller svenska kyrkan enligt lagen 
(1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess 
organisatoriska delar för förvaring, m.m. 
72 Strömberg, Håkan, Myndighet och myndighetsutövning, FT 1972, s. 234. 
73 Se till exempel 2 § 6 förordningen (2007:1065) med instruktion för Boverket, 2 § 3 
förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten, 5 § förordningen 
(2007:780) med instruktion för Skatteverket och 5 § förordningen (2009:1174) med instruktion 
för Försäkringskassan. 
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var att samverkan mellan myndigheter skulle underlätta för enskilda att få sina 

ärenden avgjorda så fort som möjligt. Det var viktigt att den enskilde, vid till 

exempel ansökningsärenden, skulle slippa kontakta flera myndigheter för att få 

de uppgifter som kunde krävas för vissa tillstånd och istället skulle 

myndigheten dit sökanden vände sig sköta hela kontakten. Det fanns alltså ett 

effektivitetssyfte bakom regleringen.74 Ingenstans nämns att regeln infördes för 

att underlätta samarbetet mellan myndigheterna. Detta blir självklart en 

indirekt följd av regelns innehåll, men syftet var fokuserat på den enskilde. 

Det är värt att påpeka att myndigheters samverkan inte är koncentrerad 

till ärendehandläggning, utan gäller även all faktisk verksamhet hos 

förvaltningsmyndigheterna och hos domstolarna i deras förvaltnings-

verksamhet (1 § FL). Samverkansskyldigheten får dock inte utnyttjas så att 

hjälp begärs när det i själva verket inte finns något faktiskt behov av 

samarbete.75 

FL är subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning (3 § FL) 

vilket gör att regeln om samverkan i 6 § FL påverkas av innehållet i andra 

författningar, till exempel OSL.76 Myndigheters verksamheter styrs av deras, 

genom normgivning, tilldelade uppgifter och de kan inte i strid med 

legalitetsprincipen delta i samarbeten som faller utanför deras verksamhets-

område. Det är inte heller meningen att myndigheter med stöd av 6 § FL ska 

avsätta resurser och ge företräde åt andra myndigheters begäran om assistans 

om de har egna mer brådskande ärenden. Varje myndighet måste prioritera sina 

egna uppgifter.77 

I 6 kap. 5 § OSL finns en vidareutveckling av 6 § FL. I stället för att 

lämna andra myndigheter hjälp preciseras samverkan tydligare på så sätt att 

myndigheter på begäran ska lämna uppgifter som den förfogar över till annan 

myndighet. Informationsskyldigheten är en förutsättning för en fungerande 

samverkan mellan myndigheter. Regeln är mer vidsträckt än motsvarande 

skyldighet till enskilda personer (6 kap. 4 § OSL) då den omfattar alla 

                                                
74 Prop. 1985/86:80 s. 23. 
75 Prop. 1985/86:80 s. 61. 
76 Se JO 2006/07 s. 270 där JO André konstaterade att samarbete mellan olika myndigheter och 
vårdnadshavaren till den person som ärendet gällde visserligen överensstämde med hur 
myndigheter ska arbeta, men att regler om sekretess kan begränsa samarbetet. 
77 SOU 2010:29 s. 212. 
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handlingar som myndigheten förfogar över och inte bara uppgifter ur allmänna 

handlingar som enskilda enligt regeln kan få del av. Regeln är tillämplig på 

statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter och även på andra organ som 

ska jämställas med myndigheter (2 kap. 2-5 §§ OSL).78 

Informationsskyldigheten mellan myndigheter kan begränsas av 

sekretessbestämmelser och med hänsyn till arbetets behöriga gång, men 

skyldigheten kan också vara mer omfattande genom sekretessbrytande 

bestämmelser i 10 kap. OSL och sekretessbrytande bestämmelser i anslutning 

till sekretessbestämmelserna i lagens fjärde, femte och sjätte avdelning (se 

ovan i avsnitt 3.3). Vad som utgör ett hinder mot arbetets behöriga gång 

förklaras varken i rättspraxis, förarbeten eller kommentaren till OSL. 

Ett exempel på förvaltningsrättslig specialförfattning på området för 

samverkan är polislagen (1984:387) [cit. PolisL]. I 3 § PolisL anges att polisen 

ska samarbeta med åklagarmyndigheterna (Åklagarmyndigheten och 

Ekobrottsmyndigheten), myndigheterna inom socialtjänsten och andra 

myndigheter och organisationer som bedriver en verksamhet som berör 

polisverksamheten. Trots att 6 § FL är tillämplig på polisens verksamhet har 

det ansetts nödvändigt att specialreglera samverkansskyldigheten för polisen på 

grund av att polisverksamheten till sin natur kräver samarbete med andra 

myndigheter för att nå framgångsrika resultat.79 

Som framgått hittills finns olika regler som föreskriver att myndigheter 

ska samarbeta. Vid sidan av dessa ger regeringen myndigheter i uppdrag att 

genomföra olika samverkansprojekt. Enligt ett regeringsuppdrag som till-

delades bland annat Socialstyrelsen, skulle myndigheten, tillsammans med 

Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling ta fram en strategi för 

                                                
78 Lenberg, Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar, 
www.zeteo.nj.se, 6 kap. 5 § OSL. 
79 Berggren & Munck, Polislagen – En kommentar, www.zeteo.nj.se, 3 § PolisL. Angående 
”andra myndigheter och organisationer som bedriver en verksamhet som berör 
polisverksamheten” så sägs ingenting i specialmotiveringen till 3 § PolisL om vilka 
myndigheter och organisationer eller vilken typ av verksamhet som det kan vara fråga om vid 
bedömningen om verksamheten rör polisverksamheten eller inte, prop. 1983/84:111 s. 57 f. Se 
32 § FL för undantag från FL:s tillämplighet på polisens brottsbekämpande verksamhet. 
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samverkan i frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar att fara 

illa.80 

En djupare redogörelse för myndighetssamverkan faller utanför upp-

satsens frågeställning men det är värt att framhålla att samarbeten för med sig 

många positiva effekter för samhället och enskilda, till exempel högre kvalitet 

på samhällets tjänster, eventuella problem upptäcks tidigare och effektivare 

arbetsmetoder utvecklas.81 

Resterande avsnitt av kapitlet kommer att ägnas åt uppsatsens två huvud-

frågor som i tur och ordning kommer att besvaras. 

 

4.4 Olika myndigheter 
 
Ovan i avsnitt 2.3.3 och 4.2 nämndes att begreppet myndighet omfattar 

regeringen, domstolar och förvaltningsmyndigheter. Regeringen, som är den 

”högsta” myndigheten, styr riket och är ansvarig inför riksdagen (1 kap. 6 § 

RF). Under regeringen finns Regeringskansliet som har till uppgift att bereda 

regeringsärenden (7 kap. 1 § RF). Regeringskansliet utgör ingen självständig 

myndighet utan räknas som en kansliorganisation till regeringen.82 Till 

Regeringskansliet hör de olika avdelningarna Statsrådsberedningen, Regerings-

kansliets förvaltningsavdelning och departementen (2 § förordningen 

(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet). Inte heller dessa organ ska 

enligt huvudregeln anses självständiga. Om en departementschef har tilldelats 

egen beslutanderätt i till exempel ett anställningsärende kan dock 

departementet ses som en självständig myndighet.83 

Till myndighetskategorin hör landets domstolar som är indelade i tre 

grupper. Den första gruppen består av de allmänna domstolarna (Högsta 

domstolen, hovrätterna och tingsrätterna), den andra gruppen består av 

förvaltningsdomstolarna (HFD, kammarrätterna och förvaltningsrätterna) och 

den tredje gruppen består av specialdomstolarna (till exempel Marknads-

                                                
80 Prop. 2002/03:53 s. 57 och http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/ 
9205/2007-123-31_200712331.pdf. Myndigheten för skolutveckling har lagts ned och 
uppgifterna har överförts till skolverket. 
81 SOU 2001:72 s. 136 f. 
82 Prop. 1975/76:160 s. 153. 
83 Prop. 1975/76:160 s. 153. 
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domstolen och Arbetsdomstolen).84 Gemensamt för domstolarna är att de 

ansvarar för rättsskipningen (1 kap. 8 § RF). Domstolarna är av rätts-

säkerhetsskäl självständiga myndigheter och varken riksdagen eller någon 

annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma eller tolka en 

författningsregel (11 kap. 3 § RF). Vid sidan av domstolarna finns det också 

flera statliga nämnder som organisatoriskt sett är förvaltningsmyndigheter men 

som prövar överklaganden och fungerar som domstolar. En sådan nämnd som 

enligt HFD uppfyller kraven som Europakonventionen ställer upp för att en 

nämnd ska kunna räknas som domstol är Resegarantinämnden.85 

Förvaltningsmyndigheterna är den sista gruppen som omfattas av 

myndighetsbegreppet. I dagligt tal kallas ofta förvaltningsmyndigheterna för 

myndigheter, men i detta kapitel måste man skilja på uttrycken då begreppet 

myndighet även omfattar regeringen och domstolarna. 

Förvaltningsmyndigheterna delas upp i kommunala och statliga 

förvaltningsmyndigheter. Deras uppgift är att sköta den offentliga för-

valtningen (1 kap. 8 § RF) och omfattningen av den uppgiften är ett bevis på 

att det krävs ett stort antal förvaltningsmyndigheter med vitt skilda uppgifter. 

De kommunala förvaltningsmyndigheterna är kommunstyrelsen och 

nämnderna. Dessa tillsätts av den beslutande politiska församlingen, 

fullmäktige, i varje kommun.86 Kommunstyrelsen är en obligatorisk 

förvaltningsmyndighet som varje fullmäktige måste utse (3 kap. 2 § 1 st. 

KomL). Det finns även vissa obligatoriska nämnder som varje fullmäktige 

måste utse. Det måste finnas en valnämnd, en överförmyndarnämnd (om 

kommunen inte utsett en överförmyndare), en eller flera patientnämnder samt 

en krisledningsnämnd.87 I övrigt får varje kommunen bestämma fritt över sin 

                                                
84 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 36 f. 
85 För att en nämnd ska räknas som domstol enligt Europakonventionen krävs att den inrättats 
genom lag, att prövningen är tillräckligt omfattande, att nämnden är oavhängig och opartisk, att 
processen är offentlig och rättvis samt att rättegången hålls inom skälig tid. Bohlin & 
Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 37 f. och RÅ 2002 ref. 104. 
86 Vad som sagts och kommer att sägas om kommun gäller även landsting. 
87 3 kap. 3 § vallagen (2005:837), 19 kap. 1-2 §§ föräldrabalken (1949:381), 1 § lagen 
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. och 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
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nämndorganisation så länge kommunen fullgör sina uppgifter enligt särskilda 

författningar och sin verksamhet i övrigt (3 kap. 3 § KomL).88 

Idag finns det 245 stycken statliga förvaltningsmyndigheter och en trend 

är att antalet minskar men istället blir förvaltningsmyndigheterna större.89 Med 

tanke på den stora omfattningen av förvaltningsmyndigheternas uppgift, att 

sköta den offentliga förvaltningen, är det självklart meningslöst att räkna upp 

alla förvaltningsmyndigheter här, men gemensamt för de statliga förvaltnings-

myndigheterna är att de lyder under regeringen om inget annat föreskrivs i RF 

eller annan lag (12 kap. 1 § RF).90 Av bilagan till förordningen (1996:1515) 

med instruktion för Regeringskansliet framgår vilka förvaltningsmyndigheter 

som är knutna till de olika departementen. Departementen fungerar som länken 

mellan förvaltningsmyndigheterna och regeringen. 

Att de statliga förvaltningsmyndigheterna ”lyder” under regeringen 

innebär inte att de är osjälvständiga. Däremot beslutar regeringen om budgeten 

och utfärdandet av direktiv och föreskrifter för förvaltningen, som påverkar 

myndigheternas arbete. I Sverige finns en tradition av en fullt självständig 

ställning för förvaltningsmyndigheterna i förhållande till överordnat organ. En 

förklaring till det kan vara att enskilda tjänstemän kan åtalas och dömas för 

tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten för vad denne gjort eller underlåtit att 

göra i tjänsten (20 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken (1962:700)).91 Alla 

förvaltningsmyndigheter har också en grundlagsskyddad självständighet. Inget 

annat organ får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett visst 

ärende som rör myndighetsutövning och rättstillämpning (12 kap. 2 § RF). 

Det står alltså klart att myndigheter har en självständig ställning, men det 

återstår att se vad regleringen i TF och OSL ger för svar angående myndig-

heters självständighet i förhållande till varandra. 

 

                                                
88 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, s. 31 f. 
89 http://www.myndighetsregistret.scb.se/Arsstatistik.aspx samt Statsförvaltningens utveckling 
1990-2005 (2005:32) s. 16 f. År 1990 fanns det 1 394 myndigheter och år 2005 var antalet 552. 
90 Exempel på statliga förvaltningsmyndigheter som istället lyder under riksdagen är 
Riksbanken (9 kap. 13 § 1 st. RF), Riksdagens ombudsmän (13 kap. 6 §) och Riksrevisionen 
(13 kap. 7 § RF). 
91 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 41 f. 
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4.4.1  Regleringen i TF om myndigheters självständighet i förhållande till  
 varandra 
 
Faktumet att det saknas en definition av myndighetsbegreppet gör att det inte 

är möjligt att teoretiskt, genom en definition, skilja en myndighet från en 

annan. I föregående avsnitt (4.4) har det framgått att domstolar och 

förvaltningsmyndigheter är självständiga när domar ska meddelas och beslut 

fattas (11 kap. 3 § och 12 kap. 2 § RF). Som en del av uppsatsens fråge-

ställning hör frågan om när olika myndigheter ska anses självständiga i 

förhållande till varandra och utifrån TF kan frågan tyvärr inte besvaras. Det är 

av vikt att kunna skilja en myndighet från en annan när man ska avgöra om en 

handling är allmän eller inte. Samma sak gäller när man ska avgöra om 

sekretessregler är tillämpliga. Ändå verkar ingen ha ett intresse av att slå fast 

en legaldefinition av myndighetsbegreppet, och möjligen finns inget problem 

när det kommer till att avgöra om en myndighet är självständig i förhållande 

till en annan myndighet. 

Uppsatsens frågeställningar har begränsats till en analys av själv-

ständigheten enligt TF och OSL, men det har hittills konstaterats att något svar 

på den första huvudfrågan inte kan ges utifrån TF. Närmast till hands ligger att 

använda sig av någon lagtolkningsmetod och i detta fall är det lämpligast att 

göra en sammanvägning av flera olika faktorer.92 Det har ovan (i avsnitt 4.2) 

framgått att det i TF:s förarbeten framkommer att myndighetsbegreppet ska ha 

samma betydelse som i RF. I RF delar man upp offentliga organ i två grupper, 

beslutande politiska församlingar och myndigheter. Här kan man dra stutsatsen 

att alla offentliga organ som inte är beslutande politiska församlingar är 

myndigheter. Bredden på dessa offentliga organ är enorm, och alla offentliga 

organ sysslar inte med myndighetsutövning, till exempel statliga museer. Det 

är alltså inte myndigheternas funktion som skiljer dem åt, utan det är en 

organisatorisk uppdelning.93 Myndigheter skiljs åt genom tilldelning av 

uppgifter och kompetens i olika författningar, och antagligen är det just genom 

de författningsreglerade uppgifterna som självständigheten kan avgöras.94 

                                                
92 Hellner, Jan, Rättsteori – En introduktion, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 79 
f. 
93 SOU 2004:23 s. 61 f. 
94 Se till exempel 2-2a §§ PolisL, 3 kap. 3 och 13 §§ KomL och Strömberg, Håkan, Myndighet 
och myndighetsutövning, FT 1972, s. 234. 
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Myndigheters självständighet skulle också, visserligen utanför TF:s 

reglering, kunna avgöras med hjälp av bilagan till förordningen (1996:1515) 

med instruktion för Regeringskansliet. Där listas vilka myndigheter som hör till 

vilket departement och alla myndigheter i bilagan borde kunna räknas som 

självständiga även om det enda som framgår där är namn på myndigheterna. 

Förordningen ger dock inget uttömmande svar eftersom den kommunala 

förvaltningsorganisationen inte omfattas av förordningen. 

För kommunala förvaltningsmyndigheter gäller istället varje kommuns 

enskilda planering av nämndorganisationen vid sidan av de obligatoriska 

nämnderna. I förarbetena till KomL motiverades förslaget om en friare nämnd-

organisation av en ökad sektorssamverkan och att gränserna mellan olika 

sektorer hade blivit allt mindre skarp. Det ansågs viktigt att kommuner själva 

kunde bestämma hur de ville fördela uppgifterna mellan nämnderna. Inget 

hindrade att flera verksamhetsområden lades samman i en och samma nämnd 

eftersom det i slutändan ändå var lagstiftningen i varje enskilt ärende som 

avgjorde hur ärendet skulle behandlas. Det fanns ingen oro för att oförenliga 

myndighetsroller skulle uppstå.95 Hur man skiljer en kommunal förvaltnings-

myndighet från en annan är alltså upp till varje enskild kommun. Det framgår 

inte av TF utan av kommunala bestämmelser.96 De av kommunfullmäktige 

inrättade nämnderna kan allstå skiljas åt genom kommunala reglementen och 

där i tilldelade uppgifter och verksamhetsområden. Nämnderna ska ses som 

självständiga i förhållande till varandra och handlingar som utväxlas mellan 

nämnderna blir allmänna handlingar. 

Slutsatsen av detta resonemang är att självständigheten myndigheter 

emellan får sökas i annan författning än TF. Som exempel kan nämnas 

förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet, 

förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet och 

bilagan till högskolelagen (1992:1434) där alla universitets och högskolor 

räknas upp. Genom författningarna framgår vilka myndigheter som finns och 

alla dessa måste, läst tillsammans med 11 kap. 3 § och 12 kap. 2 § RF, anses 

                                                
95 Prop. 1990/91:117 s. 40 f. 
96 Se till exempel nämndorganisation bilaga IV i Nacka kommuns Mål och Budget 2001-2013, 
http://infobank.nacka.se/handlingar/Kommunfullmaktige//2010/20101122/15_Mal_och_budget
/Mal_och_budget_2011-2013.pdf. 
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självständiga i förhållande till varandra. I nästa avsnitt ska undersökas om den 

första huvudfrågan kan besvaras utifrån regleringen i OSL. 

 

4.4.2  Regleringen i OSL om myndigheters självständighet i förhållande till  
 varandra 
 
Den reglering i OSL som är av intresse för frågan om myndigheters 

självständighet finns framförallt i lagens tre första avdelningar. De andra 

avdelningarna innehåller sekretessbestämmelser som visserligen skulle kunna 

vara intressanta för bedömningen av myndigheters självständighet, men dessa 

regler är knutna till olika verksamheter och olika skyddsintressen hos det 

allmänna och hos enskilda och ger inte något direkt svar på frågan om 

myndigheters inbördes självständighet. 

I 2 kap. OSL finns bestämmelser om vilka som omfattas av lagens 

tillämpningsområde. Myndighetsbegreppet är det centrala och förutom 

myndigheter så gäller reglerna för: 

• personer som arbetar på myndigheter, 

• beslutande politiska församlingar, 

• juridiska personer som kommuner, landsting och kommunalförbund 

utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, 

• organ som anges i bilagan till OSL om handlingarna i fråga hör till där 

angiven verksamhet och 

• organ som förvarar handlingar med stöd av lagen (1994:1383) om 

överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter 

för förvaring och lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna 

handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar 

för förvaring, m.m. 

Alla dessa organ ska jämställas med myndigheter enligt reglerna i 2 kap. OSL. 

Reglerna bygger på hänvisningar till och regler i TF och där saknas som ovan 

nämnts en definition av myndighetsbegreppet och även reglering för hur man 

ska avgöra om olika myndigheter är självständiga i förhållande till varandra 

saknas. 

Som ovan anförts (avsnitt 3.4) är det i 8 kap. OSL som det anges vilka 

sekretessen gäller emot. Om det inte finns avvikande regler i OSL eller i annan 

författning som OSL hänvisar till så gäller sekretess bland annat mellan 
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myndigheter (8 kap. 1 § OSL). I förarbetena till OSL:s föregångare, sekretess-

lagen (1980:100) [cit. SekrL], anges att det inte går att konkretisera en allmän 

regel som begränsar uppgiftslämnandet mellan myndigheter (och mellan olika 

verksamhetsgrenar inom en myndighet). I SekrL var begreppet verksamhet 

centralt för att ange gränserna mellan myndigheterna och vad som skulle 

förstås med begreppet verksamhet fick avgöras från fall till fall. Det intressanta 

för uppsatsens frågeställning är dock att det vidare framhölls att man, vid 

tolkningen av begreppet verksamhet, kunde söka ledning i den indelning som 

myndigheterna hade.97 Sedan sades det inget mer om hur man skulle skilja 

olika myndigheter från varandra och inte heller sägs det något om detta i 

förarbetena till OSL. I de nu gällande förarbetena konstateras bara att det gäller 

sekretess mellan myndigheter och att reglerna i 8 kap. 1-3 §§ OSL motsvarar 1 

kap. 2 och 3 §§ SekrL.98 

En intressant fråga är om den fria kommunala nämndorganisationen kan 

styra tillämpningen av sekretessregler. Organisationsfriheten gör att flera olika 

verksamhetsområden kan sammanföras till en och samma nämnd. I förarbetena 

till KomL gjordes bedömningen att sekretessreglerna inte hindrade en fri 

nämndorganisation, men det fanns en medvetenhet om att anställda kunde få 

uppgifter om personliga förhållanden som förekom inom ett verksamhets-

område som inte fick utnyttjas vid ärendehandläggning inom ett annat 

verksamhetsområde inom samma nämnd. Den insikten stämde visserligen inte 

helt överens med sekretesslagstiftningen, men det konstaterades att sekretess-

belagda uppgifter normalt inte får lämna det aktuella verksamhetsområdet och 

då har det ingen betydelse om flera verksamhetsområden förekommer inom 

samma nämnd.99 Det blir alltså ingen skillnad i sekretesshänseende att en 

kommun väljer att skapa en nämnd för hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

skola istället för en separat nämnd för varje område. Det är verksamhets-

området som avgör vilka sekretessregler som gäller och inte myndighetens 

sammansättning. Möjligheten att organisera nämnderna fritt hör också ihop 

med reglerna om sekretess inom samma myndighet. Dessa regler behandlas i 

nästa avsnitt. 

                                                
97 Prop. 1979/80:2 Del A s. 120 f. 
98 Jfr. prop. 2008/09:150 s. 321 och 367. 
99 Prop. 1990/91:117 s. 43 f. 
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Som framgått kan frågan om när olika myndigheter ska anses 

självständiga i förhållande till varandra inte heller besvaras utifrån OSL. Något 

problem med att skilja myndigheter från varandra verkar helt enkelt inte finnas, 

eller i vart fall inte ett problem värt att lagstifta om. Uppsatsens första 

huvudfråga får därför svaret att man varken utifrån TF eller OSL kan avgöra 

när olika myndigheter ska anses självständiga i förhållande till varandra. 

 

4.5 Olika organ inom samma myndighet 
 
När självständighetsfrågan ska avgöras ligger svårigheten inte i att avgöra om 

det är en eller flera myndigheter som kan anses inblandade i ett samarbete. Det 

är inget problem att skilja mellan till exempel Datainspektionen och 

Rikspolisstyrelsen. Till skillnad från frågan om vad som utgör två självständiga 

myndigheter är frågan om vad som utgör två självständiga organ inom samma 

myndighetsorganisation betydligt svårare att besvara. Situationen regleras i 2 

kap. 8 § TF och 8 kap. 2 § OSL. Nedan ska uppsatsen andra huvudfråga om när 

olika organ inom samma myndighet anses självständiga i förhållande till 

varandra utredas. 

 

4.5.1 Regleringen i TF om olika myndighetsorgans självständighet i  
 förhållande till varandra 
 
I förarbetena till 2 kap. 8 § TF beskrivs handlingsutväxlingen mellan 

myndighetsorgan och uppkomsten av allmänna handlingar på följande sätt: 
”Huvudregeln angående handlingar som sänds mellan olika enheter inom 

en myndighet under dennas interna överväganden i en fråga bör 

självfallet vara att sådana handlingar skall kunna skyddas mot insyn till 

dess myndigheten har tagit slutlig ställning. Ju mer självständig någon av 

de berörda enheterna kan sägas vara i förhållande till myndigheten i 

övrigt, desto starkare kräver emellertid offentlighetsintresset att 

handlingar som passerar till och från denna enhet betraktas på samma sätt 

som handlingar som sänds mellan åtskilda myndigheter.”100 

Handlingar som skickas mellan åtskilda myndigheter blir enligt huvudregeln 

allmänna och det motsatta gäller mellan organ inom samma myndighets-

                                                
100 Prop. 1975/76:160 s. 151 f. 
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organisation. Dessa handlingar är myndighetsinterna så länge handlingar inte 

skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet. 

Nyckelordet för att lösa frågan om när en allmän handling uppstår hos 

olika organ inom en myndighet är alltså självständighet. Även i denna fråga ger 

förarbetena vägledning och exempel på omständigheter som tyder på att ett 

organ är självständigt. Dessa är om ett organ självständigt förvaltar viss 

egendom, om ett organ inom en given ekonomisk ram har givits viss 

handlingsfrihet och om ett organ på eget ansvar kan vidta vissa faktiska 

åtgärder självständigt. Vid sidan av dessa exempel anses också organ själv-

ständiga om organet skiljer sig från en fråga genom att avge ett självständigt 

yttrande och om det fattar överklagbara beslut i eget namn. Det spelar ingen 

roll om handlingarna i detta fall endast skickas till ett annat organ inom samma 

myndighet, de är ändå att anse som upprättade och inkomna i TF:s mening.101 

En fråga som berörs i förarbetena till 2 kap. 8 § TF är om en arbetsgrupp, 

bestående av representanter från flera myndigheter, kan utgöra en myndighet 

enligt TF (2 kap. 5 § TF). Först konstateras, helt utan motivering, att så är 

fallet. Sedan fastslås att handlingar som skickas till arbetsgruppen från någon 

annan än de representerade myndigheterna är att anse som inkomna handlingar 

(2 kap. 6 § TF). Detsamma gäller handlingar som arbetsgruppen skickar till 

någon annan än de representerade myndigheterna, de är att anse som upp-

rättade (2 kap. 7 § TF). Det blir däremot en bedömning i varje enskilt fall om 

en handling som utväxlas mellan arbetsgruppen och någon eller några av de 

representerade myndigheterna ska bli allmän eller förbli myndighetsintern. 

Närheten mellan arbetsgruppens och de representerade myndigheternas upp-

gifter är avgörande för en eventuell självständighet.102 

Regeln i 2 kap. 8 § TF har ingen motsvarighet i tidigare lagstiftning, utan 

regeln kom till för att rättspraxis på området för handlingsoffentlighet mellan 

myndighetsorgan hade utvecklats i den riktning som sedan lagstiftningsvis kom 

att slås fast.103 

I några fall har HFD prövat olika organs självständighet utifrån 

regleringen i TF. Det senaste avgörandet är från juni 2013 då HFD kom fram 

                                                
101 Prop. 1975/76:160 s. 152. 
102 Prop. 1975/76:160 s. 152 f. 
103 Prop. 1975/76:160 s. 153. 
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till att Jordbruksverkets internrevision inte var självständig i förhållande till 

Jordbruksverkets övriga verksamhet. Sökanden som ville ta del av handlingar 

innehållande revisionens iakttagelser och rekommendationer efter genomförd 

granskning påpekade bland annat att en internrevision borde vara ett organ 

inom en myndighet som har bäst förutsättningar att uppfylla kraven som 

medför att självständighet föreligger. HFD framhöll att granskningen visser-

ligen skulle bedrivas självständigt enligt 4 § internrevisionsförordningen 

(2006:1228), men att internrevisionen hade en roll som uppdragstagare till 

myndighetens styrelse eller chef som skulle besluta om internrevisionens 

riktlinjer, revisionsplan och eventuella åtgärder till följd av revisionen (10 och 

12 §§ internrevisionsförordningen). Jordbruksverkets internrevision var inte 

tillräkligt självständig i förhållande till myndighetens övriga verksamhet med 

tanke på att revisionen bland annat tilldelas sina uppdrag och riktlinjer för 

dessa av myndighetsledningen. Handlingarna var alltså myndighetsinterna.104 

HFD kom till motsatt slutsats i RÅ 1993 ref. 20. Handlingarna i målet 

hade överlämnats från ett polisområde (Arlandapolisen) inom Polis-

myndigheten i Stockholm till sektionen för interna utredningar hos Polis-

myndigheten. Sektionen var en enhet inom Polismyndigheten i Stockholm och 

hade som uppgift att garantera en oberoende behandling av anmälningsärenden 

mot polismän inom samtliga polismyndigheter i Stockholms län. HFD ansåg 

att sektionen skulle ses som ett organ inom länets regionala polisorganisation 

trots att organet organisatoriskt placerats hos Polismyndigheten i Stockholm. 

Syftet med sektionens inrättande hade varit att just garantera en, i förhållande 

till andra polisiära organ, oberoende behandling av anmälningsärenden. Det 

syftet ledde enligt HFD till att polisområden inom Polismyndigheten i 

Stockholm och sektionen för interna utredningar var självständiga i förhållande 

till varandra vid behandlingen av anmälningsärenden. Handlingarna i målet 

ansågs upprättade hos Arlandapolisen och inkomna till sektionen för interna 

utredningar, vilket innebar att de var allmänna handlingar. Handlingarna ingick 

i en förundersökning och kunde eventuellt inte lämnas ut på grund av 

sekretessbestämmelser, men den frågan omfattades inte av HFD:s prövning. 

                                                
104 HFD 2013 ref. 40. 
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Skillnaden mellan de två rättsfallen är hur, revisionen i det första fallet 

och sektionen i det andra, tilldelas sina uppgifter. Revisionen hade ingen tydlig 

självständig ställning i förhållande till myndighetsledningen, utan fungerade 

mer som en enhet som genomförde granskning åt ledningen. Sektionen å andra 

sidan tilldelades sina uppgifter genom anmälningar mot polismän. De agerade 

inte på ledningens initiativ utan var tydligare oberoende i förhållande till andra 

organ inom samtliga polismyndigheter i Stockholms län. Enligt RÅ 1993 ref. 

20 hade organisationsvalet ingen inverkan på om organet skulle anses 

självständigt eller inte. 

I motsats till vad som fastställdes angående uppsatsens första huvudfråga 

kan konstateras att när det gäller självständigheten mellan olika organ inom 

samma myndighetsorganisation finns betydligt mer reglerat i TF. Direkt av 

tillämpligt lagrum framgår att huvudregeln är att handlingar som utväxlas inom 

samma myndighet ska förbli myndighetsinterna, och att undantaget tar sikte på 

organens eventuella självständiga ställning. Det finns tydliga exempel i 

förarbetena på vad som talar för självständighet och med tanke på förarbetenas 

starka ställning som rättskälla i Sverige borde dessa fungera som tillräcklig 

vägledning. Visserligen är TF:s förarbeten gamla, och förarbetens ålder och 

kvalitet har betydelse för i vilken utsträckning som man kan tillmäta dem 

tillförlitlighet vid lagtolkningen.105 Slutsatsen blir ändå att olika organ inom 

samma myndighet ska anses självständiga enligt TF om ett organ 

• fattar beslut i eget namn, 

• avger ett självständigt yttrande som innebär att organet skiljer sig från 

frågan, 

• förvaltar viss egendom självständigt, 

• givits beslutanderätt inom en viss ekonomisk ram eller 

• kan vidta faktiska åtgärder på eget ansvar. 

 

 

                                                
105 Hellner, Jan, Rättsteori – En introduktion, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 
81 samt Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, 
Wiweka & Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 
u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 112. 
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4.5.2 Regleringen i OSL om olika myndighetsorgans självständighet i  
 förhållande till varandra 
 
I 8 kap. 2 § OSL finns en motsvarighet till regeln i 2 kap. 8 § TF. Skillnaden är 

att regleringen i TF tar sikte på när handlingar blir allmänna vid utväxling 

mellan olika verksamhetsgrenar, medan regleringen i OSL förklarar när det 

föreligger sekretess mellan olika verksamhetsgrenar. Gemensamt är 

självständighetskriteriet. 

När en bedömning ska göras i syfte att ta reda på om det föreligger 

sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet sker en prövning 

i två steg. Först måste man reda ut om det rör sig om olika verksamhetsgrenar. 

Endast om så är fallet aktualiseras en prövning i nästa led, nämligen om dessa 

är självständiga eller inte. Det första steget är förhållandevis okomplicerat. Det 

går ut på att undersöka om olika delar av myndighetens verksamhet har att 

tillämpa och rätta sig efter olika sekretessbestämmelser.106 Som exempel kan 

nämnas en kommunal nämnd vars verksamhetsområde omfattar både skol-

omsorg och socialtjänst. För skolomsorgen måste nämnden tillämpa reglerna i 

23 kap. OSL som handlar om utbildningsverksamhet, medan 26 kap. OSL ska 

tillämpas på uppgifter som rör socialtjänsten. I detta fall kan man konstatera att 

olika delar inom samma myndighet ska tillämpa olika sekretessregler, vilket 

leder till att det rör sig om olika verksamhetsgrenar. 

Det kan verka enkelt att skilja verksamhetsgrenar åt, men det finns några 

tankar bakom OSL:s reglering som man måste ha kunskap om och vara upp-

märksam på. När SekrL omarbetades till OSL var målet att göra sekretess-

regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.107 Regleringen bygger på 

punktlistan i 2 kap. 2 § 1 st. TF och där framgår att både allmänna och enskilda 

intressen är skyddsvärda. Av detta skäl omfattas många myndigheters 

verksamhetsområden av sekretessregler från båda intressegrupperna och 

uppdelningen i allmänna och enskilda sekretessintressen behöver inte medföra 

att det handlar om olika verksamhetsgrenar. I syfte att göra OSL mer 

pedagogisk har även sekretessregleringen inom ett visst område ibland delats 

upp på flera paragrafer utan att avsikten har varit att skapa olika verksamhets-

                                                
106 Prop. 2008/09:150 s. 358 ff. samt Höök, Johan, Integritet och sekretess mellan myndigheter, 
FT 2013, s. 245. 
107 Prop. 2008/09:150 s. 1 och 359. 
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grenar. Dessa paragrafer ska trots uppdelningen ses som en sammanhållen 

sekretessreglering för verksamhetsgrenen.108 Slutsatsen av första steget i 

bedömningen om det föreligger sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom 

samma myndighet är alltså att man visserligen ska se till vilka sekretessregler 

som de olika verksamhetsgrenarna inom myndigheten har att tillämpa, men 

också till vilket intresse som reglerna är till för att skydda. I förarbetena 

uttrycks det på så sätt att ”…om det finns olika delar av en myndighets 

verksamhet som har att tillämpa sinsemellan helt olika set av sekretess-

bestämmelser är det fråga om olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens 

mening.”109 

Nästa steg går ut på att avgöra verksamhetsgrenarnas eventuella 

självständighet i förhållande till varandra. Endast om de är självständiga 

uppstår en sekretessgräns inom myndigheten. Enligt förarbetena till OSL ska 

självständighetskriteriet bedömas på samma sätt som lagens föregångare, 

SekrL.110 I förarbetena till SekrL fanns dock inget förslag om att verksamhets-

grenarna skulle vara självständiga i förhållande till varandra för att en 

sekretessgräns skulle uppstå. Konstitutionsutskottets [cit. KU] betänkande med 

anledning av förslaget till SekrL innehöll dock ett förslag om att ett 

självständighetskriterium skulle komplettera regleringen i dåvarande 1 kap. 3 § 

2 st. SekrL. Riksdagen valde att gå på KU:s linje och införde självständig-

hetsrekvisitet. I KU:s betänkande (och förarbetena till OSL) framgår att 

självständigheten ska avgöras med hjälp av förarbetsuttalandena till 2 kap. 8 § 

TF.111 Vad som avses med självständighet enligt TF har sammanfattats i 

avsnittet ovan. Det finns dock en skillnad vid dessa reglers tillämpning på 

självständighetskriteriet enligt OSL. TF:s reglering tar sikte på handlingar som 

överlämnas till ett annat organ inom samma myndighet och när dessa blir 

allmänna, medan OSL:s reglering handlar om uppkomsten av en sekretess-

gräns mellan olika verksamhetsgrenar. En handling som överlämnas mellan 

två självständiga myndighetsorgan kan bli allmän, men detta behöver inte 

                                                
108 Prop. 2008/09:150 s. 358 och Lenberg, Geijer & Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen – 
En kommentar, www.zeteo.nj.se, 8 kap. 2 § OSL. 
109 Prop. 2008/09:150 s. 358. 
110 Prop. 2008/09:150 s. 356. 
111 KU 1979/80:37 s. 12 f. och prop. 2008/09:150 s. 357 ff. 
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betyda att det finns en sekretessgräns mellan organen. Orsaken till detta är att 

organen nödvändigtvis inte utgör två verksamhetsgrenar i OSL:s mening.112 

Vad man kan utläsa ur OSL avseende myndighetsorgans självständighet i 

förhållande till varandra är alltså att det första steget, om olika verksamhets-

grenar, är helt avgörande för självständighetsbedömningen enligt OSL. Endast 

när man är säker på att det föreligger två olika verksamhetsgrenar kan man gå 

över till TF:s reglering för att avgöra om organen är självständiga eller inte. 

Självständighetskriteriet i sig regleras alltså inte av OSL, utan TF:s reglering är 

även tillämplig på frågor om självständighet enligt OSL. 

 

4.6 Sammanfattning 
 
För att kunna avgöra vad som skiljer myndigheter åt måste man veta vad en 

myndighet är. Att det saknas en definition av myndighetsbegreppet har gjort att 

frågan om olika myndigheters självständighet inte kan besvaras utifrån TF och 

OSL. Inte heller någon annan lagstiftning behandlar frågan. Däremot kan man 

söka ledning i författningar som reglerar myndigheters uppgifter och avgränsar 

deras verksamheter. Slutsatsen är trots allt att utifrån TF:s och OSL:s reglering 

kan man inte bedöma när olika myndigheter ska anses självständiga i 

förhållande till varandra. 

Frågan om hur man avgör när olika organ inom samma myndighet anses 

självständiga i förhållande till varandra är däremot en fråga som kan besvaras 

utifrån TF och OSL. Förarbetena till TF ger exempel på vad som tyder på 

självständighet och det är visserligen en bedömning som måste göras i varje 

enskilt fall, men riktlinjerna är tydliga. Även om 2 kap. TF handlar om att 

avgöra överlämnade handlingars rättsliga status av allmän eller inte och OSL 

handlar om att ta reda på om det finns en sekretessgräns mellan olika organ, så 

är faktumet att TF:s reglering även används för självständighetsbedömningen 

enligt OSL bara något positivt som leder till en enhetligare rättstillämpning.  

                                                
112 Prop. 2008/09:150 s. 358 f. 
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5 Slutord 
 
 
 
Den här uppsatsen har behandlat handlingsoffentlighet och sekretess vid 

samarbete mellan myndigheter och mellan myndighetsorgan med inriktning på 

självständighetsrekvisitet i TF och OSL. Det har tydligt framgått att 

myndighetssamarbete är en nödvändig förutsättning för ett effektivt arbete och 

erfarenhetsvinster inom stora delar av den offentliga förvaltningen. Flera 

fördelar uppstår vid samverkan men också fallgropar som samarbetande parter 

måste vara medvetna om. När samverkans- och uppgiftsskyldighet framgår 

direkt av lag kan det vara enkelt för myndigheter och myndighetsorgan att göra 

korrekta avvägningar, men så är inte alltid fallet. Offentlighet och sekretess är 

två områden som båda är viktiga att värna om. Det är omöjligt att avgöra vilket 

område som bör ha företräde framför det andra. I vissa situationer framstår 

kanske offentlighet som det självklara och i andra fall finns det inget som talar 

för att sekretessen ska brytas för att till exempel massmedia ska få del av 

handlingar eller uppgifter i handlingar hos en myndighet. Handlings-

offentlighet och sekretess är helt klart ett ämne som kan bli otroligt känsligt 

och det är ofta fråga om viktiga intressen som ställs emot varandra. 

Något som med säkerhet kan sägas är att myndigheter har en självständig 

ställning enligt RF. Som uppsatsen har visat är det däremot inte möjligt att 

skilja myndigheter åt med hjälp av TF och OSL, eller annan lagstiftning heller 

för den delen. Uppenbarligen är det en fråga som inte möter några 

problematiska avvägningar. Detta medför dock att det är desto viktigare att 

varje myndighet har kolla på sina egna sekretessregler vid en samverkan med 

andra. Det är samtidigt nödvändigt att myndigheter tar hjälp av den 

möjligheten som sekretessbrytande regler erbjuder, dock alltid efter en 

noggrann avvägning med det aktuella skyddsintresset bakom sekretess-

regleringen. 

Till skillnad från frågan om hur man skiljer olika myndigheter från 

varandra så existerar det regler, visserligen i förarbeten, för hur man avgör om 

myndighetsorgan är självständiga i förhållande till varandra. Angående denna 

reglering kan man ifrågasätta om vägledning i gamla lagförarbeten kan få 

avgöra hur självständigheten ska bedömas, men med tanke på Sveriges långa 
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tradition av att tillmäta förarbeten betydelse vid rättstillämpning så måste 

svaret ändå vara jakande. TF:s förarbeten till 2 kap. är från 1976, men OSL:s 

förarbeten som hänvisar till TF är från 2009. Framställningen har också visat 

att lagars förarbeten har extremt stor betydelse inom detta område. Ingen av 

uppsatsens frågor hade kunnat besvaras utan att ta hjälp av dessa. 

Det är värt att påminna om att självständighetsbegreppet svarar på olika 

frågor i TF och OSL. När en handling blir allmän för TF:s del och när det finns 

en sekretessgräns mellan organ för OSL:s del. Ändå är syftet detsamma, att 

avgöra när olika organ inom samma myndighet är självständiga i förhållande 

till varandra. 

Syftet med uppsatsen har varit att så långt som möjligt utreda gällande 

rätt på området för handlingsoffentlighet och sekretess vid samarbete mellan 

myndigheter och mellan myndighetsorgan. Eftersom området kan bli hur stort 

som helst så har självständighetsrekvisitet fått utgöra fokus för analysen. Syftet 

har för den första frågeställningen tagit stopp i ett tidigt skede. Redogörelsen 

fick mynna ut i en sammanvägning av flera olika faktorer som tillslut fick mig 

att inse att det inte finns något intresse av att anta en legaldefinition av 

myndighetsbegreppet. 

För den andra frågans del kunde ett förhållandevis konkret svar ges. 

Även om det krävs bedömningar och överväganden beroende på omständlig-

heterna i det enskilda fallet så känns det dock inte som något stort problem, då 

den slutsatsen måste höra till en av de vanligaste för samtliga jurister. 
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