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Sammanfattning  

Handlingsoffentligheten är en av de mest betydelsefulla formerna för att skapa 

insyn i en myndighets verksamhet. Denna del av handlingsoffentligheten 

innebär en möjlighet för allmänheten att ta del av en myndighets allmänna 

handlingar, vilka i allt högre grad är att finna i elektroniskt format. Ett av de 

grundläggande rekvisiten för att en handling ska kunna vara allmän är att den 

är förvarad hos en myndighet. Detta arbete tar sikte på att utreda när en 

elektronisk handling kan anses förvarad samt vilken effekt gallring har i 

förhållande till förvaringsrekvisitet i TF 2:3 st. 2. 

 

I detta arbete används i huvudsak den juridiska metoden med tillämpning av 

rättskälleläran – var den huvudsakliga rättskällan är tryckfrihetsförordningens 2 

kap. 3-10 §§ samt denna reglerings förarbeten från år 1973 och framåt. För 

vissa delfrågor finns det även ledning i rättsfall från Högsta 

förvaltningsdomstolen medan i andra frågor får ses till främst underrättspraxis.  

 

De slutsatser som kan dras av detta arbete är att det finns vissa oklarheter om 

vad gallring ger för effekt i förhållande till förvaringsrekvisitet, särskilt kan 

nämnas situationen då en elektronisk handlings informationsmassa finns kvar 

hos en myndighet men som kopia och ingående i en annan verksamhetsprocess 

än den ursprungliga. Vad som dock kan ge bäst effekt för att minimera oklara 

situationer är dock inte nödvändigtvis ändrad reglering – korrekt hantering av 

informationsflödet kan eventuellt lösa ett flertal problemsituationer som finns i 

dagsläget.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip som finns till för att 

allmänhetens möjligheter till insyn i myndigheters verksamheter ska 

tillgodoses.
1
 Offentlighetsprincipen kommer i många olika former

2
 och 

avseende handlingar i myndigheters verksamhet får offentlighetsprincipen 

genomslag i och med den i tryckfrihetsförordningen (härefter TF) 2:1 

grundlagsstadgade rätten att ta del av allmänna handlingar – 

handlingsoffentligheten. Under förutsättning att en handling uppfyller de i 2 

kap. TF angivna rekvisiten för att vara allmän kan den bli föremål för ett krav 

på utlämnande och vidare får en sådan handling inte heller gallras utan 

författningsstöd.  

 

I takt med att informationsteknologin (härefter IT)
3
 allt mer breder ut sig inom 

offentlig förvaltning uppstår frågor som tidigare främst har avsett fysiska 

fenomen. Handlingar i myndigheters verksamheter är numera i allt högre grad 

digitaliserade – både i form av konverterade från annan typ av ursprungs-

handlingar men också som upprättade i elektroniskt format.
4
  

 

IT inom offentlig förvaltning är dock inte på något sätt ett nytt fenomen, frågor 

som rör området har varit föremål för reglering och diskussion ända sedan IT 

har introducerats i verksamheterna. När ny reglering har införts och 

utredningar har genomförts om framtida lagstiftning, har det i förarbetena 

återkommande uttalats formuleringar liknande:  

 

1966 

"I de fall man övergår till ADB bör man, vid val av teknisk utrustning, vid upp-  

                                                 
1
 Offentlighetsprincipen behandlas utförligt i Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015. 
2
 Exempelvis förhandlingsoffentligheten i regeringsformen 2:11 st. 2. 

3
 Tidigare har benämningen ADB varit den mest förekommande, i detta arbete görs ingen 

skillnad mellan innebörden i dessa begrepp. 
4
 Med elektroniska handlingar och elektronisk information avses i detta arbete information som 

är att finna i datoriserade miljöer. Begreppet elektronisk lagring nyttjas även avseende en 

specifik lagringsteknik vilket framgår i samband med genomgången av lagringsmedium i 

avsnitt 4.2.  
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läggning av program osv., så långt möjligt skapa säkerhet för att informa-

tionen kan hållas tillgänglig för allmänheten."
5
 

 

1973 

"Den principiella utgångspunkten för utformningen av en sådan reglering 

måste rimligen vara att allmänhetens tillgång till information hos 

myndigheterna inte försämras genom övergången till ADB."
6
 

 

2001 

"En given utgångspunkt vid en översyn av 2 kap. TF är att IT-utvecklingen inte 

får leda till en försvagning av offentlighetsprincipen."
7
 

 

2009 

"En självklar utgångspunkt är att IT-utvecklingen inom statsförvaltningen inte 

får leda till en försvagning av offentlighetsprincipen."
8
 

  

Med ett tidsspann på över 40 år för dessa uttalanden kan konstateras att 

offentlighetsprincipen alltjämt väger tungt och att vid införandet och nyttjandet 

av ny teknik ska den beaktas.
9
   

 

Problemformulering 

För att en handling ska vara allmän krävs enligt TF 2:3 att den är förvarad hos 

en myndighet och till den inkommen eller upprättad hos. Vad som inte är helt 

entydigt är genom vilka åtgärder och vid vilken tidpunkt en elektronisk 

handling ska anses vara gallrad på ett sådant sätt att den inte längre kan bli 

föremål för ett utlämnande enligt TF. Korrekt utförd gallring leder till att 

förvaringsrekvisitet inte längre kan anses uppfyllt och därmed är det inte längre 

fråga om en allmän handling. Avseende handlingar i pappersformat är gallring 

                                                 
5
 Se SOU 1966:60 Offentlighet och sekretess, s. 115. 

6
 Se prop. 1973:33 med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m., s. 21. 

7
 Se prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken, s. 12. 

8
 Se prop. 2009/10:58 Säkerhetskopiors rättsliga status, s. 17.  

9
 Märk dock att den inte är immun mot inskränkningar. Exempelvis infördes år 1991 en 

begränsning i TF avseende enskildas möjligheter att ställa datorprogram och datorkapacitet till 

myndigheters förfogande och därmed göra tekniska upptagningar tillgängliga. Se prop. 

1990/91:60 om offentlighet, integritet och ADB.   
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slutförd genom att dessa förstörs genom att återvinnas (offentliga handlingar) 

eller förbrännas (handlingar vilka innehåller uppgifter med sekretess). 

 

Problematiken gällande elektroniska handlingar grundas på att vanlig radering i 

IT-system i regel inte leder till att det underliggande datalagret förändras, 

endast vägvisaren till detta tas bort. En elektronisk handling kan därmed 

potentiellt anses vara förvarad enligt TF 2:3 samtidigt som den genom en 

åtgärd enligt annan författning uppfyller sådan reglering på att vara gallrad. 10 

§ arkivlagen (1990:782) innehåller en generell föreskrift om att gallring av 

allmänna handlingar får ske, dock ska denna inte tillämpas ifall det i annan lag 

eller förordning finns avvikande bestämmelser. Sådana avvikande bestäm-

melser utgörs främst av s.k. registerförfattningar vilka syftar till att öppna upp 

för annars otillåten personuppgiftshantering, effektivisera sådan myndighets-

verksamhet samt skapa ett anpassat integritetsskydd. Problemet kan illustreras 

som i figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1 - Konfliktområde 

 

Som en grundläggande tes uppställs i detta arbete att det finns en risk för att 

offentlighetsprincipen inte till fullo uppfylls om myndigheter inte har insikt i 

hur gallring av allmänna elektroniska handlingar ska och får genomföras.
10

 

Följden av detta kan bli att allmänhetens insyn i den offentliga verksamheten 

                                                 
10

 Se t.ex. Se JO 400-2008 (2009-02-03) vilket gällde ett fall där en kommundirektör gallrat e-

post utan erforderligt författningsstöd. 
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undermineras, vilket i sin tur kan leda till sämre kontroll av myndigheters 

förehavanden och i slutändan ett svårare klimat att bedriva samhällsdebatter i.  

Denna situation är även problematisk för myndigheter genom att handlingar 

som ur deras perspektiv är gallrade, fortfarande kan anses vara allmänna. Att 

åter söka och om möjligt ta fram dessa handlingar kan medföra avsevärda 

kostnader och skapa följdproblem i den egentliga verksamheten. Handlings-

offentligheten kan också utnyttjas för kommersiella ändamål, även om sådana 

ändamål inte nödvändigtvis behöver anses lika skyddsvärda som allmänhetens 

kontrollfunktion. Dock sker kontroll av myndigheters handlanden ofta av 

nyhetsaktörer vilka har bättre resurser än enskilda och kan ofta nå ut till en 

bred publik.
11

Att tillåta kommersiella inslag kan därmed i vissa fall leda till att 

offentlighetsprincipen får ett större genomslag än om sådant nyttjande inte 

tilläts. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda i vilken grad det för elektroniska 

handlingar kan finnas oklarheter avseende gallringsbegreppet samt vilken 

effekt verkställande av gallring, enligt nu gällande rätt, har. Som en del av 

arbetet ska även ses över eventuella behov av ny reglering som kan behövas för 

att offentlighetsprincipen inte ska utarmas på grund av införande av IT-

lösningar. 

 

Huvudfrågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen är att identifiera vilken effekt gallring kan 

ha i förhållande till hur länge en handling trots en sådan åtgärd uppfyller 

förvaringsrekvisitet i TF 2:3. I samband med detta är det även av vikt att 

identifiera vad en elektronisk handling är och var sådana är att finna. De 

gränser som finns i den fysiska världen avseende handlingar i pappersformat är 

inte lika självklara gällande elektroniska handlingar. 

 

 

                                                 
11

 Se Bohlin, a.a., s. 18-19. 
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Delfrågeställningar 

För att huvudfrågan ska kunna besvaras förutsätts att vissa delfrågor besvaras. 

Av dessa delfrågor är den mest centrala frågan vad begreppet gallring 

egentligen innebär och har för effekt avseende allmänna handlingar.  Det finns 

i dagsläget inte i lag angivet vad som närmare ska avses med gallring, och i de 

fall där personuppgifter eller hemliga uppgifter ingår i en handling måste även 

tillämplig integritets- och säkerhetsskyddslagstiftning med däri ingående 

reglering av gallring beaktas och hanteras.
12

 

 

Övriga del- och följdfrågor vilka är relevanta för arbetet: 

 Ska gallring bedömas olika för s.k. färdiga elektroniska handlingar 

respektive potentiella handlingar? 

 Vilken status får kopior och säkerhetskopior vid den tidpunkt 

ursprungshandlingen kan anses gallrad? 

 Kan en gallrad handling som tekniskt går att återskapa verkligen anses 

som gallrad? Spelar det i ett sådant fall en avgörande roll om det har 

varit fråga om tillåten eller otillåten gallring? 

 Hur ska myndigheter säkerställa korrekt förstöring av handlingar som 

innefattar personuppgifter eller uppgifter med sekretess medan 

lagringsmedium i fråga fortfarande finns kvar i den operativa verk-

samheten? 

 

1.3 Avgränsningar, metod och material 

Avgränsningar 

Den typ av handlingar som avses i detta arbete är de tekniska upptagningar för 

automatiserad behandling som anges i TF 2:3 st. 2, övriga typer av handlingar 

eller upptagningar kommer inte att närmare redogöras för. För att hitta tänkbara 

lösningar på frågeställningar görs dock i vissa fall jämförelser med andra typer 

av handlingar, främst i pappersformat. 

 

Om inte annat anges presumeras de elektroniska handlingarna redan vid ett 

tidigare skede ha uppfyllt de rekvisit som krävs för att de ska vara allmänna, 

                                                 
12

 Se t.ex. 12 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt  2 kap. 22-23 §§ försvarsmaktens 

föreskrifter om säkerhetsskydd; FFS 2015:2. 
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vilket leder till att de kan bli föremål för ett krav på utlämnande. Frågor som 

uppkommer då ett utlämnande ska prövas, annat än de som har anknytning till 

om en handling är gallrad eller inte, kommer inte heller att behandlas. Utöver 

en noggrann analys avseende undantagsregeln för säkerhetskopior i TF 2:10 st. 

2 kommer de övriga undantagen från handlingsoffentligheten i 2 kap. TF heller 

inte att redogöras för. 

 

Frågor som rör sekretess har störst betydelse vid en prövning om utlämnande.
13

 

Här ska dock sekretessfrågor endast behandlas i förhållande till den effekt de 

kan ge för gallringsåtgärder.
14

 En särskild typ av handlingar är de vilka 

innefattar uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400; härefter OSL) och som rör rikets säkerhet – dvs. 

hemliga handlingar.
15

 Att det i handlingar ingår dylika uppgifter får effekt i 

form av än striktare krav på förstörande vid gallringsåtgärder – förstörda 

handlingar ska inte gå att återskapa.
16

 Tillsynsmyndigheter på området är 

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, vilka även ger närmare föreskrifter 

avseende myndigheters hantering av hemliga uppgifter.
17

 En korrekt 

tillämpning av dessa föreskrifter leder till att det inte uppstår någon 

regelkonflikt varför denna typ av handlingar lämnas utanför detta arbete. Sist 

ska även nämnas att vissa detaljavgränsningar vid behov anges i den löpande 

framställningen.  

 

Metod 

Arbetet vilar i huvudsak på den juridiska metoden med tillämpande av 

rättskälleläran. För att kunna dra relevanta slutsatser krävs även inslag av 

informationssökning utanför de traditionella rättskällorna. Vidare ingår 

empiriska inslag i form av en enklare fältundersökning i form av en förfrågan 

att från myndigheter utfå deras gallringsföreskrifter rörande elektroniska 

                                                 
13

 För bedömning av sekretess vid utlämnande, se bl.a. von Essen, Ulrik, Arbete i offentlig 

förvaltning, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 185-189. 
14

 Se Om gallring – från utredning till beslut, Riksarkivet, 1999, s. 17. 
15

 Se 4 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).  
16

 Se Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd; RPSFS 2010:03 

samt Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd; FFS 2015:2. 
17

 Se 39-47 §§ säkerhetsskyddsförordningen.  
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handlingar.
18

 Jag har även haft diskussioner med personer
19

 som arbetar med 

för denna framställning relevanta frågeställningar – detta för att få en djupare 

insikt i frågor vilka ofta inte har ett enkelt svar att finna. 

 

För att underlätta för läsaren innehåller arbetet vissa inslag som är övervägande 

deskriptiva – varav kapitel 2 huvudsakligen är till för att gå igenom de 

grundläggande dragen för vad elektroniska handlingar är samt kapitel 3 för de 

allmänna förutsättningarna för gallring. Syftet är dock inte att avgöra vad som 

kan vara elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) 

och de exempel som anges ska inte på något sätt tolkas som uttömmande för 

denna typ av handlingar. Vissa delfrågor har dock i dagsläget inte klara svar att 

finna, varför jag delvis löpande redogör för mina egna analyser och 

bedömningar. 

 

Material 

De mest centrala rättskällorna på området består av lagstiftning, TF 2 kap. 3-10 

§§, och dess lagförarbeten, samt att det för vissa specifika frågor även finns 

klargörande rättsfall.  Dock ska nämnas att ett flertal frågor inte har prövats i 

högsta instans varför vägledning måste sökas i avgöranden från underrätterna. 

Föreskrifter från ansvariga myndigheter är av intresse för att reda ut vad 

gallring innebär, men är att betrakta som sekundära eftersom bedömningen om 

en handling är allmän eller inte enbart ska bedömas med ledning av 2 kap TF. 

 

För den valda kärnfrågan, effekten av gallring i förhållande till hur långt en 

elektronisk handling fortsättningsvis är förvarad, finns det i doktrinen inga 

direkta svar. Dock är doktrinen en lämplig väg in på området för att få en 

förståelse för hur regleringen kring handlingsoffentligheten och gallring är 

uppbyggd och dess syfte. För att undersöka det tekniska perspektivet av vad 

det juridiska begreppet gallring leder till ingår även i viss mån källor vilka 

ligger utanför det juridiska området, främst sådana vilka rör uppbyggnad av 

                                                 
18

 En förfrågan med begäran om utfående av gallringsföreskrifter har skickats till samtliga 

kommuner och landsting samt till 225 statliga myndigheter. Syftet med detta är att undersöka i 

vilken omfattning myndigheter har identifierat problematiken med gallring av elektroniska 

handlingar. Utfallet av förfrågan redogörs för i kap. 4 rörande verkställande av gallring. 
19

 Håkan Lövblad, Riksarkivet och Sören Öhman, Stockholm Centre for Commercial Law. 
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elektronisk informationslagring.
20

 Det vore helt enkelt en omöjlighet att 

besvara vissa ingående frågeställningar, främst de tekniska, genom rent 

juridiska källor och argument. 

  

                                                 
20

 Dokumentation över olika filsystem är inte alltid komplett, ett verk som tar upp och 

beskriver ett flertal olika filsystem är Carrier, Brian, File System Forensic Analysis, Addison 

Wesley Professional, 2005. 
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2 Allmänna handlingar i elektroniskt format 

2.1 Allmänt 

Innan frågan om gallring avhandlas är det av vikt att redogöra för vad en 

elektronisk handling är och de grundläggande förutsättningarna för att en 

elektronisk handling skall nå upp till att vara en allmän handling. Att en 

handling bedöms som allmän ger upphov till två särskilt framträdande effekter. 

För det första så måste en handling anses som allmän för att den ska kunna bli 

föremål för ett krav på utlämnande enligt TF 2:1 – "... rätt att taga del av 

allmän handling."
21

 För det andra blir lagreglerna om gallring tillämpliga 

endast för en handling som är allmän – i annat fall kan sådan rensas (istället för 

gallras) utan krav på stöd i författning.
22

 Här vill jag påminna läsaren om det 

faktum att en handling bedöms som allmän inte påverkar huruvida den är 

offentlig eller inte, sådan bedömning om sekretess ska dock göras i samband 

med en begäran om utlämnade. 

 

TF 2:3 är den centrala paragrafen för att avgöra vad som avses med en 

handling samt vilka rekvisit som måste vara uppfyllda för att en handling ska 

vara allmän. För att möta förändringar i bl.a. tekniska möjligheter har 

lagrummet förändrats över tid och har i dagsläget följande utformning. 

 

"Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, 

om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller 

upprättad hos myndighet. 

 

En upptagning som avses i första stycket anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är 

tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för 

överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. En 

sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock 

förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig 

med rutinbetonade åtgärder. 

 

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock 

inte förvarad hos myndigheten om sammanställningen innehåller personuppgifter och 

                                                 
21

 Se Bohlin, a.a., s. 20 f. 
22

 Se TF 2:18 samt 10 § arkivlagen i vilka anges allmänna handlingar som föremål för 

regleringen. 
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myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att göra sammanställningen 

tillgänglig. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person.” 

 

2.2 Upptagningar 

Traditionellt sett har med en handling främst avsetts "... framställning i skrift 

eller bild", men som handling ska även behandlas "... upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel." 

Med upptagning avses här information på mikrofilm, ljud- och 

bildupptagningar m.m. som kan uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Vad som 

då är föremål för handlingsoffentligheten är det informationsinnehåll som finns 

lagrat, inte lagringsmediet som sådant.
23

  

 

Upptagning för automatiserad behandling 

En särskild typ av upptagning är "... upptagning för automatiserad behandling 

..." och är att hänföra till information, som finns på någon form av 

lagringsmedium, i en dator eller som kan matas in i en dator.
24

 Detta är alltså 

sådan information, i form av såväl enskilda uppgifter som helt färdigställda 

dokument, som är att finna i IT-miljöer. För att informationen ska anses som en 

upptagning krävs även att det är fråga om en konstellation av sakligt 

sammanhängade uppgifter.
25

 Det är alltså inte ettorna och nollorna i sig som 

det finns ett insynsintresse för, utan vad den sammantagna informations-

mängden representerar. Dessa upptagningar delas vidare in i potentiella 

handlingar (sammanställningar av uppgifter) och färdiga elektroniska 

handlingar vilka har ett fixerat innehåll. Potentiella och färdiga elektroniska 

handlingar redogörs för närmare i avsnitt 2.3.2 respektive 2.3.3. Nedan följer 

några exempel på vad som kan anses som upptagning för automatiserad 

behandling.
26

 

 E-post 

 Loggfiler 

 Databaser 

                                                 
23

 Se Bohlin, a.a., s. 40 samt prop. 1973:33 med förslag till ändringar i TF m.m., s. 75. 
24

 Se Bohlin, a.a., s. 40 f. och 47 ff. samt prop. 1973:33, s. 75. 
25

 Se prop. 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars 

offentlighet s. 90. 
26

 Se von Essen, a.a., s. 163 f. samt Bohlin, a.a., s. 40. 
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 SMS 

 

Trots att det vanligtvis talas om ett utlämnande av allmänna handlingar, gäller 

enligt TF 2:13 för upptagningar för automatiserad behandling att en myndighet 

inte är skyldig att i större utsträckning än vad som anges i lag lämna ut sådan 

handling i annan form än utskrift.
27

 Det har relativt nyligen genomförts en 

utredning om elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar och sannolikt 

kommer denna typ av utlämnande att bli allt vanligare i framtiden.
28

 Då frågan 

om formen för utlämnande inte har någon inverkan på bedömningen av om en 

handling är allmän ska inte denna gås in på i närmare detalj. 

 

2.3 Rekvisiten för att en upptagning ska ses som allmän 

I TF 2:3 finner vi även rekvisiten för att en handling ska vara allmän. Den ska 

förvaras hos myndighet och vidare vara inkommen eller upprättad hos 

myndighet. Gällande begreppet myndighet ska häri inte närmare utredas vad 

som faller in under detta begrepp, nämnas kan dock att det i TF 2:5 anges att 

även riksdagen och beslutande kommunal församling i detta avseende räknas 

som myndighet.
29

 

 

2.3.1 Förvaringskriteriet 

Förvaringskriteriet har för upptagningar getts en speciell utformning. För dessa 

gäller enligt TF 2:3 st. 2 att "En upptagning som avses i första stycket anses 

förvarad hos myndigheten, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten 

med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan 

form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas." 

 

Var själva upptagningen fysiskt finns är inte avgörande, så länge som det för 

myndigheten är möjligt att förfoga över denna ska den ses som tillgänglig för 

myndigheten.
30

 Det ska även röra sig om ett förfogande genom nyttjande av 

                                                 
27

 Se Bohlin, a.a., s. 136 f. 
28

 Se SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form. 
29

 För en genomgång av begreppet myndighet, se Bohlin, a.a., s. 51 ff. samt von Essen, a.a.,s. 

164 f. 
30

 Handlingar hos annan myndighet som en myndighet har tillgång till genom s.k. 

direktåtkomst ska även anses vara allmänna handlingar hos den senare trots att de inte förvarar 
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tekniska hjälpmedel som myndigheten själva har tillgång eller hjälpmedel som 

finns hos den som lagrar eller bearbetar informationen.
31

 Det synes vara 

tillräckligt att den utrustning eller program som krävs finns tillgänglig för 

myndigheten. Material som en myndighet kan ta fram ska även vara tillgängligt 

för enskilda att ta del av, detta är vad som avses med den s.k. likställighets-

principen.
32

 Likställighetsprincipen begränsas dock genom att det måste vara 

fråga om allmänna handlingar, samt för sammanställningar av uppgifter gäller 

kravet på rutinbetonade åtgärder och för eventuell personuppgiftsbehandling i 

sådana sammanställningar måste myndigheten ha befogenhet till sådan 

behandling (se avsnitt 2.3.2).  

 

Vid en granskning av förarbetena kan utläsas att uttrycket i TF 2:3 st. 2 "... som 

myndigheten själv utnyttjar ..." bör ges en vidare tolkning än vad begreppet i 

vanlig språklig mening kan anses ha. "Med begreppet ´tekniskt hjälpmedel som 

myndigheten själv utnyttjar´ avses datorkraft. Begreppet innefattar även de 

tekniska hjälpmedel som finns hos en servicebyrå som myndigheten anlitar 

eller hos en sido-, över eller underordnad myndighet, liksom den utrustning 

som på annat liknande sätt står till myndighetens förfogande."
33

 

 

Vad som ytterligare kan styrka en sådan tolkning är det faktum att en 

myndighet i vissa fall har en skyldighet, dock klart begränsad till enkla fall, att 

ta fram nya program för att tillgodose en sökandes förfrågan om utlämnande av 

en allmän handling.
34

 I förhållande till en sådan bedömning bör då rimligtvis 

färdiga program och teknisk utrustning som redan finns hos en myndighet, med 

god marginal falla innanför en sådan yttre ram.  

 

Som en sista notering kan det enligt min mening diskuteras huruvida en 

myndighets underlåtenhet att införskaffa viss programvara, eller om en 

myndighet har avhänt sig dylik programvara, skulle kunna leda till att 

informationen som sådan måste lämnas ut i oförändrad form (dvs med det 

                                                                                                                                 
denna. Denna fråga har utretts noggrant i SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direkt-

åtkomst. 
31

 Se Bohlin, a.a., s. 47-51 samt prop. 1990/91:60 s. 27-29 och s. 74.  
32

 Se prop. 1990/91:60, s. 28. 
33

 Se prop. 1990/91:60, s. 74. 
34

 Se prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken, s. 16-17.  
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filformat den har, även om den inte är tillgänglig för myndigheten). Det kunde 

förefalla märkligt om t.ex. en PDF-fil inte vore att anse som allmän handling 

enbart på den grunden att en myndighet valt att inte införskaffa eller göra sig 

av med alla program som stöder det filformatet – och inte heller i linje med de 

tidigare nämnda uttalandena i förarbetena.  

 

2.3.2 Potentiella handlingar och rutinbetonade åtgärder 

Med potentiella handlingar avses vad som i TF 2:3 st. 2 anges med "En 

sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling 

...". För denna typ av handlingar finns dock i samma paragraf en begränsning 

genom att sådana  "... anses dock förvarad hos myndigheten endast om 

myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade 

åtgärder."  

 

Lagrummet har fått sin nuvarande utformning år 2003, genom vilken 

lagstiftaren direkt i lagtexten har velat klargöra vad som gäller för att 

sammanställningar ska anses som förvarade.
35

 Dock har redan länge gällt att 

tänkbara sammanställningar kan anses förvarade hos myndighet och med det 

kravet, nu i lag angivna, att sådana sammanställningar inte ska kräva mera än 

rutinbetonade åtgärder för att färdigställas.
36

 

 

Begreppet rutinbetonade åtgärder är inte närmare definierat i lag men i de 

tidigare förarbetena har uttalats att det ska vara fråga om begränsade 

arbetsinsatser utan nämnvärda kostnader eller andra komplikationer.
37

 Vidare 

har vid förtydligandets tillkomst angetts att såväl den interna kompetensen och 

teknisk nivå hos en myndighet som den tekniska utvecklingen i allmänhet är av 

betydelse vid bedömandet av vad som kan anses utgöra rutinbetonade 

åtgärder.
38

 Vissa verktyg och åtgärder kan endast nyttjas och vidtas av 

specialiserad IT-personal, att en enskild tjänsteman svårligen (om alls) kan ta 

fram begärda uppgifter betyder inte att myndigheten som helhet undkommer 

denna skyldighet. 

                                                 
35

 Se prop. 2001/02:70, s. 5 och 21. 
36

 Se prop. 1975/76:160, s. 90 samt prop. 2001/02:70, s. 22 och 37.  
37

 Se prop. 1975/76:160 s. 90 f. 
38

 Se prop. 2001/02:70, s. 22. 
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Det har länge varit oklart var gränsen för rutinbetonade åtgärder ska anses gå 

och sett till tidigare underrättsavgöranden har bedömningen varierat.
39

 HFD har 

nyligen avgjort ett ärende vari frågan till viss del nu kan anses besvarad.
40

 I 

fallet hade en enskild begärt att från Skatteverket få ut vissa personuppgifter 

avseende alla personer som utvandrat till de baltiska länderna under åren 2009-

2013. Enligt Skatteverkets uppgift skulle en sådan sammanställning, genom 

nyttjande av befintliga datorprogram, kräva ca 4-6 timmars arbete. HFD 

konstaterade kortfattat att den beräknade tidsåtgången går utöver vad som får 

anses vara en begränsad arbetsinsats utan nämnvärda kostnader. Detta 

avgörande ska dock inte tolkas som att en arbetsinsats under 4 timmar 

automatiskt ska anses som rutinbetonade åtgärder.
41

  

 

I de fall domstolarna har att bedöma vad rutinbetonade åtgärder avser, går de 

som oftast på de tidsuppskattningar myndigheterna i fråga har angett, detta 

oavsett om åtgärden anses rymmas inom rutinbetonade åtgärder eller inte. I ett 

mindre antal underrättsavgöranden kan utläsas att de av myndigheterna 

angivna uppgifterna har ifrågasatts (dock inte med direkt hänvisning till den 

tekniska utvecklingen i allmänhet) och målen återförvisats för fortsatt 

handläggning hos de aktuella myndigheterna.
42

 Med ledning av att det är 

förhållandevis få fall där en myndighets uppskattning ifrågasätts så kan det 

antas att en myndighets egen bedömning av möjligheterna att ta fram en 

sammanställning med rutinbetonade åtgärder är av klart större vikt än den 

tekniska utvecklingen i allmänhet.   

 

Begränsningsregeln 

I förhållande till potentiella handlingar har i TF 2:3 st. 3 införts en ytterligare 

begränsning vari anges att som förvarade anses inte en sammanställning av 

                                                 
39

 Tidigare har upp till 5-6 timmars arbete accepterats, se Kammarrätten i Sundsvalls dom 

2009-12-18 mål nr 2215-09, medan det i ett annat avgörande inte ansetts som rutinbetonade 

åtgärder när det varit fråga om 1 ½ timmes arbete, se Kammarrätten i Stockholms avd 01 dom 

2009-01-14 mål nr 7324-08. 
40

 Se HFD:s dom 2015-05-26 mål nr 4266-14. Det finns dock fler aspekter gällande 

sammanställningar ur upptagningar och begreppet rutinbetonade åtgärder som ännu inte berörts 

i praxis. För en utförligare diskussion se Furberg, Per & Magnusson Sjöberg, Cecilia, 

Sammanställningars rättsliga status, FT, nr 2, 2011, s. 261-279. 
41

 Domstolsavgöranden kan normalt sett inte tolkas motsatsvis. 
42

 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms avd 03 dom 2012-08-21 mål nr 2755-12 och 

Kammarrätten i Stockholms avd 5 dom 2012-03-15 mål nr 71-12. 
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personuppgifter (inklusive avlidna personers uppgifter)
43

 som en myndighet 

inte har rättslig befogenhet att göra.
44

 För att en myndighet inte ska ha rättslig 

befogenhet för att göra en sammanställning krävs att det i lag eller förordning 

finns begränsningar eller förbud för t.ex. anvädning av sökbegrepp, vilka som 

oftast meddelas genom registerförfattningar.
45

 Ändamålsbegränsningar i 

registerförfattningar, vilka anger för vilka ändamål personuppgifts-

behandlingen sker, ska dock inte nödvändigtvis tolkas som sådana  

befogenhetsbegränsningar.
46

  

 

Begränsningsregeln har inte prövats i HFD men från underrätterna finns bl.a. 

ett avgörande i vilket en enskilds begäran avseende en sammanställning inte 

kunde beviljas då Transportstyrelsen inte själva hade befogenhet att göra den 

begärda sammanställningen.
47

 För sökningar i registret i fråga var 4 kap. 1 § 

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister att tillämpa, genom vilken 

framgår vilka sökbegrepp som får användas. Den begärda sammanställning i 

fråga hade krävt användande av sökbegrepp vilka Transportstyrelsen inte enligt 

förordningen hade rätt att använda och därmed var den potentiella handlingen 

inte att anse som förvarad och följdenligt inte heller allmän. 

 

2.3.3 Färdiga elektroniska handlingar 

I samband med att det i TF 2:3 st. 2 tillkom ett förtydligande kring potentiella 

handlingar uttalades det i förarbetena att det numera även kan talas om s.k. 

färdiga elektroniska handlingar – vilka har "... bestämt, fixerat, innehåll som 

går att återskapa gång på gång."
48

 Till denna kategori är att hänföra bl.a. e-

post, protokoll och promemorior.   

 

Kravet på rutinbetonade åtgärder är inte tillämpbart på färdiga elektroniska 

handlingar, frågan om vilken kategori (potentiell eller färdig) en elektronisk 

handling ska anses tillhöra blir därför av stor vikt. Om en elektronisk handling 

anses som färdig leder detta till att det för förvaringsrekvisitet inte har någon 

                                                 
43

 Se prop. 2001/02:70, s. 38. 
44

 Se Bohlin, a.a., s. 50 f. 
45

 Se prop. 2001/02:70, s. 38. 
46

 Se prop. 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte, s. 66 ff. 
47

 Se Kammarrätten i Jönköpings dom 2014-10-23 mål nr 2090-14. 
48

 Se prop. 2001/02:70, s. 20 och 38. 
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betydelse om det för att ta fram den handlingen krävs mer än rutinbetonade 

åtgärder och inte heller hur mycket resurser som behövs – utfallet av en sådan 

prövning är inte relevant.
49

 Vad som kan anses som färdig elektronisk handling 

har i ett flertal mål prövats av kammarrätterna, ur dessa kan konstateras att 

åtminstone följande upptagningar har bedömts som färdiga elektroniska 

handlingar: 

 E-post – RK 2163-07. 

 "Uppgifter om persons resande med färdtjänst och sjukresor" – 

Kammarrätten i Stockholms avd 06 dom 2010-12-29 mål nr 5744-10. 

 E-post – Kammarrätten i Göteborgs avd 03 dom 2012-06-25 mål nr 

3769-12. 

 "Månadsackar" (LAS registrering) – Kammarrätten i Göteborgs avd 02 

dom 2014-09-15 mål nr 3037-14. 

 E-post - Kammarrätten i Göteborgs avd 02 dom 2015-03-30 mål nr 

514-15. 

 

Med tanke på att teknik och IT-tjänster utvecklas snabbt vore det vanskligt att 

här försöka lista vad allt som kan bedömas höra till kategorin färdiga 

elektroniska handlingar. Det mest lämpliga lär vara att över tid pröva frågan 

från fall till fall.  

 

Sammanfattningsvis kan enligt min mening sägas att tillgänglighetsrekvisitet 

för upptagningar, samt bestämmandet om det rör en färdig eller potentiell 

handling, är bland det mest centrala att fastställa i förhållande till frågor som 

rör gallring. Det är ofta möjligt att återskapa elektronisk information som tagits 

bort genom vanlig radering. För att informationen inte längre på något sätt ska 

finnas tillgänglig krävs vidare tekniska åtgärder vilka riktas mot datalagret eller 

databäraren (se avsnitt 4.3). Med ledning av detta kan argumenteras för att en 

handling som uppfyller rekvisiten för att vara allmän, vilket regleras på 

grundlagsnivå, fortsättningsvis ska ses som allmän även om det för denna 

vidtagits gallringsåtgärder. Är det dessutom fråga om en färdig elektronisk 

                                                 
49

 Se prop. 2001/02:70, s. 5 och 21 samt Kammarrätten i Göteborgs avd 02 dom 2014-09-15 

mål nr 3037-14 vari även hänvisas till prop. 2001/02:70, s. 20-21.  
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handling har det inte någon betydelse för vilken resurs- eller tidsåtgång som 

krävs för att en sådan handling ska tas fram. 

 

2.3.4 Inkommen eller upprättad handling 

För att en handling ska vara allmän måste den utöver förvaringsrekvisitet även 

uppfylla kravet på att vara inkommen eller upprättad. I förhållande till 

kärnfrågan i detta arbete, förhållandet mellan förvaring och gallring (så att 

handlingen inte längre är tillgänglig), är denna bedömning inte avgörande i 

samma utsträckning som förvaringsrekvisitet. I det följande tas därför 

rekvisiten inkommen och upprättad endast upp på en översiktlig nivå. Som 

nämnts i inledningen så presumeras, om inget annat sägs, att handlingarna i 

exemplen uppfyller kraven för att vara allmänna. De undantag som finns för att 

en handling inte ska vara allmän kommer, utöver TF 2:10 st. 2, som nämnts 

inte att redogöras för. 

 

Inkommen 

Som utgångspunkt anges i TF 2:6 att en handling ses som inkommen till en 

myndighet "... när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig 

befattningshavare till handa."  För upptagning anges dock i samma paragraf att 

för dessa gäller att sådan anses som inkommen "... när annan har gjort den 

tillgänglig för myndighet på sätt som angives i 3 § andra stycke", dvs. den ska 

vara tillgänglig med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. I 

praxis har bl.a. bedömts att en cookie-fil är att anse som en till myndigheten 

inkommen handling.
50

 Filtyp eller annan teknisk karaktär är dock inte 

avgörande, t.ex. kan e-post antingen vara inkommen eller upprättad. 

 

Upprättad 

Om en elektronisk handling är framtagen inom en myndighet gäller att avgöra 

om den ska anses som upprättad enligt TF 2:7. Det handlar här om att 

hanteringen av en handling ska ha nått ett visst stadium av färdigställande.
51

 

Särreglering för huruvida en elektronisk handling (jämfört med andra 

                                                 
50

 Se RÅ 1999 ref. 18 (I). 
51

 För en genomgång av TF 2:7 se Bohlin, a.a., s. 71-89. 
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handlingstyper) är inkommen finns här inte, detta eftersom rekvisitet främst 

avser verksamhetsmässiga aspekter hos en myndighet.  

 

Utgångspunkten är att en handling anses som upprättad när den expedierats, 

dvs. avsänd till enskild eller annan myndighet eller att handlingen hålls 

tillgänglig för avhämtning.
52

 Ifall det inte är aktuellt med expediering är 

avgörande för när ärendet i fråga slutbehandlats och om handlingen inte ingår i 

ett ärende den tidpunkt då handlingen justerats av myndigheten eller på annat 

sätt färdigställts.
53

 

 

I TF 2:7 st. 2 anges ett antal handlingstyper för vilka specifika rekvisit gäller 

för att de ska anses som upprättade. Särskilt relevant för elektroniska 

handlingar  är de i TF 2:7 st. 2 p. 1 angivna handlingstyperna ”diarium, journal 

samt sådant register eller annan förteckning som föres fortlöpande ...” För 

dessa gäller att de anses som upprättade när handlingen i fråga färdigställts för 

anteckning eller införing. Dataloggar och andra liknande informations-

sammanställningar kan i vissa fall anses som register som förs fortlöpande. I 

praxis har bl.a. e-postloggar
54

 och s.k. globalfiler
55

 bedömts vara av sådan 

karaktär. I ett avgörande från senare tid har bedömts att en elektronisk kalender 

inte anses som sådant fortlöpande register.
56

 I avgörandet konstaterades att en 

kalender i huvudsak finns till för enskilda tjänstemäns tidsplanering och att till 

skillnad från e-postloggar och globalfiler så sker registreringen av händelser 

inte i den ordning i de inträffar. Sammantaget ansågs en elektronisk kalender 

inte som sådant register eller annan förteckning som avses i TF 2:7 st. 2 p. 1. 

 

2.4 Kopior 

Kopior skapas i elektroniska miljöer i en avsevärt större omfattning än vad som 

är fallet avseende handlingar i andra format. Denna kopiering sker ibland utan 

att användarens ens är medveten om att detta sker. Sett till handlingar i 

                                                 
52

 Se Bohlin, a.a., s. 72 ff. 
53

 Handlingar som slutbehandlants men senare ska expedieras ska sannolikt anses som 

upprättade först vid den senare tidpunkten då expediering sker, se Bohlin, a.a., s. 79. 
54

 Se RÅ 1998 ref. 44. Handlingen ansågs som upprättad ”... i och med att den tekniskt 

föreligger färdig för noteringar om utväxlade elektroniska meddelanden ...”. 
55

 Se RÅ 1999 ref. 18 (II). Handlingen ansågs som upprättad ”... i och med att den tekniskt 

föreligger färdig för att påföras adresser ...”. 
56

 Se HFD:s dom 2015-03-04 mål nr 2368-14. 
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pappersformat är det ofta möjligt att relativt enkelt identifiera vilken handling 

som är originalet och vilken eller vilka som är kopior, t.ex. genom att 

undersöka materialet eller en underskrift. När det kommer till elektroniska 

handlingar är läget inte lika enkelt. Elektroniska handlingar består av 

information sparad i binärt format (ett specifikt datablock kan endast ha värde 

0 eller 1), att avgöra huruvida en elektronisk handling är ett original kan därför 

ibland vara omöjligt.
57

 Ett original i elektronisk form kan närmast liknas vid att 

ett visst informationsinnehåll kan verifieras genom en äkthetskontroll, t.ex. 

genom användning av digitala signaturer.
58

 

 

Huruvida en elektronisk handling ska anses som tillgänglig bör enligt mig i 

huvudsak bedömas med ledning av tillgängligheten för informationsinnehållet 

som handlingen består av, inte enbart den ursprungliga handlingen. 

Insynsintresset för informationen kvarstår även om denna endast finns i en 

kopia.
59

 Det är dock i dagsläget inte helt klart vilken status en kopia av en 

elektronisk handling får om den skapas för att användas i ett nytt eller annat 

existerande ärende eller en annan verksamhetsprocess.
60

 En rimlig bedömning 

borde enligt min mening vara att en sådan kopia då förlorar kopplingen mot 

ursprungshandlingen och för kopian ska en separat bedömning göras som för 

vilken annan handling som helst – på så vis får offentlighetsprincipen 

genomslag mot just den verksamhet vari handlingen ingår.  

 

2.5 Säkerhetskopior 

År 2011 tillkom i TF 2:10 st. 2 ett undantag genom vilket en säkerhetskopia, 

med beaktande av vissa rekvisit, inte är att anse som en allmän handling.  

 

"Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i 

syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets 

                                                 
57

 Se Elektronisk dokumenthantering – En rättslig problemorientering, Riksarkivets Rapport 

2000:1, s 8-9. 
58

 Se Elektroniska original, kopior och avskrifter. Vägledning från E-delegationen, 2012-06-07, 

s. 5 ff. Denna bedömning är dock inte avgörande för en handlings status som allmän eller inte. 
59

 Se prop. 2009/10:58, s. 21 f. samt Kammarrätten i Jönköpings avd 1 dom 2013-02-22 mål nr 

3943-12.  
60

 Se prop. 2009/10:58, s. 22. 
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ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhets-

kopia)." 

 

För statliga myndigheter finns även reglering om att säkerhetskopiering av 

elektroniska handlingar ska göras.
61

 Sådant uttryckligt krav på säkerhets-

kopiering påverkar dock inte bedömningen huruvida rekvisiten i TF 2:10 st. 2 

ska anses uppfyllda eller inte.  

 

Som den huvudsakliga orsaken till detta undantag anges i förarbetena att den 

samlade informationsmängden på en säkerhetskopia eventuellt kan ses som en 

enda handling och att icke allmänna handlingar, som kan ingå i en 

säkerhetskopia, därmed riskerade att bli utlämnade på ett inte avsett sätt.
62

 

Regeln kring vad som kan anses falla under en säkerhetskopia har nyligen 

prövats av HFD.
63

 Detta undantag medför för elektroniska handlingar den 

enskilt största inskränkningen i handlingsoffentligheten och är därmed av 

särskilt intresse för detta arbete. Inledningsvis utför jag en egen analys av 

regeln i TF 2:10 st. 2, för att därefter granska HFD:s avgöranden. 

 

I min analys delar jag upp regeln i följande fem rekvisit (rekvisitet myndighet 

redogörs inte för i närmare detalj) att pröva mot undantaget "Som allmän 

handling anses inte ...": 

 handling som (en myndighet) 

 förvarar endast i syfte att 

 kunna återskapa 

 information som har gått förlorad 

 i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av 

information. 

 

1) Handling som 

Avseende vad som är föremål för undantaget kan konstateras att en säkerhets-

kopia är en handling, vari kan ingå en eller flera andra handlingar. Detta genom 

                                                 
61

 Se 6 kap. 5-6 §§ RA-FS 2009:1.  
62

 Se prop. 2009/10:58, s. 20-21. 
63

 Se HFD:s dom 2015-06-26 mål nr 6304-14 och dom 2015-05-26 mål nr 6644-14. 
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att det i förarbetena konstaterats att en säkerhetskopia skulle kunna anses som 

en separat handling, och insyn genom utlämnande skulle då vara riktad mot 

säkerhetskopian som en helhet.
64

 En effekt av detta är att ifall det finns flera 

olika säkerhetskopior i en verksamhet, ska det för varje sådan kopia ske en 

bedömning för om undantaget kan bli tillämpligt. 

 

2) Förvarar endast i syfte att 

Förvaringssyftet ska som utgångspunkt endast vara att under vissa omständig-

heter återskapa information, vari i förarbetena anges vissa exempel på sådana 

situationer. 

 

"... återskapa information som gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, 

extraordinära händelser som brand eller översvämning etc. Det ska alltså vara 

fråga om en ofrivillig förlust av information."
65

 Vidare nämns dock i 

propositionen att återskapande på vissa grunder, exempelvis på grund av att 

handlingar raderats av misstag, inte kan vara i strid med syftet på ett sådant sätt 

att kopian inte skulle ses som en säkerhetskopia enligt TF 2:10 st. 2. En högst 

intressant frågeställning i förhållande till detta rekvisit är vilken effekt en 

myndighets underlåtenhet att återskapa information får? En sådan skyldighet 

infördes inte i regleringen med följande motivering. 

 

"Det får dock förutsättas att en myndighet, när det finns skäl för det, 

återskapar information som har gått förlorad. Regeringen kan inte nu se att det 

finns något behov av att reglera detta särskilt."
66

   

 

Ifall en myndighet vägrar återskapa information som ofrivilligt gått förlorad 

kan det enligt mig inte rimligtvis anses som att förvaringssyftet är uppfyllt. En 

handling som återskapas blir dessutom inte automatiskt allmän endast på grund 

av ett sådant förfarande, dess status ska fortsättningsvis bedömas i det enskilda 

fallet.
67

 

 

                                                 
64

 Se 2009/10:KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status, s. 18-19. 
65

 Se prop. 2009/10:58, s. 25. 
66

 Se prop. 2009/10:58, s. 27. 
67

 Se prop. 2009/10:58, s. 19 och 38 samt 2009/10:KU23 s. 18 f. 
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3) Kunna återskapa 

Tillgängliggörande av information som finns på en säkerhetskopia måste ske 

genom ersättande eller återställande av den förlorade informationen i fråga.
68

 

Information som finns lagrad på grund av driftredundans eller annars är 

tillgänglig ska inte anses finnas till för det angivna syftet. Om informationen på 

en säkerhetskopia går att tillgodogöra sig utan ett återskapande, bör det i så fall 

anses att sådana handlingar är tillgängliga enligt den vanliga regleringen i TF 

2:3. Närmare till hands ligger att bedöma en sådan situation enligt vad ovan 

redogjorts för avseende kopior. 

 

4) Information som gått förlorad 

Utöver att det ska vara fråga om en informationsförlust så måste denna även 

vara ofrivillig, vari förarbetena främst nämns bl.a. tekniska fel, brand och 

översvämning m.m. Vad som i mera detalj ska anses som ofrivillig förlust har 

lagstiftaren lämnat till rättstillämpningen att avgöra.
69

 Enligt mig bör en sådan 

bedömning göras utifrån en myndighets perspektiv och med ledning av de krav 

som genom diverse författningar ställs på denna – inte utifrån enskilda 

tjänstemäns syn på vad som utgör ofrivillig förlust.  

 

Vad gäller otillåten gallring kan jag inte se att det skulle vara fråga om en för 

myndigheten frivillig förlust av informationen, exempelvis har JO kritiserat en 

kommundirektör för att denne utan stöd gallrat e-post.
70

 Frågan blir aningen 

mer komplex om en gallringsåtgärd finns dokumenterad. Jag anser dock att 

frågan om det är en ofrivillig informationsförlust måste avgöras med ledning 

av själva gallringshandlingen som sådan, inte huruvida kringliggande formalia 

är uppfylld eller inte. Otillåten gallring är fortfarande otillåten trots att den 

finns dokumenterad. Stöd för denna slutsats fås även genom följande uttalande 

i förarbetena. 

 

"När det gäller säkerhetskopierade handlingar som i den ordinarie 

verksamheten är allmänna måste insynsintresset anses tillgodosett genom att 

                                                 
68

 Se prop. 2009/10:58, s. 25 och 38. 
69

 Se prop. 2009/10:58, s. 25. 
70

 Se JO 400-2008 (2009-02-03). 
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handlingarna hålls tillgängliga på den plats där de förvaras i den ordinarie 

verksamheten. I de fall en allmän handling i sin ursprungliga form har gallrats 

i enlighet med tillämpliga föreskrifter kan det inte anses kvarstå något allmänt 

intresse av insyn i fråga om innehållet i den gallrade handlingen."
 71

 

 

Motsatsvis bör insynsintresset inte vara tillgodosett om gallring inte skett i 

enlighet med tillämpliga föreskrifter. 

 

5) I en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av 

information 

Förarbetena ger inte något närmare svar på vad som ska anses vara ett ordinarie 

system för automatiserad behandling av information. Vad som berörs är 

tekniska upptagningar för automatiserad behandling samt viss ledning kan även 

fås genom att lagstiftaren angett att regleringen avser handlingar som rör den 

ordinarie verksamheten.
72

 Verksamhetsfrämmande system kan då eventuellt 

ses falla utanför detta undantag. 

 

Sammanfattningsvis måste påminnas om att de i förarbetena uttalade 

utgångspunkterna bör beaktas vid en tillämpning av undantaget. "En självklar 

utgångspunkt är att IT-utvecklingen inom statsförvaltningen inte får leda till en 

försvagning av offentlighetsprincipen. [...] Intresset av insyn i en myndighets 

verksamhet måste vägas mot intresset av att myndigheternas grundläggande 

uppgifter utförs på ett effektivt och rättssäkert sätt."
73

  

 

Jag har, utöver de två nämnda fallen vilka har prövats av HFD, granskat nio 

olika avgörande från underrätterna vari frågan om säkerhetskopior kan 

undantas från handlingsoffentligheten har prövats. Endast i ett fall
74

 har 

kammarrätten gått på den sökandes linje om utlämnande och återförvisat målet 

till kommunen i fråga för prövning. I de övriga åtta fallen
75

 är kammarrätterna 
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 Se prop. 2009/10:58, s. 19. 
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 Se prop. 2009/10:58, s. 19. 
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 Se prop. 2009/10:58, s. 17. 
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 Se Kammarrätten i Göteborgs avd 03 dom 2012-06-25 mål nr 3769-12. 
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 Kammarrätten i Sundsvalls dom 2013-03-15 mål nr 2674-12, Kammarrätten i Sundsvalls 

dom 2013-03-21 mål nr 2707-12, Kammarrätten i Stockholms avd 01 dom 2013-08-02 mål nr 

3007-13, Kammarrätten i Stockholms avd 03 dom 2014-03-17 mål nr 752-14, Kammarrätten i 
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tämligen kortfattande i sina bedömningar och ofta förekommande uttalanden 

synes vara att det inte finns skäl att ifrågasätta myndigheternas uppgifter i 

fallen – vilket lett till att handlingarna i fråga undantagits från allmänhetens 

insyn. Detta kan i viss mån peka på att regleringen skapat otillbörliga 

undandraganden från handlingsoffentligheten och att frågan nu rätteligen 

prövats av HFD. 

 

Av de åtta fall där klaganden inte vunnit framgång är Kammarrätten i 

Stockholms avd 03 dom 2014-03-17 mål nr 752-14 av särskilt intresse. 

Myndigheten i fråga, Uppsala kommun, anför bl.a. att e-posten i fråga är 

raderad från den anställdas dator och endast finns sparad på back-up band. 

Denna invändning kan ifrågasättas då Uppsala kommun i de egna 

anvisningarna avseende gallring av elektroniska handlingar identifierat 

följande problem:  

 

"Att enbart radera filer på en hårddisk genom vanlig radering, det vill säga att 

trycka på Delete-tangenten eller att tömma papperskorgen eller liknande är 

inte tillräckligt. Informationen finns kvar till dess att den skrivs över med ny 

information. Att endast göra en vanlig radering kan jämföras med att plocka 

bort en del av innehållsförteckningen i en bok, medan själva innehållet i boken 

finns kvar. Det finns säkra metoder för överskrivning (gallring) av data på 

hårddisk. Använd sådana metoder för att gallra e-handlingar."
76

  

 

I fallet framgår dock inte i vilken utsträckning Uppsala kommun i sin 

verksamhet förfogar över verktyg för återskapande (från den anställdas dator) 

av informationen som avses. Sådana verktyg är relativt vanligt förekommande 

men här ska inte vidare spekuleras i det enskilda fallet. 

 

 

 

                                                                                                                                 
Stockholms avd 03 dom 2014-12-12 mål nr 5919-14, Kammarrätten i Stockholms avd 02 dom 

2015-01-16 mål nr 7706-14, Kammarrätten i Göteborgs avd 2 dom 2015-03-09 mål nr 5244-14 

och Kammarrätten i Sundsvalls dom 2015-06-04 mål nr 839-15. 
76

 Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i 

Uppsala kommun. 
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HFD:s dom 2015-06-26 mål nr 6304-14 och dom 2015-05-26 mål nr 6644-14. 

Den huvudsakliga frågeställningen i bägge fallen avser huruvida undantaget för 

säkerhetskopior är tillämpligt när originalhandlingar har raderats i strid med 

gällande gallringsföreskrifter och handlingarna därefter enbart finns förvarade i 

säkerhetskopior. I bägge fallen har privatpersoner hos kommunala myndigheter 

begärt att få ta del av viss e-post. Uppgifterna i fallen tyder på att säkerhets-

kopiorna i sig funnits till för de huvudsakliga syften som undantaget i TF 2:10 

st. 2 anger, men några handlingar har dock inte i något av fallen återskapats 

från säkerhetskopiorna. Det finns inte heller gallringsbeslut eller 

dokumentation som stöder de utförda gallringsåtgärderna. Enligt kärandena har 

det i bägge fallen varit fråga om raderande i strid med gällande 

gallringsföreskrifter och HFD konstaterar att det i utredningarna inte framgår 

annat än att så är fallet. Gällande bedömningen om avsiktlig raderingen ska ges 

något effekt uttalar HFD följande. 

 

 "En handling med information från en säkerhetskopia kan enligt Högsta 

förvaltningsdomstolens mening inte anses upprättad innan den finns i 

myndighetens ordinarie system för informationsbehandling. Säkerhetskopians 

status som en icke allmän handling förändras således inte redan till följd av att 

originalhandlingen raderas. Vid denna bedömning saknar det betydelse om 

raderingen skett på föreskrivet sätt eller i strid med gällande 

gallringsföreskrifter." 

 

Dock säger HFD även att myndigheter vid felaktig radering får anses ha en 

principiell skyldighet att så långt som möjligt från säkerhetskopierat material 

återskapa efterfrågade handlingar, men att så måste ske finns dock inte särskilt 

reglerat. Avslutningsvis konstaterar HFD kort att en begäran om att få ta del av 

en handling som enbart finns som säkerhetskopia inte kan bifallas. 

 

En fråga som dock inte får något svar är vilken effekt underlåtenhet att 

återskapa information kan ges i förhållande till en säkerhetskopias status som 

sådan enligt TF 2:10 st. 2.  
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Egen kommentar till avgörandena 

I dessa två avgöranden vill jag särskilt kommentera uttalandena kring att en 

handling som finns på en säkerhetskopia inte är allmän (genom att inte vara 

upprättad) innan den finns i det ordinarie systemet samt frågan kring vilken 

skyldighet en myndighet kan anses ha att återskapa säkerhetskopierad informa-

tion.  

 

Som tidigare redogjorts för tar tekniska upptagningar för automatiserad 

behandling sikte på en informationsmassa. Ifall en viss informationsmassa 

anses som inkommen eller upprättad kan det enligt mig inte ha någon betydelse 

för denna status att informationsmassan finns i en säkerhetskopia. En gång 

inkommen, alltid inkommen, en gång upprättad, alltid upprättad. Jag anser att 

kopplingen mot ursprungshandlingen kan förloras i det fall en kopia skapas för 

att tillgodose ett annat självständigt ärende eller en annan självständig 

verksamhetsprocess (se avsnitt 2.4), däremot kan jag inte se att 

säkerhetskopiering skulle vara en sådan process. Säkerhetskopiering har mera 

karaktären av en stödprocess för att återskapa viss information i de separata 

verksamhetsprocesserna – säkerhetskopian bör alltså inte ses som en 

självständig handling. Denna tolkning får även stöd av följande uttalande i 

konstitutionsutskottets betänkande. 

 

”I den mån en säkerhetskopierad uppgift efter exempelvis ett systemhaveri 

återskapas och förs tillbaka till myndighetens ordinarie verksamhet, får den 

återskapade uppgiften samma ställning som allmän eller icke allmän handling 

som den ursprungliga uppgiften.”
77

 

 

Som tidigare redovisats ska syftet uttryckligen vara att återskapa information 

som gått förlorad i det ordinarie systemet. Det vore märkligt om en icke allmän 

handling eller en tidigare inkommen handling skulle bli att anse som upprättad 

vid ett återskapande och på denna grund allmän. Säkerhetskopiering kan inte 

rimligen påverka handlingars status som inkommna eller upprättade, men 

däremot hindras ett utlämnande så länge som en handling enbart är att finna 
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 Se 2009/10:KU:23, s. 18-19.  
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som ingående i en säkerhetskopia. Ifall HFD hade konstaterat att en handling 

inte alls kan anses som allmän innan den återskapats kan jag instämma i 

slutsatsen – baserat på att det för säkerhetskopior finns ett uttryckligt undantag 

i TF 2:10 st. 2.  

 

Jag kan dock hålla med om den senare delen av HFD:s tidigare nämnda 

uttalande gällande att en säkerhetskopias status inte förändras vid den tidpunkt 

som raderingen faktisk sker, "... status som en icke allmän handling förändras 

således inte redan till följd av att originalhandlingen raderas." Vad som i min 

mening är avgörande är det efterföljande handlandet. HFD uttalar som sagt 

även att det för myndigheter finns en principiell skyldighet att så långt som 

möjligt från säkerhetskopierat material återskapa efterfrågade handlingar. Den 

tidpunkt som enligt mig ska vara avgörande är då en begäran om utlämnande 

av en viss handling görs och det i samband med denna görs ett beslut om 

återskapande från en säkerhetskopia ska ske eller inte. Undantaget i TF 2:10 st. 

2 finns inte till för att hindra ett utlämnande av enskilda handlingar, mot vilka 

insyn borde ha funnits, det har tillkommit för att hindra ett utlämnande av hela 

säkerhetskopior med alla däri ingående allmänna och icke allmänna hand-

lingar.
78

  Däremot kan frågas om förvaringsrekvisitet verkligen uppfylls om ett 

återskapande inte sker. Ifall det kan konstateras vara fråga om en ofrivillig 

informationsförlust ska enligt min mening ett återskapande ske, i annat fall bör 

undantaget i TF 2:10 st. 2 inte kunna tillämpas.  

 

Det var inte helt väntat att HFD skulle resonera kring rekvisiten för att en från 

en säkerhetskopia återskapad handling inte ska anses som allmän på grund av 

att den inte är upprättad. Det blir i viss mån en överflödig argumentation där 

slutsatsen redan har stöd i undantaget i TF 2:10 st. 2. Framöver blir det även av 

intresse att se vilken vikt HFD:s uttalande kring myndigheters principiella 

skyldigheter att återskapa information kommer att ges nästa gång frågan ska 

prövas i någon av underrätterna.  Vad jag dock saknar är uttalanden kring 

vilken effekt underlåtenhet att återskapa information ska ges i förhållande till 

förvaringsrekvisitet i TF 2:10 st. 2. Min gissning är att det kan ligga närmare 
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till hands att återförvisa ett ärende till en berörd myndighet för ny 

handläggning (återskapande) och därigenom uppfylla handlingsoffentligheten 

utan att lämna ut en hel säkerhetskopia. 

 

2.6 Handlingar i vilka personuppgifter ingår 

Inte sällan innehåller myndigheters handlingar diverse personuppgifter. Det 

kan vara fråga om ansökningar, beslut, utredningar m.m. Med personuppgifter 

avses all slags information som kan hänföras till en fysisk person.
79

 

  

Avseende allmänna handlingar kan detta leda till konfliktsituationer där 

arkivlagstiftningen har bevarande som utgångspunkt medan personuppgiften i 

fråga eventuellt ska utplånas med stöd av integritetsskyddslagstiftning.
80

 

Särskilt påtaglig kan konflikten bli ifall personuppgifterna ingår i en färdig 

elektronisk handling. Frågan blir då om myndigheten har rätt att förstöra 

handlingen i sin helhet för att uppfylla ett krav på utplånande av vissa i 

handlingen ingående personuppgifter.
81

  

 

En ytterligare fråga som aktualiseras är den om i vilken omfattning som 

arkivlagstiftningens gallringsbegrepp stämmer överens med motsvarande 

begrepp inom integritetsskyddslagstiftningen – dvs. hur långt måste en 

myndighet gå för att en handling ska anses som gallrad och en personuppgift 

som utplånad. Denna fråga avhandlas i närmare detalj nedan i kapitel 4. 

 

2.7 Handlingar med sekretesskyddade uppgifter 

För allmänna handlingar finns en mängd olika sekretessgrunder, vilka får störst 

betydelse då en begäran om utlämnande ska prövas. I OSL finns de olika 

sekretessgrunderna samlade och ifall det i en handling ingår sekretessreglerade 

uppgifter bör detta beaktas vid verkställandet av gallring.
82

 För 
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 3 § personuppgiftslagen (1998:204).  
80

 Se Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 21, 2004,Öhman, Sören, Gallring i allmänna handling 

 av integritetsskyddsskäl, s. 41. 
81

 Denna problematik berörs i SOU 2015:39 Myndighetsdatalag, s. 542 ff.  
82

 Se Om gallring – från utredning till beslut, s. 17. I denna rapport anges ”sekretesskyddade 

uppgifter”, enligt uppgift från Riksarkivet (2015-07-09) torde detta begrepp omfatta såväl 

sekretessreglerad som sekretessbelagd uppgift vilka numera finns definierade i 3 kap. 1 § OSL. 
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pappershandlingar innebär detta förbränning eller liknande åtgärder som leder 

till att handlingarna  förstörs under kontrollerade former.  
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3 Rensning och gallring 

3.1 Allmänt 

Bevarande som huvudregel 

En myndighets arkiv, för såväl statliga som kommunala, utgörs enligt 3 § 

arkivlagen av dess allmänna handlingar från myndighetens verksamhet
83

 samt 

arbetsmaterial som tas hand om för arkivering.
84

 Vidare anges däri att 

utgångspunkten är att arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas för att 

tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för 

rättsskipningen och förvaltningen samt för forskningens behov. 

Utgångspunkten är alltså att handlingar vilka ingår i ett arkiv inte får 

förstöras.
85

  

 

År 2003 infördes på grundlagsnivå, genom TF 2:18, ett förtydligande kring 

bevarande och gallring av allmänna handlingar. 

 

"Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar skall bevaras 

samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar meddelas i 

lag." 

 

Avseende huvudregeln med bevarande som utgångpunkt så för denna nya 

paragraf inte direkt med sig något nytt. Lagstiftaren har velat lyfta fram vikten 

av arkivreglernas betydelse som en beståndsdel genom vilken insyn mot 

myndigheter upprätthålls, samt att sådan underliggande reglering genom denna 

ändring härmed ingår i det obligatoriska lagområdet.
86

 

 

Vad är gallring 

Genom 10 § arkivlagen framkommer att allmänna handlingar får gallras, 

begreppet finns dock inte närmare definierat i lag.
87

 För statliga myndigheter 

                                                 
83

 Det måste vara fråga om handlingar från den aktuella myndighetens verksamhet, sådana 

handlingar som en myndighet har tillgång till genom t.ex. direktåtkomst ingår inte i en 

myndighets arkiv trots att sådan handling anses som allmän hos den mottagande myndigheten. 
84

 Material som anges i TF 2:9 anses som allmän först då sådan handling tages om hand för 

arkivering. 
85

 Se även uttalanden i förarbetet till arkivlagen, prop. 1989/90:72 om arkiv m.m., s. 32 ff. 
86

 Se prop. 2001/02:70, s. 36. 
87

 Sådan reglering föreslogs i SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar, men 

utredningen har inte lett till någon ny lagstiftning.  
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ansvarar Riksarkivet
88

 för närmare föreskrifter och på det kommunala planet är 

det som utgångspunkt kommun- respektive landstingsfullmäktige
89

 som har 

motsvarande roll. För kommunala arkivfrågor fyller även Samrådsgruppen en 

viktig funktion genom att ta fram råd och riktlinjer rörande bevarande och 

gallring av handlingar inom berörda myndigheters verksamhet.
90

 

 

Övergripande kan gallring beskrivas som en åtgärd genom vilken allmänna 

handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar förstörs.
91

 Begreppet omfattar 

även hantering som leder till:
92

 

 förlust av betydelsebärande data, 

 förlust av möjliga sammanställningar, 

 förlust av sökmöjligheter, eller 

 förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 

 

Sammantaget kan alltså sägas att tröskeln är relativt lågt satt för att det ska 

anses att gallring av allmänna handlingar genomförs.  

 

Varför gallra 

Rörande gallring av allmänna handlingar syftar denna åtgärd i första hand till 

att hålla arkiven i sökbart skick – ett tillgodoseende av offentlighetsprincipen. 

Om gallring inte sker skulle arkiven med tiden växa till ohanterliga 

proportioner och insynsmöjligheterna skulle därmed försämras.
93

 Genom 

kravet på god offentlighetsstruktur i 4 kap. 1 § OSL förutsätts också att gallring 

sker för att de däri angivna målen ska kunna uppfyllas. Vidare utförs gallring 

även baserat på ekonomiska grunder, det informationsvärde en handling kan ha 

för framtiden måste vägas mot kostnaden för dess bevarande.
94

 I och med 

utveckling på IT-området, t.ex. rörande sökalgoritmer och processor- och 

                                                 
88

 Se 8, 12 och 14 §§ arkivförordningen (1991:446).  
89

 Kommun- respektive landstingsstyrelsen ansvarar som arkivmyndighet för tillsynen enligt 

arkivlagen men kan genom fullmäktiges beslut föras över på annan nämnd eller styrelse, se 8 § 

2 st. samt även 14-16 §§ arkivlagen.  
90

 Samrådsgruppen är ett samarbetsorgan mellan Riksarkivet och SKL, se 

www.samradsgruppen.se – "Om samrådsgruppen", hämtad 2015-05-19.  
91

 Se Geijer, Ulrika, m.fl., Arkivlagen: En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, 

kommentar till 10 § arkivlagen samt Om gallring – från utredning till beslut, s. 6. 
92

 Se Geijer, a.a., kommentar till 10 § arkivlagen. 
93

 Se prop. 1989/90:72, s. 39 f. 
94

 Se Om gallring – från utredning till beslut, s. 7. 
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lagringskapacitet, kan anses att dessa ekonomiska argument aningen förlorat i 

vikt.  

 

För handlingar vari personuppgifter ingår sker även gallring för att tillgodose 

krav på utplånande av dessa – vari behovet, att tillgodose integritetsskydd, är 

klart mer påtagligt vid nyttjande av IT-system
95

 jämfört med handlingar i 

pappersformat. Närmare om detta nedan i avsnitt 3.3. 

 

Rensning 

Gallring måste särskiljas från åtgärder som innebär rensning. Det är här fråga 

om att rensa ut material som inte utgör allmänna handlingar och inte heller ska 

tas om hand för arkivering. Sådana handlingar har alltså inte i något skede nått 

upp till att vara allmänna handlingar. Rensning hänger samman med 6 § 4 p. 

arkivlagen vari anges att som en del av arkivvården ska en myndighet "... 

avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara 

arkivhandlingar ...".
96

  

 

I det ovan angivna lagrummets förarbeten nämns att bl.a. onödiga dubbletter 

och kopior kan vara föremål för rensning. Här finns eventuellt en regelkonflikt 

med hänvisning till vad som redovisats för ovan i avsnitt 2.4 avseende kopiors 

status som allmänna handlingar – vilka inte får gallras utan författningsstöd. 

Rent praktiskt bör detta inte vara ett problem eftersom kopior (inom statliga 

myndigheter) som oftast kan gallras med stöd av Riksarkivets föreskrifter och 

allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, vari 

även som exempel anges kopior och dubbletter.
97

 Ifall det finns 

myndighetsspecifika bestämmelser för gallring ska de gälla istället för de 

allmänna och på det kommunala området måste ses till tillämpliga föreskrifter i 

det enskilda fallet. 

 

Vid en översiktlig översyn av diverse myndigheters föreskrifter för rensning 

och gallring framkommer att en del myndigheter sorterar in kopior under 

                                                 
95

 Detta på grund av sök- och sammanställningsmöjligheter som möjliggörs genom nyttjandet 

av tekniska lösningar. 
96

 Se prop. 1989/90:72, s. 40 samt s. 74. 
97

 Se RA-FS 1991:6 med tillhörande bilaga samt RA-FS 1997:6 med tillhörande bilaga. 



37 

 

rensning medan andra hänvisar till gallring.
98

 Med ledning av vad som 

redogjorts avseende en kopias status i förhållande till ursprungshandlingen, är 

det i min mening i regel inte ett korrekt tillvägagångssätt att rensa kopior 

(allmänna sådana). Som nämnt kan dock kopior ofta gallras med stöd i 

föreskrifter. 

 

Effekten av gallring 

Slutförd gallring leder till att information förstörs – vilken i sin tur motarbetar 

bevarandemålen – varför det i 10 § 2 st. arkivlagen hänvisas till att de i 3 § 

arkivlagen angivna ändamålen måste beaktas vid gallring.
99

 I detta arbete ska 

inte närmare gås in på bedömningar huruvida det i ett specifikt fall är rätt eller 

fel att gallra en handling. Som inledningsvis redogjorts för i frågeställningarna, 

kan dock utfallet av en sådan bedömning vara av intresse i de fall en gallrad 

handling skulle kunna återskapas genom tekniska förfaranden. 

 

Det ankommer enligt 6 § 5 p. arkivlagen på en myndighet att verkställa 

föreskriven gallring och detta så snart som möjligt efter att beslut tagits.
100

 För 

statliga myndigheter meddelar Riksarkivet enligt 11 § 2 p. arkivförordningen 

närmare föreskrifter om verkställande och inom kommunal verksamhet är det 

som utgångspunkt kommun- respektive landstingsfullmäktige, med stöd av 16 

§ arkivlagen, som ger dessa föreskrifter. 

 

Min bedömning är att så länge som en handling inte är förstörd kan den 

begäras utlämnad, detta även om gallring är beslutad. Ett gallringsbeslut har 

alltså i sig ingen påverkan på huruvida förvaringsrekvisitet i TF 2:3 

fortsättningsvis är att anse som uppfyllt eller inte. Det är först det efterföljande 

verkställandet som leder till att en handling de facto inte längre kan lämnas ut. 

Detta resonemang får stöd genom att JO har uttalat att myndigheter inte får 

förstöra en handling (oavsett om den kan konstateras vara allmän eller inte) 

                                                 
98

 Se t.ex. Stressforskningsinstitutets regler för diarieföring, gallring och arkivering, 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51162.1321461940!/Reglerfordiarieforinggallri

ngocharkivering.pdf, hämtad 2015-04-27 samt Uppsala Universitets tillämpningsbeslut 

avseende RA-FS 1997-6, http://www.astro.uu.se/librarynew/Database/pdf/gallring060327.pdf, 

hämtad 2015-05-20. 
99

 Se prop. 1989:90, s. 76 f. samt för närmare detaljer om dylika bedömningsfrågor se Om 

gallring – från utredning till beslut. 
100

 Se prop. 1989/90:72, s. 74. 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51162.1321461940!/Reglerfordiarieforinggallringocharkivering.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51162.1321461940!/Reglerfordiarieforinggallringocharkivering.pdf
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innan begäran om dess utlämnande blivit slutligt prövat.
101

 Är dock en 

handling redan förstörd innan den begärs utlämnad så kan den givetvis inte 

lämnas ut. Huruvida en elektronisk handling verkligen är förstörd avhandlas i 

närmare detalj i kap. 4 nedan.  

 

3.2 Tillåten gallring 

Tillåten gallring är den gallring som myndigheter får vidta för att uppfylla de 

krav som ställs inom arkivvården. Som nämnt så framkommer genom 10 § 

arkivlagen att allmänna handlingar får gallras och att denna reglering i och med 

tillkomsten av TF 2:18 numera är inom det obligatoriska lagområdet.  

 

Statliga myndigheter 

För statliga myndigheter begränsas möjligheterna till gallring genom att de 

endast får gallra i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet. Detta 

gäller dock inte om det finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller 

förordning.
102

 Det finns två serier av föreskrifter som Riksarkivet ger ut: 

 Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd (RA-FS); vilka kan 

delas in i följande undergrupper 

o Generella gallringsföreskrifter 

o Mediespecifika föreskrifter 

o Föreskrifter med tekniska krav 

o Föreskrifter om arkivlokaler 

 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan 

arkivhantering (RA-MS) 

 

För detta arbete är det de generella samt mediespecifika föreskrifterna som är 

av intresse att undersöka – särskilt de generella föreskrifterna RA-FS 1991:1 

med tillhörande ändringar samt RA-FS 2009:1 vilken avser tekniska 

upptagningar för automatiserad behandling.
103

 

 

                                                 
101

 Se JO 1994/95 s. 583 samt JO 1998/99 s. 503. Stor vikt läggs vid att sökande i dessa fall 

berövas rätten till få utlämnandefrågan korrekt prövad i domstol. 
102

 Se 14 § arkivförordningen. 
103

 Alla föreskrifter finns tillgängliga via Riksarkivets hemsida http://riksarkivet.se/generella-

foreskrifter. 
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Kommunala myndigheter 

Som tidigare nämnt ankommer det på kommuner och landsting att själva ange 

närmare föreskrifter om arkivvård och hur gallring ska ske – inom arkiv-

lagstiftningens ramar och med beaktande av tvingande lagstiftning. 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor fyller en viktig funktion genom 

att den utarbetar skriftserien "Bevara eller gallra". Det är inte fråga om 

tvingande regler utan ska fungera som ett stöd när berörda myndigheter arbetar 

med dessa frågor.
104

 Fokus häri ligger på de råd som Samrådsgruppen utarbetat 

men även vissa kommuners föreskrifter lyfts fram i relevanta avsnitt. 

 

3.3 Obligatorisk gallring 

I vissa fall är det för myndigheter inte fråga om valfrihet avseende bevarande 

eller gallring. Detta framgår i 10 § 3 st. arkivlagen vari anges att avvikande 

bestämmelser ges företräde. Reglering av denna typ inskränker därmed 

Riksarkivets och kommunala myndigheters möjligheter till att ge föreskrifter. I 

huvudsak uppstår dylika krav på gallring genom integritetsskyddslagstiftning, 

var personuppgiftslagen (1998:204; härefter PuL) har ställning som generell 

reglering på området men avvikelser i annan lag eller förordning äger 

företräde.
105

 Dock ska enligt 8 § 2 st. PuL lagen inte hindra myndigheter från 

att arkivera och bevara handlingar – offentlighetsprincipen väger tyngre än 

integritetsskyddet i de fall personuppgifterna inte skyddas genom någon 

specifik registerförfattning.
106

 

 

Registerförfattningar 

I och med att PuL inte får fullt genomslag mot TF blir det främst genom s.k. 

registerförfattning som det för myndigheter uppstår en gallringsplikt avseende 

vissa uppgifter och handlingar. Med registerförfattningar avses områdes- och 

myndighetsspecifik reglering som syftar till att öppna upp för annars otillåten 

behandling av personuppgifter samt skapa ett anpassat integritetsskydd för 

                                                 
104

 Se Bevara eller gallra 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, 

landsting och regioner. Hämtad från www.samradsgruppen.se 2015-05-27. 
105

 Se 2 § PuL. 
106

 Det är dock inte helt otvistigt om denna reglering är i linje med det direktiv som PuL bygger 

på, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter. Se Öhman, 2003, a.a., s. 41. 
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verksamheten i fråga.
107

 Sådan reglering kan omfatta krav på att de 

skyddsvärda uppgifterna ska gallras som en följd av begäran från enskild eller 

efter att en viss tid förflutit eller behovet för bevarande upphört. Som exempel 

kan nämnas 8 kap. 4 § patientdatalagen (2008:355) genom vilken enskild kan 

ansöka om att dennes uppgifter i en patientjournal ska förstöras. Ett exempel på 

krav om aktiv
108

 gallring finns i 5 kap. 7 § kustbevakningsdatalagen (2012:145) 

vari anges att personuppgifter som behandlas automatiserat ska gallras så snart 

uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlas. Det finns även 

reglering avseende gallring i författningar vilka inte direkt är att anse som 

registerförfattning, exempelvis i 114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken 

(2010:110) och 12 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (2001:453). Trots att dessa inte 

direkt är registerförfattningar har de för arbetets frågeställning motsvarande 

effekt som registerförfattningarna och är därför av intresse att lyfta fram. 

 

Om det i en registerförfattning (eller annan författning vilken berör behandling 

av personuppgifter) inte finns specifika bestämmelser om gallring ska PuL 

tillämpas – vilket leder till situationen att en myndighets skyldigheter rörande 

bevarande inte påverkas. Ett tänkbart problem som finns på området är hur 

lämpligt integritetsskydd ska skapas för uppgifter och handlingar som vid 

tidpunkten för uppkomsten inte faller under någon särskild reglering men vid 

en senare tidpunkt omfattas av sådan. Det kan bli resurskrävande att identifiera 

information som berörs och ifall sådan gallrats kan det även bli svårt att avgöra 

om den förstörts på ett sådant sätt att eventuella krav på förstörandegrad 

uppfyllts. 

  

                                                 
107

 Se Geijer, a.a., kommentar till 10 § arkivlagen samt SOU 2015:39, s. 71 f. och 94 f.   
108

 Med begreppet aktiv avser jag här att en myndighet självmant har att vidta åtgärder. 
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4 Elektroniskt lagrade handlingar 

4.1 Allmänt 

Elektroniskt lagrade handlingar finns så gott som alltid lagrad på mera än ett 

fysiskt lagringsmedium. Initialt kan det vara fråga om ett begränsat antal 

lagringsmiljöer, t.ex. en enskild tjänstemans dator, men i samband med bl.a. 

expediering kommer en handling snabbt att mångfaldigas. I skissen nedan 

(figur 2) ges ett exempel på var inkommande e-post kan finnas. Beroende på 

om det är fråga om inkommande handlingar eller upprättande av handlingar 

samt vilken typ av information och filer det rör sig om kommer 

systemöversikterna att variera. Vanligt är dock att det numera även finns 

externa leverantörer, teknisk drift med redundans,
109

 säkerhetskopiering, flera 

användarenheter per tjänsteman och inte att glömma, minneskort och andra 

lagringsmedium på diverse kringutrustning.
110

 Sällan lär en handling i 

elektroniskt format enbart finnas på ett fysiskt lagringsmedium.  

Säkerhetskopia 
- Hårddisk

Säkerhetskopia Säkerhetskopia 
Magnetband

USB

Smart phone

Tablet

Desktop

Laptop

Multi-function device

Printer

Scanner

Mail server 1

Mail server 2

Mail server 1

Mail server 2

 

Figur 2 – Potentiella enheter för datalagring.  

                                                 
109

 Redundans innebär i detta hänseende att det finns flera tekniska enheter (servrar, routrar, 

databaser, elaggregat m.m.) som kan säkerställa kontinuitet i den tekniska driften. 
110

 Jfr dock Furberg & Magnusson Sjöberg, 2011, a.a., s. 271 f. och 278, där artikelförfattarna 

menar att vissa automatiskt skapade loggar eller liknande löpande register, som enskilda 

tjänstemän inte känner till eller inte har något syfte för verksamheten, eventuellt inte ska anses 

som upprättade och därmed inte vara allmänna handlingar. Detta förhållningssätt motiveras 

med stöd av vilken betydelse syftet med en handling getts i tidigare rättsfall (e-postloggar i RÅ 

1998 ref. 44 och globalfiler i RÅ 1999 ref. 18 (II)) samt genom uttalanden i förarbetena till 

undantaget för säkerhetskopior i TF 2:10 st. 2. För att en fortlöpande förteckning ska anses som 

upprättad bör den ha ett syfte för myndighetens verksamhet. Till den del en myndighet inte kan 

påverka huruvida en viss logg skapas, och inte heller upprättas för ett syfte i verksamheten, på 

t.ex. en printer eller scanner, är jag beredd att hålla med artikelförfattarna om att det inte är 

direkt lämpligt att en sådan handling per automatik blir allmän. Däremot anser jag dylika 

handlingar eventuellt kan anses som upprättade i den omfattning en myndighet faktiskt kan (till 

en godtagbar kostnad) utreda var sådan information automatiskt skapas för att sedan vid behov 

stänga av sådan funktionaliet. Underlåtenhet från en myndighets sida har jag svårt att se som en 

godtagbar grund för att inskränka handlingsoffentligheten.  
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Vid en översiktlig genomgång av Riksarkivets inspektionsrapporter framgår att 

det kan vara en utmaning att löpande ha fullständig kontroll över alla ingående 

enheter och alla däri ingående elektroniska handlingar.
111

 I takt med att IT-

system blir allt med avancerade, t.ex. genom dynamisk lagring beroende på 

utrymme och prestanda, lär detta inte bli ett mindre problem framöver. Det 

finns olika s.k. "asset management tools" för att identifiera enheter och 

program i nätverk och IT-system, men inte ens med dessa är det säkert att alla 

enheter identifieras på ett korrekt sätt. 

 

4.2 Datalagringen 

Tekniskt sker lagring av informationen för en elektronisk handling genom att 

denna representeras i binärt format, värde 0 eller 1, på en databärare. För att 

denna information ska kunna användas eller på annat vis uppfattas krävs ett 

filsystem som kan identifiera var den lagrade informationen fysiskt finns på 

lagringsmediet och vidare krävs även att denna information tolkas med rätt 

programvara.
112

 Grovt förenklat kan informationslagring (avseende färdiga 

elektroniska handlingar) beskrivas som nedan i figur 3 – var ett specifikt mail, 

markerat med röd färg, hänförs till en viss fil i filsystemet, vilken kan 

identifiera vilka datablock på databäraren som är att hänföra till den filen. 

Beroende på operativsystem m.m. varierar uppbyggnaden av informations-

lagringen i viss mån.
113

 

Databärare

Filsystem

1 1 0 0 1101 01110 1 0 0

Fil 1 Fil 2 Fil 3 Fil 4

Programnivå

MS Outlook

Mail 1 Mail 2

Adobe Reader

PDF 1 PDF 2

 

Figur 3 – Lagring av färdiga elektroniska handlingar. 

                                                 
111

 Se t.ex. Riksarkivets inspektionsrapporter 2004-12-16 dnr RA 231-2004/2617 och 2009-12-

058 dnr RA 231-2009/3905. 
112

 Se Carrier, a.a., s. 17 ff. 
113

 För en sammanställning av de mest frekvent förekommande filsystemen se 

https://en.wikipedia.org/wiki/File_system samt Carrier, a.a., s. 129 ff. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
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Gällande lagringen av sådan information som ingår i potentiella handlingar kan 

övergripande sägas att det inte är fråga om färdiga format som avgränsas på 

motsvarande som t.ex. ett e-mail. Istället för att det finns ett program för att 

visa en färdig handling finns verktyg för att sammanställa ingående poster och 

därigenom skapa en handling med ett fixerat innehåll som därefter kan anses 

vara en färdig elektronisk handling – med det redan utvalda innehållet. Detta 

kan beskrivas som nedan i figur 4. 

 

Databärare

Filsystem

1 1 0 0 1101 01110 1 0 0

Fil 1 Fil 2 Fil 3 Fil 4

Programnivå

Databas

Post1 Post2 Post2 Post4

Sammanställning

 

Figur 4 – Lagring av potentiella handlingar. 

Lagringsmedium 

Val av teknik för lagring får viss påverkan på gallring genom att förstörandet 

av datalagret inte fysiskt sker på samma sätt. De huvudsakliga lagrings-

metoderna är magnetisk, elektronisk
114

 och optisk lagring. Magnetisk lagring 

avser främst hårddiskar och magnetband av olika slag där datalagret består av 

elektroniska laddningar. Elektronisk lagring är vad som nyttjas i s.k. SSD 

diskar (solid-state drive) var en viss krets får en viss laddning. Exempelvis 

använder USB-minnen en typ av elektronisk lagring. Optisk lagring sker 

genom att ytan på databäraren får fördjupningar på vissa ställen som sedan 

                                                 
114

 Med elektronisk lagring avses här endast lagringstekniken och ska inte sammanblandas med 

vad begreppen elektroniskt lagrad information och elektroniska handlingar avser i den övriga 

framställningen. 
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läses av genom nyttjande av optisk teknik – vanligtvis tar denna lagring formen 

av CD- och DVD-skivor. Vad som i detta hänseende är utmärkande för optisk 

lagring är att information lagrad med denna teknik inte kan förstöras genom 

avmagnetisering. 

 

4.3 Förstörande av elektroniskt lagrad information 

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att förstöra elektroniskt lagrad
115

 

information. Nedan redogörs kortfattat för olika metoder, vilka sedan ska 

granskas i förhållande till TF 2:3 samt vilken nivå av förstörande som krävs vid 

verkställande av gallring. I vissa fall kan flera sätt att förstöra informationen 

kombineras, detta för att i högre grad motverka framtida återskapande av 

informationen. 

 Programradering 

o Informationen får enbart en viss markering som borttagen i det 

aktuella programmet, t.ex. att slänga e-post i papperskorgen. 

 Systemradering 

o Systemradering sker genom att informationen gällande vilka 

datablock som hör till en viss fil i filsystemet förändras eller tas 

bort. I regel frigörs de tidigare använda datablocken och 

kommer med tiden att skrivas över med ny information. 

 Överskrivning 

o Överskrivning sker genom att datablocken för en viss fil skrivs 

om med ny information. Eftersom dessa datablock enbart kan ha 

värde 0 eller 1 krävs för effektiv överskrivning att denna utförs i 

flera omgångar.
116

 

 Avmagnetisering 

o Den eftersökta effekten av avmagnetisering är att den 

elektroniskt lagrade informationen förstörs genom att 

laddningarna på datablocken får nya värden. För effektivt 

                                                 
115

 Med elektroniskt lagrad information avses i det följande alla de olika tekniska sätten att 

lagra information – magnetisk, elektronisk och optisk. 
116

 Överskrivning är effektivast om funktionen finns inbyggd i operativsystemet. Det finns även 

fristående mjukvara för överskrivning men sådana program är i varierande grad beroende av 

operativsystemet. Se Carrier, a.a., s. 137 f. 
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förstörande krävs även här att åtgärden görs med tillräcklig 

intensitet och över tillräcklig tid. 

o Gäller avseende: Magnetisk lagring. 

 Malning 

o Genom att fysiskt mala ner eller krossa den fysiska databäraren 

till spån med en viss största storlek uppnås också effektivt 

förstörande. 

o Gäller avseende: Främst hårddiskar och CD-/DVD-skivor. 

 Förbränning/smältning 

o För att förbränning eller smältning effektivt ska förstöra den 

lagrade informationen krävs att temperatur och förbränningstid 

är tillräcklig för den specifika fysiska databäraren. 

o Lagringsmedium: Avseende förbränning främst magnetband 

och CD-/DVD-skivor. Gällande smältning främst hårddiskar 

och liknande material. 

 

I förhållande till hur datalagringen är uppbyggd riktas förstörande in på de 

olika lagringsnivåerna så som anges i figur 5 nedan. 

 

Databärare

Filsystem

1 1 0 0 1101 01110 1 0 0

Fil 1 Fil 2 Fil 3 Fil 4

Programnivå

MS Outlook

Mail 1 Mail 2

Adobe Reader

PDF 1 PDF 2

Programradering

Systemradering

Överskrivning / 
avmagnetisering

Malning / förbränning

 

Figur 5 – Förstörande av lagrad information. 
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Kostnader för förstörande 

Att förstöra elektroniska handlingar på ett sätt så att de inte går att återskapa för 

naturligtvis med sig diverse kostnader för licenser, maskiner, externa 

leverantörer och interna driftskostnader. Det är här svårt att uttala sig om vad 

den totala kostnaden för ett genomförande av säker radering landar på.
117

 

Kostnader för licenser och hårdvara m.m. kan vara möjligt att beräkna men för 

de löpande driftskostnaderna kan det vara en större utmaning att göra en 

korrekt beräkning. 

 

Vald teknisk lösning för radering måste självklart även stöda vald teknik för 

fillagring – vilket kan bli en utmaning ifall de elektroniska handlingarna i fråga 

är spridda över ett stort antal enheter med olika operativsystem m.m. och näst 

intill omöjligt om det inte finns komplett kartläggning över dessa enheter. 

Eventuellt kan effektivare tillvägagångssätt nyttjas för att begränsa behovet av 

sådan "säker radering" – vilket kommenteras närmare i kapitel 6. 

 

4.4 Återskapande av raderad information
118

 

Möjligheterna till att återskapa information beror på vald metod för att förstöra 

den lagrade informationen. Återskapande kan ske genom att återställa 

information i ett program- eller systemhänseende men det kan också ske 

genom nyttjande av information som finns i datablocken. 

 

Hur länge kan en elektronisk handling anses tillgänglig enligt TF 2:3  

Som redovisat ovan i avsnitt 2.3.1 ska en elektronisk handling anses som 

förvarad, och därmed allmän, så länge som den är tillgänglig för myndigheten 

med tekniska hjälpmedel som den utnyttjar.
119

 En viktig frågeställning för den 

följande bedömningen är om en myndighet har sådana verktyg som krävs för 

att åter göra informationen tillgänglig samt om handlingen i fråga klassas som 

en färdig elektronisk handling eller en potentiell handling. Således, vid en 

extensiv tolkning av TF 2:3, bör en färdig elektronisk handling anses som 

                                                 
117

 Det finns företag som är specialiserade på tjänster och utrustning för säker radering – för 

mer information och kostnader för dessa se t.ex. http://www.ibas.se/ eller http://www.pretect. 

se/ - hämtade 2015-06-22.  
118

 För en utförlig beskrivning av den forensiska processen se Carrier, a.a., del I. 
119

 Begreppet "nyttjar" bör som utretts tolkas i vid mening genom att även tekniska hjälpmedel 

som en myndighet har tillgång till räknas in i denna kategori. 
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tillgänglig ifall en myndighet har tekniska hjälpmedel genom vilka 

informationen fortfarande är tillgänglig genom ett återskapande, oavsett om 

detta går att göra med rutinbetonade åtgärder eller inte. Vad som begränsar att 

sådana tillgängliga handlingar (samt att de även måste uppfylla rekvisiten för 

att vara inkomna eller upprättade) ska ses som som allmänna är de uttryckliga 

undantag som finns i 2 kap. TF – förutsatt att ett undantag verkligen uppfylls. I 

ett underrättsavgörande har handlingar som enbart fanns lagrade på 

säkerhetskopia ansetts som tillgängliga eftersom undantaget i TF 2:10 st. 2 inte 

kunde tillämpas då det ansågs att enda syftet med kopiorna inte var att 

återskapa ofrivilligt förlorad information.
120

 Den berörda myndighetens beslut 

upphävdes och målet visades åter till myndigheten för ny prövning.   

 

Det blir för myndigheter fråga om långtgående åtgärder som krävs för att 

säkerställa att en handling verkligen inte är tillgänglig som ovan beskrivet. 

Elektroniska handlingar finns oftast lagrade på ett flertal olika ställen, och när 

väl förstörande ska utföras så måste det ske med beaktande av vilken typ av 

program, filsystem och databärare som används – potentiellt tre nivåer av 

gallring, på alla enheter – se figur 6 nedan. I detta perspektiv blir det även av 

vikt att beakta vilka verktyg och möjligheter det finns avseende återskapande 

av den förstörda informationen.  

Säkerhetskopia 
- Hårddisk

Säkerhetskopia Säkerhetskopia 
Magnetband

USB

Smart phone

Tablet

Desktop

Laptop

Multi-function device

Printer

Scanner

Mail server 1

Mail server 2

Mail server 1

Mail server 2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
31

2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

 

Figur 6 – Verkställande av ”säker radering”. 

                                                 
120

 Sådant blev utfallet i ett avgörande där domstolen konstaterade att förvaringssyftet inte var 

uppfyllt, se Kammarrätten i Göteborgs dom 2012-06-25 mål nr 3769-12. Min bedömning är att 

de senare HFD avgörandena kring säkerhetskopior (se avsnitt 2.5) inte förändrar läget i de fall 

förvaringssyftet inte anses som uppfyllt. 
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Effekten av programradering 

Generellt torde programradering inte leda till att en handling inte längre är 

tillgänglig. Ofta räcker det med att hämta tillbaka handlingen i fråga från 

papperskorgen eller motsvarande temporära lagring innan den slutligt förstörts 

genom annan metod. 

 

Effekten av systemradering 

När väl en papperskorg töms eller en fil raderas direkt i filsystemet så krävs 

ofta mera än bara en enkel åtgärd för att återskapa denna information. Dock så 

finns ibland till operativsystem medföljandeverktyg genom vilka ett 

återskapande av filinformation kan ske utan nyttjande av externa verktyg.
121

 

Beroende på vilka verktyg som en myndighet har tillgång till kan 

möjligheterna att återskapa information variera för olika enheter och 

operativsystem.  För denna typ av radering (systemradering) kan det även vara 

av betydelse om en begäran om utlämnande avser en färdig elektronisk 

handling eller en potentiell handling, eftersom med den senare medföljer kravet 

på rutinbetonade åtgärder. Ifall en begäran om utlämnande gäller en potentiell 

handling och denna finns tillgänglig på en säkerhetskopia, men kräver mera än 

rutinbetonade åtgärder för att återföra och sammanställa leder detta till är 

handlingen inte är förvarad. Undtaget för säkerhetskopior i TF 2:10 st. 2 

behöver således aldrig prövas. Troligen blir det som oftast att raderade 

uppgifter som kan utgöra potentiella handlingar, oavsett från vilken källa de 

kan återskapas, inte kan anses som förvarade på grund av kravet på 

rutinbetonade åtgärder. 

 

I praktiken blir sökbarheten av systemraderade filer (vilka kan vara såväl 

färdiga som potentiella handlingar) nära noll – observera att detta inte per 

automatik betyder att informationen inte finns. De tidigare nyttjade 

datablocken är markerade som lediga och skrivs över med tiden. Beroende på 

filsystem och databärare kan informationen finnas kvar över lång tid och då gå 

                                                 
121

 T.ex. följer TestDisk med i vissa Linuxdistributioner. Se http://www.cgsecurity.org/wiki/ 

TestDisk - hämtad 2015-06-22. Se även https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_recovery_ 

software för en utförligare sammanställning av tillgängliga verktyg – hämtad 2015-06-22. 
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att återskapa.
122

 Ur ett insynsperspektiv är detta problematiskt då en myndighet 

med största sannolikhet i ett dylikt fall kan, och eventuellt framgångsrikt, 

invända att informationen inte går att finna. Som exempel på detta kan nämnas 

Kammarrätten i Göteborgs dom 2011-06-13 mål nr 1820-11 vari myndigheten i 

fråga har återskapat vissa handlingar medan för merparten av handlingarna 

anges att de inte finns bevarade och inte heller går att återskapa.
123

 Domstolen 

har i fallet godtagit detta utan att närmare granska omständigheterna. Dock ska 

nämnas att det i fallet framkommer att viss raderad (gallrad) information har 

återskapats och dessa handlingar har blivit föremål för utlämnande i den mån 

de inte funnits andra hinder för utlämnande.  

 

Effekten av ett förstörande av datalagret 

De metoder för förstörande som riktas mot datalagret och databäraren leder i 

regel, om korrekt utfört, till att informationen inte går att återskapa. Med vissa 

program som läser av datalagret och prövar olika filformat kan det dock gå att 

partiellt, eller i vissa fall till och med helt, återskapa filinformation.
124

 Utöver 

att det inom den polisiära verksamheten nyttjas denna typ av program och 

verktyg har jag ingen närmare information om i vilken omfattning övriga 

myndigheter innehar motsvarande teknik. Detta är en lämplig fråga att utreda i 

ett arbete med större inslag av empiriska moment. Gällande förstörande är 

överskrivning av datalagret den enda av dessa metoder som kan nyttjas medan 

databäraren är i kontinuerlig drift. Avseende ärendehanteringssystem kan 

tänkas att det i dessa vore lämpligt att utveckla överskrivningsfunktioner som 

hänger samman med radering.
125

 Eventuellt kan sådan överskrivning 

kombineras med att det i processen krävs godkännande av annan än den som 

initierat radering och därmed överskrivning vilket leder till en slutgiltig 

informationsförlust. Avmagnetisering kan även användas för att förstöra all 

information på en databärare för att denna sedan ska kunna återanvändas i 

verksamheten.  

                                                 
122

 Se Carrier, a.a., s. 133 f. 
123

 I den mån handlingar enbart finns på säkerhetskopior måste prövas ifall undantaget i TF 

2:10 st. 2 är tillämpbart, det angivna rättsfallet berör dock inte säkerhetskopior. 
124

 Möjligheten till återskapande är beroende av med vilken framgång förstörandet av 

datalagret genomförts, se Carrier, a.a., s. 135 ff. 
125

 Vid utveckling av sådana överskrivningsfunktioner måste de underliggande operativ- och 

filsystemens uppbyggnad och funktioner för datalagring beaktas. 
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Överskottsinformation vid återskapande 

När handlingar återskapas bör bedömningen vara att handlingarna i fråga aldrig 

varit gallrade. En allmän handling slutar inte att vara allmän medan den 

existerar, varför det får ses att det endast är verkställandet som inte utförts på 

ett korrekt sätt. Ett tidigare gallringsbeslut, korrekt sådant, kan då användas för 

att igen gallra en återskapad handling. Om det däremot i ett tidigare skede varit 

fråga om otillåten gallring bör en sådan handling inte igen få gallras utan att 

stöd i författning finns eller, vid avsaknad av sådan, att ett korrekt 

gallringsbeslut tas.  

 

Eftersom det inför ett återskapande kan vara svårt att avgöra vilken information 

som åter kommer vara i den egentliga verksamheten bör en inventering 

lämpligen göras omedelbart efter ett återskapande – främst för att tillgodose 

eventuella krav avseende integritetsskydd eller sekretess.  
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5 Verkställande av gallring i elektroniska miljöer 

5.1 Allmänt 

För myndigheter gäller att i den faktiska verksamheten tillämpa gällande 

reglering i förhållande till tekniska realiteter. Samtidigt som teknik skapar en 

mängd möjligheter att effektivisera ett stort antal uppgifter krävs god insikt i 

hur tekniken verkligen fungerar. Detta kapitel syftar till att undersöka vilka 

krav som ställs inom de olika gallringsområdena och vilken effekt denna 

gallring ger i förhållande till förvaringsrekvisitet i TF 2:3.  

 

För de olika områdena kommer jämförelser främst göras mot hur gallring sker 

avseende handlingar i pappersformat. Eftersom det i stort saknas uttryckliga 

bestämmelser om hur gallring av elektroniska handlingar ska gå till får istället 

ses till den effekt som avses att uppnå. Ifall det i en författning är föreskrivet att 

gallring ska leda till att en uppgift inte går att återskapa, får ses vilken grad av 

radering som krävs för att en elektronisk handling ska uppnå ett sådant 

stadium. 

 

Eftersom kopior av elektroniska handlingar inte har direkt självständighet i 

förhållande till ursprungshandlingen, ska föremålet för gallring vara 

informationsinnehållet på alla databärare denna information finns. För att i 

detta läge inte göra utredningen mer komplex än nödvändigt, avgränsas till att 

här avse endast en databärare, fysiskt lagringsmedium, som föremål för 

gallring. Sett till helheten kan dock en elektronisk handling inte anses slutligt 

gallrad förrän informationsinnehållet förstörts på alla databärare. 

 

5.2 Gallring vid åtgärder som leder till informationsförlust 

Som nämnts har begreppet gallring getts en innebörd vilken även innefattar 

åtgärder utöver faktiskt förstörande. I 2 kap. 1 § RA-FS 2009:1, vilken gäller 

för upptagningar för automatiserad behandling, anges att som gallring ska även 

anses åtgärder vilka leder till: 

 förlust av betydelsebärande data, 

 förlust av möjliga sammanställningar, 

 förlust av sökmöjligheter, eller 



52 

 

 förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet 

 

Ett exempel på denna typ av gallring kan vara överföring av elektroniska 

handlingar till USB-minne eller DVD-skiva. Det är dock fortfarande samma 

tekniska aspekter som gäller för återskapande av den elektroniska handling 

(ursprungshandlingen) mot vilken gallringen riktar sig mot, oavsett om det 

gäller en hel handling eller viss ingående information. Av denna orsak kommer 

gallring som leder till viss informationsförlust inte gås in på som en separat typ 

av gallring. Dock kan insynsintresset mot ursprungshandlingen anses vara klart 

begränsad om det för den information som kvarstår, eller handling som ersatt 

den ursprungliga, endast är fråga om en marginell informationsförlust.  

 

För statliga myndigheter kan stöd för gallring av en ursprungshandling sökas i 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av 

tillfällig eller ringa betydelse – förutsatt att förlusten av information, 

sammanställningsmöjligheter, sökmöjligheter och möjligheter att fastställa 

autenticitet är ringa.
126

 För kommunala myndigheter anges i Samrådsgruppens 

råd avseende gallring och bevarande att Riksarkivets föreskrifter kan tillämpas 

för att fatta motsvarande gallringbeslut. Gällande bedömningen av vad som kan 

anses som ringa förlust, anges att detta i alla fall förutsätter att det inte är fråga 

om dokument vilka är autenticerade genom elektroniska signaturer eller 

liknande åtgärder.
127

 

 

5.3 Förstörande av allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar 

Med förstörande avses här sådana åtgärder som ska leda till att en allmän 

handling eller uppgifter i en allmän handling slutligt förstörs. I de fall det för 

en myndighet genom integritetslagstiftning eller säkerhetsskyddslagstiftning 

finns krav på att förstöra viss uppgift, leder detta till en åtgärd som ur ett 

arkivvårdsperspektiv kan anses som gallring. I dessa fall är det inte avsaknad 

av författningsstöd som är problemet, utmaningen är istället att förstöra endast 

en viss ingående uppgift medan övrig information ska bevaras, vilket kommer 

                                                 
126

 Se 7 § RA-FS 1991:6, ändrad genom RA-FS 1997:6. 
127

 Se Bevara eller gallra 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, 

landsting och regioner, s. 46, hämtad från www.samradsgruppen.se 2015-05-27. 
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gås in på i närmare detalj nedan i avsnitt 5.3.2. För enskilda uppgifter som inte 

ingår i en färdig elektronisk handling ska dylika krav på förstörande inte vara 

ett problem, dessa kan uppgifter förstöras utan att annan information påverkas. 

 

Gallringssyftet 

När eftersökt förstörandegrad för de olika gallringsreglerna utreds kan det vara 

till fördel att identifiera gallringssyftet. Rimligtvis kan det ställas strängare 

krav på faktiskt utplånande inom socialtjänsten jämfört med verksamhets-

områden vari känsliga uppgifter inte behandlas. Inom registerförfattningarna 

varierar gallringssyftet, det är inte alltid fråga om att tillgodose 

integritetsskyddet – till denna del kommer vissa exempel att lyftas fram. 

  

5.3.1 Förstörande enligt arkivlagstiftning 

Den typ av handlingar som är föremål för den vanliga arkivlagstiftningens 

gallringsregler är sådana som ibland kallas för offentliga handlingar (allmänna 

handlingar som inte innehåller uppgifter med sekretess) samt handlingar med 

sekretesskyddade uppgifter. Här tas dock inte upp handlingar som innefattar 

uppgifter vilka regleras genom registerförfattningar eller säkerhetsskydds-

lagstiftning eftersom dessa regleras genom de särskilda författningarna.
128

   

 

Riksarkivets föreskrifter 

För upptagningar för automatiserad behandling har Riksarkivet som nämnt gett 

ut en mediespecifik föreskrift, RA-FS 2009:1. Denna föreskrift innehåller dock 

inte någon närmare information om hur ett verkställande av gallring ska 

utföras. I de generella föreskrifterna anges i 7 kap. 3 § RA-FS 1991:1 avseende 

gallring följande: 

 

"Myndigheten skall utan dröjsmål förstöra handlingar för vilka gallringsfristen 

har löpt ut. Förstöringen ska ske under kontroll 

Allmänna råd. Särskild aktsamhet bör iakttas när det gäller 

handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter." 

 

                                                 
128

 Som nämnt i de inledande avgränsningarna kommer hemliga handlingar inte redogöras för. 
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I rapporten "Om gallring – från utredning till beslut" förtydligas till viss del 

vad som kan anses med under kontroll samt vilken grad av förstöring som 

krävs.
129

 För offentliga handlingar i pappersformat räcker det med att 

handlingarna skickas till pappersåtervinning eller liknande. Handlingar med 

sekretessreglerade uppgifter ska dock förstöras, med myndighetspersonal 

närvarande, genom t.ex. tuggning, förmalning eller bränning.
130

 Sett till vad 

som då uppnås kan konstateras att det är ett stadium från vilket handlingarna 

inte ska kunna återskapas, med skillnaden att det för offentliga handlingar kan 

accepteras en viss fördröjning innan de är slutligt förstörda.  

 

Samrådsgruppens och enskilda kommuners råd och föreskrifter 

På Samrådsgruppens hemsida kan läsas att gallrade handlingar ska förstöras 

och ifall de innehåller sekretesskyddade uppgifter ska de förstöras under 

kontroll.
131

 Så långt överensstämmer detta i stort vad som kan läsas ur 

Riksarkivets motsvarande föreskrifter. Vidare anges på hemsidan att gallring i 

elektroniska system kan kräva särskilda åtgärder samt att det även hänvisas till 

att användbara källor för förstörande av handlingar är Försvarsmaktens och 

Säkerhetspolisens handböcker om informationssäkerhet. Någon närmare 

detaljinstruktion om hur gallringen ska verkställas ges dock inte på 

Samrådsgruppens hemsida. 

 

Trots de ovan redovisade riktlinjerna är det ändock upp till de enskilda 

kommunerna att i praktiken hantera verkställandet av gallring. Endast ett 

mindre antal kommuner och landsting har uppmärksammat problematiken med 

att elektroniskt lagrad information inte upphör att existera bara för att den 

raderas genom program eller systemåtgärder, se sammanställningen i stycke 

5.4.  

 

Slutsats 

En egen reflektion är att det i förhållande till informationsmängden kring gall-  

                                                 
129

 Se Om gallring – från utredning till beslut, s. 17. 
130

 Alternativt avtala om motsvarande förstörande med annan myndighet som har adekvata 

rutiner för detta, se a.a., s. 17. I rapporten används begreppet sekretesskyddade, vilket enligt 

uppgift från Riksarkivet torde omfattas av det numera nyttjade begreppet sekretessreglerade, se 

not 86. 
131

 Se www.samradsgruppen.se, "Gallring och rensning", hämtad 2015-06-08. 
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ring finns betydligt mer information om bevarande och hur beständighet ska 

uppnås. Detta är dock förståeligt med tanke på att huvudregeln inom 

arkivvården är bevarande. För offentliga handlingar och däri ingående 

uppgifter finns det inget direkt skyddsintresse (motsvarande som för 

personuppgifter eller uppgifter med sekretess). För en offentlig handling kan 

därmed tänkas att systemradering som leder till att en myndighet inte själva 

kan återskapa handlingen är en tillräcklig åtgärd för att en sådan handling ska 

anses gallrad. Den merkostnad ett förstörande av datalagret eller databäraren 

medför, kan enligt mig inte alltid motiveras med hänsyn till det övergripande 

gallringssyftet – effektivitet i arkivvården.  

 

Ett tänkbart problem som kvarstår är ifall en myndighets möjligheter att 

återskapa handlingar vid ett senare skede utökas eller förbättras. Hur 

långtgående en myndighets skyldighet att undersöka om det går att återskapa 

tidigare gallrade handlingar är svårt att uttala sig om. Avseende 

säkerhetskopior som källa att återskapa information ifrån har HFD uttalat att en 

myndighet, vid felaktig radering, får anses ha en skyldighet att så långt som 

möjligt återskapa sådan information.
132

 Lämpligtvis kan tänkas ett liknande 

synsätt på information som går att återskapa från andra källor. Det bör vara en 

myndighets ansvar att redovisa för i vilken omfattning en efterfrågad handling 

eventuellt går att återskapa samt huruvida det för denna varit fråga om tillåten 

och korrekt dokumenterad gallring. 

 

För handlingar med sekretesskyddade uppgifter anges i såväl Riksarkivets som 

i Samrådsgruppens närmare råd att dessa ska förstöras under kontroll. 

Sammantaget kan ses att det ska vara fråga om ett slutligt förstörande från 

vilket återskapande inte kan ske. För att ett sådant stadium ska uppnås krävs då 

överskrivning av datalagret, avmagnetisering eller att databäraren fysiskt 

förstörs. Det kan knappast ses som ekonomiskt försvarbart att en fysisk 

databärare måste förstöras enbart på den grunden att en enskild ingående 

uppgift eller handling ska förstöras. Därmed återstår enbart, i dagsläget, 

överskrivning som tillämpbar metod medan en databärare är driftsatt. I vissa 

                                                 
132

 Se HFD:s dom 2015-06-26 mål nr 6304-14 och dom 2015-05-26 mål nr 6644-14, dessa har 

redovisats för i avsnitt 2.5. 
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fall kan även avmagnetisering tillämpas och databäraren därefter återanvändas 

i den ordinarie verksamheten. Förstörande av databäraren kan förvisso vara 

aktuellt, och lämpligt, när sådan materiel fasas ur verksamheten.  

 

En närliggande fråga som inte heller verkar ha ett direkt svar är om det vid 

tidpunkten för gallring ska göras en sekretessbedömning eller om det är en 

tidigare bedömning och eventuella sekretessmarkeringar som fortfarande ska 

gälla vid gallringstidpunkten. Eftersom handlingar med sekretesskyddade 

uppgifter kan sägas ha ett mer beaktansvärt skyddsintresse, talar detta 

eventuellt för att bedömningen bör göras i samband med gallringsbeslutet. 

Senare tillkommen lagstiftning som innefattar striktare krav på förstörande av 

vissa uppgifter skulle även tillgodoses genom ett sådant tillvägagångssätt. 

 

5.3.2 Förstörande av handlingar i vilka personuppgifter ingår 

Som tidigare nämnts hindrar PuL:s reglering inte att myndigheter arkiverar och 

bevarar allmänna handlingar för att tillgodose handlingsoffentligheten. 

Bestämmelser i PuL som inte hindrar en myndighet från att bevara eller 

arkivera allmänna handlingar ska dock tillämpas.
133

 Vad som avses med 

utplåna enligt PuL är att detta förfarande ska leda till ett förstörande varefter 

uppgifterna inte går att återskapa.
134

 I de fall det i registerförfattningarna 

används samma begrepp men innebörden inte närmare specificerats i 

förarbetena, kan det i vissa fall ligga nära till hands att tolka begreppen i linje 

med den allmänna regleringen i PuL – särskilt ifall det i registerförfattningen i 

fråga i övrigt hänvisas till PuL. 

 

Registerförfattningar 

För frågeställningarna rörande gallring blir reglerna i de diverse register-

författningar av större intresse än PuL. Syftet, avseende eventuella gallrings-

föreskrifter, är att genom dessa författningar uppnå ett anpassat integritets-

skydd för uppgifterna i fråga. Vilka åtgärder som ska vidtas varieras och här 

ska kort redogöras för några olika valda lösningar och ses över vilken effekt 

                                                 
133

 Se Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen: En kommentar, 4 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, kommentar till 8 § personuppgiftslagen.  
134

 Se Öman & Lindblom, 2011, a.a.,  kommentar till 9 och 28 §§ personuppgiftslagen. 
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detta kan antas få i förhållande till förvaringsrekvisitet i TF 2:3. Vid vilken 

tidpunkt och om det föreligger ett krav att myndigheten självmant ska vidta 

gallringsåtgärder kommer inte behandlas närmare, vad som är av intresse är 

tillvägagångssättet när väl en sådan åtgärd ska vidtas. 

 

Det förekommer även att adekvat integritetsskydd kan uppnås genom att 

uppgifterna i fråga rättas eller blockeras, t.ex. anges i 3 kap. 3 a § lagen 

(2001:84) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 

att myndigheten med beaktande av vissa rekvisit "... ska på begäran av den 

registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som ...". Att 

rättning eller blockering sker påverkar inte direkt tillgängligheten enligt TF 2:3 

st. 2 varför dessa två tillvägagångssätt inte här kommer vara i fokus.  

 

Begreppsanvändningen i registerförfattningarna är inte heller helt entydig, 

detta både mellan olika registerförfattningar men också inom en och samma 

författning. I vissa fall nyttjas begreppet utplåna, t.ex. i 7 kap. 2 § 

patientdatalagen avseende uppgifter i vissa kvalitetsregister.
135

 Den grad som 

utplånandet ska leda till kan läsas ur förarbetena – uppgifterna ska inte gå att 

återskapa.
136

 En strikt tillämpning leder då till att det endast är överskrivning 

(då databäraren är i kontinuerlig drift) som kan bli aktuell för att uppnå 

eftersökt resultat.  

 

I samma lag används i ett annat sammanhang även begreppet förstöra, detta i 8 

kap. 4 § avseende förstörande av en patientjournal. I förarbetena kan utläsas att 

ett sådant förstörande inte enbart ska avse journalen och eventuella kopior 

(såväl myndighetsinterna som förvarade hos extern part), utan även 

journaluppgifter som finns i back-up ska omfattas av ett förstörande.
137

 Exakt 

vad förstörandet ska leda till för stadium (t.ex. motsvarande inte gå att 

återskapa) finns dock inte närmare angivet. Med beaktande av hur långtgående 

skyldigheten att förstöra en patientjournal reglerats får ändå rimligen dras den 

slutsatsen att det ska vara fråga om en grad motsvarande "inte gå att återskapa". 

                                                 
135

 Här är det endast utplånande angivet, rättning eller blockering av uppgifterna är inte 

alternativ i detta fall. 
136

 Se prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m., s. 257. 
137

 Se prop. 2007/08:126, s. 100 f. 
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När det i registerförfattningar anges att vissa uppgifter eller handlingar ska 

eller får gallras ska detta begrepp inte sammanblandas med vad som avses med 

gallring ur ett arkivvårdsperspektiv. Ur ett arkivvårdsperspektiv har gallring 

getts en innebörd som avser förstörande av allmänna handlingar eller uppgifter 

i allmänna handlingar men även åtgärder som leder till informationsförlust kan 

anses som gallring (se avsnitt 3.1). När begreppet används i andra sammanhang 

måste utredas vad begreppet ska ges för innebörd i det specifika 

sammanhanget. Som ett exempel på detta anges i 21 c § lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade under vilka förhållanden vissa 

personuppgifter ska gallras. Hur det närmare verkställandet ska gå till framgår 

dock inte av lagrummet eller dess förarbeten. Syftet med gallringen anges som 

"... att handlingar om den enskilde skall gallras, sedan kontakten med nämnden 

har avbrutits."
138

 Eftersom det i denna typ av handlingar ofta ingår uppgifter av 

känslig karaktär bör ett förstörande som leder till att uppgifterna inte kan 

återskapas eventuellt vara lämpligt. 

 

Slutsats  

Sammantaget kan sägas att för att identifiera vilken gallringsåtgärd (grad av 

radering) som ska vidtas räcker det inte enbart med att läsa de specifika 

paragraferna vilka reglerar frågan. För att fastställa detta måste ses till i vilket 

sammanhang begreppet i fråga används, uttalanden i förarbetena, vilken typ av 

uppgifter det är fråga om och eventuell efterföljande rättstillämpning. Att ge ett 

entydigt svar på vilken effekt gallring genom en registerförfattning får 

gentemot tillgängligheten enligt TF 2:3 st. 2 är inte möjligt. 

 

Det är heller inte klart i vilken omfattning diverse gallringsåtgärder får leda till 

att en färdig elektronisk handling i dess helhet får gallras på grund av det i en 

sådan ingår uppgifter vilka ska gallras. I de fall det tekniskt är möjligt att utföra 

gallring som enbart tar sikte på de berörda uppgifterna bör enligt mig så ske. 

Om det krävs att en färdig elektronisk handling i dess helhet måste gallras så 

blir det av större vikt att identifiera syftet med gallringen samt vilka 

                                                 
138

 Se prop. 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m., s. 54 f.  
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integritetsintressen som står på spel i förhållande till eventuella bevarande-

ändamål. 

 

5.4 Myndigheters egna föreskrifter kring gallring av elektroniska handlingar 

För att få en bättre uppfattning om i vilken grad myndigheter uppmärksammat 

problematiken kring gallring av elektroniska handlingar har jag som en del i 

arbetet skickat en förfrågan till samtliga kommuner och landsting samt 225 

statliga myndigheter om att få tal del av eventuella föreskrifter i vilka 

identifieras elektroniska handlingar och om tillämpligt även närmare 

föreskrifter eller riktlinjer för det efterföljande verkställandet och 

tillvägagångssätt.
139

 Av intresse är att identifiera de myndigheter som på något 

sätt angett att det för elektroniska handlingar krävs mera än radering för att 

informationen inte längre ska existera. 

 

De svar som jag fått bekräftar att det finns vissa oklarheter på området, men 

samtidigt leder dessa oklarheter till svårigheter att sammanställa tillförlitlig 

statistik. I några fall har de som svarat och lämnat ut gallringsföreskrifterna 

missat att myndigheten i fråga faktiskt har identifierat problematiken och 

eventuellt på annat håll föreskrivit om detta, exempelvis har sådana föreskrifter 

funnits i informationssäkerhetsriktlinjerna.
140

 Sannolikt är att det finns fler 

myndigheter som på vissa områden har dylika detaljföreskrifter, i vilken 

omfattning kan jag dock inte uttala mig om. Statistiken nedan visar i högre 

grad på vilken kännedom det finns samt att frågeställningen jag skickat kan 

tolkas på flera olika sätt. I vissa andra fall saknas det istället föreskrifter om 

gallring av elektroniska handlingar samtidigt som det ändå sker gallring med 

nyttjande av tekniska möjligheter – vilket leder till situationen att gallringen 

eventuellt är otillåten om den ligger utanför föreskrifter, dokument-

hanteringsplaner eller gallringsbeslut.
141

 

                                                 
139

 Se Bilaga 2. 
140

 Sådana riktlinjer finns angivna i Stockholms läns landstings riktlinjer för 

informationssäkerhet, LS 1112-1733, se http://www.sll.se/Global/Landstinget/Styrande-

dokument/Verksamhetsstod/sakerhet-beredskap-riktlinjer-informationssakerhet.pdf, hämtad 

2015-06-23.  
141

 Jag identifierade att bl.a. Eslövs kommun i viss verksamhet använder ärendesystem 

Treserva, vilket enligt uppgift från leverantören CGI (per 2015-07-10) stöder "säker radering". 

Kommunen har dock inte närmare föreskrifter om gallring av elektroniska handlingar och jag 
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Utöver den tydligare huvudsakliga ja/nej frågeställningen har det även 

inkommit en mängd mer utförliga svar, dessa går dock inte att föra någon 

statistik över men är ändå av visst intresse. Exempelvis har några myndigheter 

svarat, per e-post, att de inte har elektroniska handlingar, vilket tyder på att det 

råder viss begreppsförvirring om vad det för arbetet valda begreppet 

elektroniska handlingar överhuvudtaget ska anses innefatta. Relativt vanligt är 

även att gallring i elektroniska miljöer inte alls utförs, beroende på att det inte 

går, föreskrifter saknas eller så är den ekonomiska bördan för att införa sådana 

moduler för stor. I de fall gallring sker elektroniskt är det vanligtvis genom att 

de elektroniska handlingarna raderas i systemen – vägvisarna till informationen 

tas bort.  

  

På det kommunala området har jag för perioden 2015-06-09 – 2015-06-28 fått 

svar från 197 myndigheter och av dessa har 7 stycken angett att de i någon 

form föreskriver att gallring av elektroniska handlingar kräver vissa specifika 

åtgärder, se figur 7 nedan.
142

 Av dessa myndigheter har jag endast i 1 fall fått 

information om i vilken utsträckning sådan säker gallring genomförs i 

praktiken, och detta endast inom ett visst verksamhetsområde där systemet 

stöder säker radering. Utöver de myndigheter som själva uppgett att de har 

dylika föreskrifter har jag identifierat ytterligare 2 myndigheter med sådana 

riktlinjer. Vid förfrågan om praktisk tillämpning har jag för dessa 2 inte fått 

någon utförlig information om i vilken utsträckning föreskrifterna tillämpas i 

praktiken. 

 

                                                                                                                                 
har inte heller fått närmare svar på i vilken omfattning den tekniska 

möjligheten/gallringsmodulen nyttjas i praktiken. 
142

 Se Bilaga 1 för sammanställning av svaren. 
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Figur 7 – Kommunala tillämpningsföreskrifter 

 

Avseende de statliga myndigheternas närmare reglering gällande verkställandet 

kan jag konstatera att frågeställningen blev aningen felaktig. Eftersom dessa 

har att följa Riksarkivets föreskrifter borde istället efterfrågats 

tillämpningsbeslut eller annan dokumentation där närmare riktlinjer om 

verkställande kan finnas. Här ska även nämnas att de myndigheter som sorterar 

under försvarsdepartementet har för hemliga handlingar att följa försvars-

maktens föreskrifter och till dessa finns riktlinjer om hur förstörande bör gå till. 

Viss information finns tillgänglig men operativa frågor diskuteras inte (enligt 

svar genom e-post) i en sådan utsträckning att det skulle gå att dra några 

slutsatser baserat på detta. De svar som inkommit från övriga statliga 

myndigheter indikerar dock inte på att det faktiska läget avsevärt skiljer sig 

från vad som framkommit för de kommunala myndigheterna. 

 

5.5 Effekten av otillåten gallring 

Som tidigare nämnt krävs för gallring stöd genom författning eller, vid 

avsaknad av författningsstöd, genom beslut. I vissa fall kan otillåten gallring 

eventuellt påverka bedömningen huruvida en handling ska ses som allmän eller 

inte. Gällande färdiga elektroniska handlingar bör detta dock inte ha någon 

effekt – ifall en handling kan återskapas, med beaktande av de övriga 

rekvisiten i TF 2:3 samt eventuella undantag i TF 2 kap., är den fortfarande 

tillgänglig och därmed allmän oavsett hur mycket resurser detta kräver.  
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I och med att det för potentiella handlingar finns ett krav på att dessa måste gå 

att göra tillgängliga med rutinbetonade åtgärder kan otillåten gallring eventuellt 

få effekt. Om potentiella handlingar har raderats, t.ex. uppgifter i en databas, 

och det krävs mer än rutinbetonade åtgärder att återskapa dem så har en 

myndighet i ett sådant fall ingen skyldighet att tillgodose en begäran om 

utlämnande av en sammanställning där dessa raderade uppgifter ingår. Ett 

ytterlighetsexempel kan vara att en hel databas med uppgifter otillåtet har 

raderats, den kan återskapas men inte med rutinbetonade åtgärder, därmed 

finns heller inget krav på att myndigheten skulle behöva ta fram den raderade 

informationen. I förhållande till de tidigare nämnda övergripande uttalandena 

om att den tekniska utvecklingen inte ska inskränka offentlighetsprincipen har 

jag svårt att se att otillåten gallring aldrig skulle kunna få någon effekt – 

rimligtvis måste sådana bedömningar göras från fall till fall. 

 

Säkerhetskopior intar en speciell ställning som källa att återskapa information 

från, dess status har avhandlats ovan i stycke 2.5. I linje med vad som uttalats i 

regleringens förarbeten samt uttalandena från HFD anser jag att otillåten 

gallring bör ge effekt på myndigheters skyldighet att återskapa information från 

en säkerhetskopia eller om ett återskapande inte sker i sådant fall föreligga en 

skyldighet att lämna ut säkerhetskopian i dess helhet.  
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6 Slutsatser 

6.1 Allmänt 

För att avgöra när en elektronisk handling är gallrad, i tryckfrihets-

förordningens bemärkelse, krävs som redovisat att ett flertal aspekter bedöms. I 

det följande lyfts fram de i min mening viktigaste aspekterna för att utföra en 

sådan bedömning. I denna del förutsätts att det är fråga om åtgärder i 

förhållande till allmänna handlingar – det enda undantaget som tas up separat 

är det för säkerhetskopior i TF 2:10 st. 2. 

 

Vad är gallring och vilken effekt ger gallring 

Gallring kan beskrivas som en åtgärd genom vilken en informationsförlust 

uppstår, genom såväl förstörande av allmänna handlingar som för förstörande 

av information i allmänna handlingar. Det rekvisit för allmänna handlingar som 

gallring påverkar är förvaringsrekvisitet i TF 2:3. Först i det skede när en en 

elektronisk handling inte längre är – ”... tillgänglig för myndigheten med 

tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan 

form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.” – kan gallring 

anses som slutligt verkställd. Huruvida en elektronisk handling är tillgänglig 

eller inte ska avgöras med ledning av en myndighets sammanlagda möjlighet 

att uppfylla rekvisitet, inkluderat externa leverantörer som en myndighet anlitat 

samt sido-, över- eller underordnade myndigheter. Den underliggande reglering 

(arkivlagstiftning, registerförfattningar etc.) som en specifik gallringsåtgärd 

stöder sig på har i detta hänseende ingen direkt effekt för bedömningen av 

huruvida förvaringsrekvistet i TF 2:3 är uppfyllt eller inte. 

 

Färdiga elektroniska handlingar och potentiella handlingar 

Avseende färdiga elektroniska handlingar är det tillräckligt att konstatera att 

tillgängligheten till en sådan handling uppfylls. För potentiella handlingar är 

det däremot ett krav att tillgängligheten uppfylls genom att en viss 

sammanställning kan göras med rutinbetonade åtgärder. Återskapande av 

systemraderad information kräver nästan uteslutande mer än vad som kan anses 

vara rutinbetonade åtgärder. Vanlig systemradering av potentiella handlingar 

leder därmed som oftast till att dessa inte längre kan anses som förvarade. Det 

kan alltså vara av avgörande betydelse att fastställa om en handling är 
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färdigställd på ett sådant sätt att den är slutligt bestämd och därefter kan 

återskapas gång på gång.  

 

Kopior och säkerhetskopior 

Eftersom elektroniska handlingar i huvudsak tar sikte på en informationsmassa, 

inte en viss uppsättning av en handling (t.ex. en kopia på en specifik server) är 

det av betydelse att avgöra var och i vilken form informationsinnehållet är att 

finna. Avgörande är att en handling finns tillgänglig, oavsett var den lagras. 

Dock gäller att för handlingar som finns på en säkerhetskopia kan undantaget i 

TF 2:10 st. 2 vara tillämpligt, förutsatt att alla rekvisit är uppfyllda. Det är dock 

oklart när vanliga kopior upphör att vara en del av ursprungshandlingen och 

därefter att se som separata (självständiga) handlingar. Eventuellt kan kopior 

som skapas för en annan verksamhetsprocess hos en myndighet anses som 

separata handlingar och därefter ej anses som en del av informationsinnehållet 

för ursprungshandlingen. Kopior, som ej skapas för en annan verksamhets-

process (osjälvständiga), kan troligen fortsättningsvis anses som en del av 

ursprungshandlingen. 

 

Tillåten eller otillåten gallring 

I och med att HFD nyligen avgjort två fall kring säkerhetskopior status kan 

konstateras att för dessa kan otillåten gallring ges effekt – en myndighet anses 

ha en principiell skyldighet att så långt som möjligt återskapa felaktigt raderad 

information från säkerhetskopierat material. Ifall källan för återskapande är en 

annan osjälvständig kopia kan det bli av betydelse ifall det är fråga om 

återskapande av en färdig eller en potentiell handling. För en färdig elektronisk 

handling är det tillräckligt att sådan kan konstateras vara tillgänglig, om 

gallringsåtgärden varit tillåten eller inte har ej någon betydelse. Däremot är det 

oklart i vilken omfattning otillåten gallring kan få betydelse i det fall det gäller 

en potentiellt handling var återskapandet kräver mera än rutinbetonade 

åtgärder. Samma oklara läge kan anses gälla för en handling som enbart finns 

som en självständig kopia. Eventuellt kan för dessa situationer göras en analogi 

med stöd av vad HFD uttalat kring myndigheters principiella skyldigheter att 

återskapa felaktigt raderad information.  
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Nedan ges ett exempel på ett tänkbart flödesschema (figur 8) för de frågor som 

är att beakta för att avgöra om en raderad allmän handling fortfarande kan vara 

att se som förvarad och därmed även allmän.  

Är en raderad elektronisk 
handling tillgänglig för 

myndigheten med 
tekniskt hjälpmedel som 

myndigheten själv 
nyttjar?

Inte förvarad / inte 
allmän

Nej

Tillåten gallring?

Förvarad / allmän

Ja

Källa för eventuellt 
återskapande?

Nej

Principiell 
skyldighet att 

återskapa
Läget oklart

Färdig el. 
potentiell 
handling?

Säkerhetskopia Osjälvständig kopia

Självständig kopia

Källa för eventuellt 
återskapande?

Färdig eller 
potentiell 
handling?

Läget oklart

Osjälvständig kopia Självständig kopia

Ja Säkerhetskopia

Min bedömning

Återsk och 
sammanstl. 
med rutinb. 

åtg? 

Potentiell

Färdig

Min bedömning

Återsk och 
sammanstl. 
med rutinb. 

åtg? 

Potentiell
Färdig

Ja

Nej

Ja

Nej

 

Figur 8 - Flödesschema 

 

Sammantaget kan sägas att de åtgärder som krävs för att en handling inte 

längre ska vara tillgänglig är relativt långtgående. Med beaktande av de svar 

som inkommit från tillfrågade myndigheter anser jag det i dagsläget som 

sannolikt att det finns allmänna elektroniska handlingar som ur myndigheternas 

perspektiv är gallrade, men trots detta går att återskapa inom deras verksamhet 

– och därmed fortsättningsvis att se som allmänna. Vidare menar jag att det 

även troligtvis finns diverse uppgifter, personuppgifter eller andra sektress-

reglerade uppgifter, som ska förstöras men i linje med vad som redogjorts för i 

denna framställning så sker detta inte alltid fullt ut. 
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Till viss del kan sägas att det egentligen inte finns ett problem – ifall det genom 

reglering framgår att en handling ska förstöras så att denna inte kan återskapas 

så finns det teknik som stöder ett sådant förfarande. På det teoretiska planet kan 

i många fall redas ut hur gallring bör gå till, dock ser som sagt verkligenheten 

annorlunda ut. Jag har under arbetets gång förändrat uppfattning om vad 

problemet egentligen kan vara och hur detta eventuellt kan lösas. Från att 

initialt haft en relativt enkelriktad uppfattning om att myndigheter bör införa 

föreskrifter, eller riktlinjer för verkställande, om långtgående gallringsåtgärder 

vill jag nu istället dela in handlingarna i olika typer för att för se på vilket sätt 

de varierande intressena kan tillgodoses på bästa sätt.  

 

 6.2 Handlingsanpassat handhavande 

En generell notering är att det inte nödvändigtvis är lämpligt att föreskriva om 

en viss typ av tekniska gallringsförfaranden, detta eftersom teknik ständigt 

utvecklas och information som i dagsläget inte går att återskapa kanske kan bli 

tillgänglig i framtiden. Vidare är det inte heller alltid önskvärt att alla uppgifter 

förstörs så att de inte kan återskapas. Ifall felaktiga eller integritetskränkande 

register förts av en myndighet bör dessa eventuellt bevaras för bl.a. framtida 

rättsprocesser. I dagsläget tror jag inte att utökad detaljreglering kring hur 

gallring exakt ska verkställas kommer lösa de i arbetet identifierade problemen.  

 

Offentliga handlingar 

För offentliga handlingar (handlingar vilka inte innehåller sekretessreglerade 

uppgifter) får antas att systemradering, så att informationen inte längre är 

tillgänglig för en myndighet, får uppfylla behoven av gallring. Syftet med 

sådan gallring är att hålla ett arkiv i god ordning, om det för annan än 

myndigheten i fråga kan finnas en möjlighet att återskapa sådan information är 

detta inte av avgörande betydelse. Någon ny reglering på detta område anser 

jag inte att behövs, det är främst fråga om hur myndigheter väljer att hantera 

informationsflöden i praktiken. 

 

Handlingar som ska förstöras så att de inte kan återskapas 

För handlingar som ska förstöras så att de inte går att återskapa kan konstateras 

att det rent tekniskt sett går att genomföra. Utmaningen i detta hänseende är att 
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göra en fullständig inventering för vilka enheter informationen kan finnas 

lagrad på. Eventuell reglering på detta område bör vara sådan som avgränsar 

var sådan information alls får lagras. Ifall en korrekt inventering kan göras går 

det även att säkerställa rutiner för säker radering. På vilken författningsnivå 

sådan reglering bör införas kan jag i detta arbete tyvärr inte svara på, detta 

skulle kräva noggrannare analyser av existerande reglering som t.ex. OSL och 

vissa registerförfattningar. Dock kan tänkas att en myndighet i avsaknad av 

sådan reglering i lag eller förordning ändå bör ange hur spridningen av sådan 

information ska begränsas för att krav på adekvat förstörande ska kunna 

säkerställas. 

 

Övriga handlingar med skyddsintresse 

För handlingar med ett skyddsintresse vilket inte kräver ett totalt förstörande 

kan avskiljande till separata enheter kombinerat med begränsad behörighets-

åtkomst vara ett tänkbart alternativ. Detta kräver även att för de enheter från 

vilka informationen avskiljs sker någon form av säker radering samt att ett 

sådant förfarande kombineras med att informationsspridningen redan 

begränsats i ett tidigare skede. 

 

Sammantaget anser jag att de åtgärder som i dagsläget kan ge bäst effekt för att 

minimera eventuella gråzoner är sådana som relaterar till informations-

hantering innan gallring ens kommer på fråga. En praktisk lösning på ett delvis 

praktiskt problem, vari ett första steg bör vara att öka kunskapen bland de 

personer som har att ansvara för dessa frågor och den efterföljande 

verksamhetsmässiga tillämpningen. När det väl är dags för gallring krävs att 

det för handlingarna i fråga identifierats var de finns lagrade, vilken nivå av 

förstörande som förutsätts enligt tillämplig lagstiftning samt att det praktiska 

verkställandet uppfyller den eftersökta nivån. 
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Bilaga A - sammanställning av svar avseende myndigheters gallringsföreskrifter för elektroniska 
handlingar (senast uppdaterad 2015-06-28) 

Kommun/landsting 
Har närmare tillämpningsföreskrifter eller riktlinjer för 
hur gallring av elektroniska handlingar ska verkställas 

Praktisk tillämpning 

Nässjö Ja Inväntar svar för följdfråga 

Trelleborgs Ja Inväntar svar för följdfråga 

Strängnäs Ja Ja, till viss del (det som ligger inom området för SoL) 

Gävle Ja Nej 

Nybro Ja Nej 

Stockholms läns landsting Ja (ej med. från dem) Har ej mer information ang. tillämpning i praktiken 

Uppsala Ja (ej med. från dem) Nej 

Stockholms Ja (vid avveckling / återanvändning) Har ej mer information ang. tillämpning i praktiken 

Västerås Ja (vid avveckling / återanvändning) Har ej mer information ang. tillämpning i praktiken 

Ale Nej 
 Alingsås Nej 
 Alvesta Nej 
 Aneby Nej 
 Arboga Nej 
 Arjeplogs Nej 
 Arvika Nej 
 Askersunds Nej 
 Avesta Nej 
 Bengtsfors Nej 
 Bergs Nej 
 Bollebygds Nej 
 Borlänge Nej 
 Borås Nej 
 Botkyrka Nej 
 Boxholms Nej 
 Bromölla Nej 
 Burlövs Nej 
 Dals-Eds Nej 
 Danderyds Nej 
 Degerfors Nej 
 Eksjö Nej 
 Emmaboda Nej 
 Eskilstuna Nej 
 Eslövs Nej 
 Fagersta Nej 
 Falkenbergs Nej 
 Falköpings Nej 
 Forshaga Nej 
 Färgelanda Nej 
 Gagnefs Nej 
 Gnesta Nej 
 Grästorps Nej 
 Gullspångs Nej 
 Gällivare Nej 
 Göteborgs Nej 
 Götene Nej 
 Habo Nej 
 Hagfors Nej 
 Hallsbergs Nej 
 Halmstads Nej 
 Hammarö Nej 
 Haninge Nej 
 Heby Nej 
 Herrljunga Nej 
 Hjo Nej 
 Hultsfreds Nej 
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Hylte Nej 
 Hällefors Nej 
 Härryda Nej 
 Höganäs Nej 
 Jokkmokks Nej 
 Järfälla Nej 
 Kalmar Nej 
 Karlsborgs Nej 
 Karlskoga Nej 
 Karlskrona Nej 
 Karlstads Nej 
 Katrineholms Nej 
 Kils Nej 
 Kinda Nej 
 Klippans Nej 
 Knivsta Nej 
 Kristinehamns Nej 
 Krokoms Nej 
 Kungsbacka Nej 
 Kungsörs Nej 
 Kungälvs Nej 
 Kävlinge Nej 
 Köpings Nej 
 Laholms Nej 
 Landstinget Blekinge Nej 
 Landstinget Sörmland Nej 
 Landstinget Västmanland Nej 
 Laxå Nej 
 Lekebergs Nej 
 Lerums Nej 
 Lessebo Nej 
 Lidingö stad Nej 
 Lidköpings Nej 
 Lilla Edet Nej 
 Lindesbergs Nej 
 Linköpings Nej 
 Ljungby Nej 
 Ljusnarsbergs Nej 
 Lomma Nej 
 Ludvika Nej 
 Lunds Nej 
 Malmö Nej 
 Malung-Sälens  Nej 
 Malå Nej 
 Mariestads Nej 
 Markaryds Nej 
 Marks Nej 
 Melleruds Nej 
 Mora Nej 
 Motala Nej 
 Munkedals Nej 
 Munkfors Nej 
 Mölndals Nej 
 Nacka Nej 
 Nora Nej 
 Norrköpings Nej 
 Norrtälje Nej 
 Nyköpings Nej 
 Nynäshamns Nej 
 Olofströms Nej 
 Orust Nej 
 Ovanåkers Nej 
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Oxelösunds Nej 
 Partille Nej 
 Piteå Nej 
 Region Gotland Nej 
 Region Halland Nej 
 Region Jönköpings län Nej 
 Region Kronoberg Nej 
 Region Skåne Nej 
 Region Örebro län Nej 
 Region Östergötland Nej 
 Sala Nej 
 Sandvikens Nej 
 Skara Nej 
 Skellefteå Nej 
 Skurups Nej 
 Solna Nej 
 Sorsele Nej 
 Staffanstorps Nej 
 Storfors Nej 
 Storumans Nej 
 Strömstads Nej 
 Strömsunds Nej 
 Sundbybergs Nej 
 Sundsvalls Nej 
 Svedala Nej 
 Svenljunga Nej 
 Säffle Nej 
 Säters Nej 
 Söderhamns Nej 
 Söderköpings Nej 
 Södertälje Nej 
 Sölvesborgs Nej 
 Tibro Nej 
 Tidaholms Nej 
 Tierps Nej 
 Timrå Nej 
 Tjörn Nej 
 Torsby Nej 
 Torsås Nej 
 Tranås Nej 
 Trosa Nej 
 Tyresö Nej 
 Täby Nej 
 Töreboda Nej 
 Ulricehamns Nej 
 Upplands Väsby Nej 
 Upplands-Bro Nej 
 Vadstena Nej 
 Vallentuna Nej 
 Vansbro Nej 
 Vara Nej 
 Vaxholms Nej 
 Vellinge Nej 
 Vetlanda Nej 
 Vilhelmina Nej 
 Vimmerby Nej 
 Vingåkers Nej 
 Vårgårda Nej 
 Vänersborgs Nej 
 Vännäs Nej 
 Värmdö Nej 
 Värnamo Nej 
 



76 

 

Västerbottens läns landsting Nej 
 Västerviks Nej 
 Västra Götalandsregionen Nej 
 Växjö Nej 
 Ydre Nej 
 Ystads Nej 
 Åstorps Nej 
 Åtvidabergs Nej 
 Älmhults Nej 
 Älvkarleby Nej 
 Älvsbyns Nej 
 Ängelholms Nej 
 Öckerö Nej 
 Ödeshögs Nej 
 Östersunds Nej 
 Österåkers Nej 
 Överkalix Nej 
  Övertorneå 

  Arvidsjaurs 
  Bjurholms 
  Bjuvs 
  Bodens 
  Bollnäs 
  Borgholms 
  Bräcke 
  Båstads 
  Dorotea 
  Eda 
  Ekerö 
  Enköpings 
  Essunga 
  Falu 
  Filipstads 
  Finspångs 
  Flens 
  Gislaveds 
  Gnosjö 
  Grums 
  Hallstahammars 
  Haparanda 
  Hedemora 
  Helsingborgs 
  Hofors 
  Huddinge 
  Hudiksvalls 
  Håbo 
  Härjedalens 
  Härnösands 
  Hässleholms 
  Högsby 
  Hörby 
  Höörs 
  Jönköpings 
  Kalix 
  Karlshamns 
  Kiruna 
  Kramfors 
  Kristianstads 
  Kumla 
  Landskrona 
  Landstinget Dalarna 
  Landstinget i Kalmar län 
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Landstinget i Uppsala län 
  Landstinget i Värmland 
  Landstinget Västernorrland 
  Leksands 
  Ljusdals 
  Luleå 
  Lycksele 
  Lysekils 
  Mjölby 
  Mullsjö 
  Mönsterås 
  Mörbylånga 
  Norbergs 
  Nordanstigs 
  Nordmalings 
  Norrbottens läns landsting 
  Norsjö 
  Nykvarns 
  Ockelbo 
  Orsa 
  Osby 
  Oskarshamns 
  Pajala 
  Perstorps 
  Ragunda 
  Region Jämtland Härjedalen 
  Region Gävleborg 
  Robertsfors 
  Ronneby 
  Rättviks 
  Salems 
  Sigtuna 
  Simrishamns 
  Sjöbo 
  Skinnskattebergs 
  Skövde 
  Smedjebackens 
  Sollefteå 
  Sollentuna 
  Sotenäs 
  Stenungsunds 
  Sunne 
  Surahammars 
  Svalövs 
  Sävsjö 
  Tanums 
  Tingsryds 
  Tomelilla 
  Tranemo 
  Trollhättans 
  Uddevalla 
  Umeå 
  Uppvidinge 
  Vaggeryds 
  Valdemarsviks 
  Varbergs 
  Vindelns 
  Ånge 
  Åre 
  Årjängs 
  Åsele 
  Älvdalens 
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Örebro 
  Örkelljunga 
  Örnsköldsviks 
  Östhammars 
  Östra Göinge 
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Bilaga 2 – Förfrågan  

 

Hej, 
 
Jag skriver för stunden mitt slutarbete vid Stockholm universitet - med frågeställningen - 
"När är en elektronisk handling gallrad?" 
 
För detta arbete vore det av intresse att ta del av era närmare gallringsföreskrifter - om och 
i den omfattning sådana givits. Särskilt intressant är det ifall ni har specifika föreskrifter för 
verkställande av gallring av era elektroniska handlingar.   
Om möjligt önskar jag att få dem skickade per mail.  
 
Ifall ni önskar få en kopia av det färdiga slutarbetet kan ni nämna det i ert svar så får ni en 
överskickad till er efter sista veckan i augusti.  
 
Med vänliga hälsningar 
 

Håkan Nordling 

Tel. 0735-371177 

 

 


