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Sammanfattning 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är djupt rotad i den svenska rättsordningen. Den 

anses vara fundamental för en välfungerande demokrati och är därför tämligen omfattande; 

under vissa omständigheter har allmänheten till och med rätt att ta del av handlingar som de 

facto inte existerar vid tidpunkten för den enskildes begäran. Dessa s.k. potentiella handlingar 

är speciella i flera hänseenden och ger därför upphov till särskilda frågor. 

 

Uppsatsen har ägnats åt att undersöka och diskutera den grundlagsskyddade rätten till insyn 

eller annorlunda uttryckt, handlingsoffentlighetens räckvidd, avseende potentiella handlingar. 

Mot bakgrund av syftet och de delfrågor detta gett upphov till, har den traditionella 

rättsdogmatiska metoden tillämpats.  

 

Även om det är flera rekvisit som måste vara uppfyllda för att en potentiell handling ska 

betraktas som allmän, är det tydligt att rätten till insyn främst är beroende av ett; frågan om 

sammanställningen är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, dvs. frågan 

om den potentiella handlingen anses förvarad hos myndigheten. Handlingsoffentlighetens 

räckvidd påverkas alltså i inte obetydlig mån av ett mycket vagt, föränderligt och i många 

avseenden fortfarande oklart rekvisit. Som en följd härav har myndigheterna relativt stora 

möjligheter att påverka när en potentiell handling ska betraktas som allmän.  

 

För det fall en potentiell handling innehåller personuppgifter påverkas rätten till insyn 

emellertid även av den s.k. begränsningsregeln. Under förutsättning att det rör sig om ett 

direkt tillämpligt, absolut sökförbud med stöd i lag eller förordning kan ett utlämnande 

hindras och detta trots att handlingen anses tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade 

åtgärder. I vissa fall leder det sagda till att den enskilde faktiskt har vidare insyn i en 

myndighets elektroniska material än myndigheten själv, dvs. ett tydligt avsteg från 

likställighetsprincipen.  

 

Sammantaget måste rätten att ta del av potentiella handlingar anses något oförutsägbar i 

förhållande till den enskilde. För det fall en uppgiftssammanställning innehåller 

personuppgifter och anses vara tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, kan 

rätten till insyn i vissa fall dessutom bli mycket omfattande som en konsekvens av 

begränsningsregelns utformning. Detta kan knappast anses invändningsfritt, särskilt inte med 

tanke på att begränsningsregeln är en bestämmelse till skydd för den personliga integriteten. 
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Förord 
 

Jag hade inte planerat att inkludera ett förord; vad skulle jag skriva där egentligen? Det var 

först när uppsatsen praktiskt taget var färdig tanken på ett förord återuppstod. En morgon 

insåg jag nämligen att det inte bara är uppsatsen som börjar närma sig slutet, utan så även min 

tid på juristprogrammet. Trots min initiala motvilja sitter jag därför här, på ett café intill 

Hötorget, och blickar ut över ett grådaskigt Stockholm. Det här kan vara min sista chans att 

tacka dem som influerat mitt liv under drygt fyra år. 

 

Först vill jag tacka Maria Lamm för att hon gav mig den bästa tänkbara starten på jurist-

programmet. Jag vill även tacka Er övriga lärare som på ett engagerat och ofta pedagogiskt 

sätt delat med sig av era kunskaper genom åren. Ett särskilt tack går dock ut till lärarna i 

förvaltningsrätt och förvaltningsprocess. Utan era enastående prestationer hade jag troligen 

inte förälskat mig i ämnet.  

 

Utanför universitetets väggar vill jag sända varma hälsningar till alla på enhet 4, Högsta 

förvaltningsdomstolen. Tack för en ohyggligt lärorik sommar och ett fantastiskt bemötande. 

Även alla på enhet 3, Kammarrätten i Stockholm förtjänar ett tack för en utvecklade höst som 

gjort mig många erfarenheter rikare. Jag vill även passa på att tacka Anna-Karin Holland, 

Holland advokatbyrå, för värdefull och givande praktik. 

 

Vad mer specifikt angår författandet av den här uppsatsen vill jag först tacka kammarrätts-

råden Elisabet Reimers och Ann Cathrine Bergman för era synpunkter och råd. Jag vill 

givetvis även tacka min handledare Åsa Örnberg för hennes hårda men rättvisa vägledning, 

samt alla ni som i övrigt bidragit till uppsatsen på något sätt.  

 

Slutligen vill jag tacka min man, Gustav Berg Backelind, som stått vid min sida genom dessa 

turbulenta år. Tack för ditt icke sviktande förtroende och allt annat som gör livet värt att leva. 

 

 

 

Stockholm i december 2015 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Året är 1766 och vi befinner oss i slutet av frihetstiden, 250 år före modern tid. Det kungliga 

enväldet har upphört i början av 1700-talet och det yngre Mösspartiet lyckas till slut genom-

driva ett antal reformer, varav en av dessa med tiden kommer att upphöja Sverige till ett 

föregångsland för öppenhet och insyn. Genom ”Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående 

Skrif- och Tryckfriheten”, given den 2 december 1766, antogs nämligen Sveriges första – och 

världens äldsta – tryckfrihetsförordning och i och med det såg handlingsoffentligheten för 

första gången dagens ljus.  

 

Långt senare blev behovet av teknikanpassning påtagligt, men redan under 1970-talet slogs 

det fast att myndigheternas ökade IT-användning inte fick undergräva den grundlagsskyddade 

rätten till insyn, som den kommer till uttryck i tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF].
1
 

Det anfördes bl.a. att utgångspunkten borde vara att myndigheternas datalagrade information 

skulle vara tillgänglig för den enskilde i samma utsträckning som för myndigheten, den s.k. 

likställighetsprincipen.
2
 I modern tid har den ökade digitaliseringen liksom E-förvaltningens 

utveckling bl.a. bidragit till en stor mängd datalagrade uppgifter. Dessa uppgifter utgör 

underlag för en särskild typ av handlingar, s.k. potentiella handlingar. 

 

Potentiella handlingar är speciella i flera hänseenden och att bedöma om dessa är allmänna 

eller inte ger därför upphov till särskilda problem. Till skillnad från konventionella handlingar 

och färdiga elektroniska handlingar omfattas de bl.a. av ett eget förvaringskriterium som 

innebär att en potentiell handling endast anses förvarad hos myndigheten ifall den är till-

gänglig med vad som i lagtexten benämns som rutinbetonade åtgärder. Rätten till insyn i 

potentiella handlingar – och därmed ytterst handlingsoffentlighetens räckvidd – blir således i 

hög grad beroende av hur detta vaga begrepp tolkas. 

 

Trots målsättningen att inte inskränka rätten till insyn har digitaliseringen alltså medfört vissa 

problem. Ett problem yttrar sig i form av en osäkerhet kring potentiella handlingars rättsliga 

status, en osäkerhet som i värsta fall riskerar att begränsa handlingsoffentligheten på ett 

                                                 
1
 Prop. 1975/76:160, s. 83. 

2
 SOU 1972:47, s. 12. 
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numera omfattande område.
3
 En befogad fråga är därför vad som krävs för att en potentiell 

handling ska betraktas som allmän. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och diskutera handlingsoffentlighetens räckvidd 

avseende potentiella handlingar. Frågan är således ytterst när en enskild har rätt att ta del av 

en potentiell handling, dvs. när är en potentiell handling att betrakta som allmän.  

 

För att uppfylla syftet ämnar jag därför att besvara huvudsakligen följande tre frågor; 

 

1. Vad är en potentiell handling? 

2. När anses en potentiell handling förvarad hos en myndighet, dvs. när är den tillgänglig 

för myndigheten med rutinbetonade åtgärder? 

3. Behöver en potentiell handling vara inkommen till eller upprättad hos en myndighet 

för att betraktas som allmän? 

 

1.3 Metod och material 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att använda den 

rättsdogmatiska metoden. Syftet med den valda metoden kan sägas vara att fastställa gällande 

rätt med hjälp av rättskälleläran. Jag har följaktligen analyserat de för frågeställningen 

relevanta rättskällorna och ställt uttalandena i dessa mot varandra.
4
 Det bör dock anmärkas att 

synen på metodens innebörd liksom vad som utgör rättskällor är splittrad.
5
 Med rättskällor 

avses i förevarande framställning de klassiska rättskällorna, dvs. lag, lagförarbeten, rätts-

praxis och doktrin.  

 

Tolkning av rättskällorna inom ramen för den rättsdogmatiska metoden utgår vidare från olika 

etablerade modeller, exempelvis den teleologiska och den eklektiska tolkningsmetoden. Den 

teleologiska metoden kännetecknas av att lagregelns ändamål tillmäts stor betydelse och anses 

                                                 
3
 Skatteverket ensamt producerar ca två miljoner personbevis och andra registerutdrag per år, och detta är enbart 

ur folkbokföringsregistret. Se https://www.skatteverket.se /privat/folkbokforing/omfolkbokforing/ 

folkbokforingigaridag/folkbokforingenshistoria.4.18e1b10334ebe8bc80003006.html, i lydelse 2015-11-10. 
4
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43 f. Se även Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen 

rättsdogmatisk?, FT 1989 s. 115 ff och Lavin, Rune, Om förvaltningsrättslig forskning. En replik, FT 1990 s. 71 

ff. 
5
 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatik dogmatisk?, TfR 2005 s. 648. 
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ofta vara avgörande för tolkningen.
6
 Den eklektiska metoden erkänner däremot inte någon 

övergripande norm, utan företrädare för denna metod menar att tolkningen ska ske genom en 

sammanvägning av olika faktorer som saknar inbördes rangordning.
7
 En annan viktig 

begreppsmässig distinktion i sammanhanget är den mellan subjektiv och objektiv lagtolkning. 

Den förra metoden lägger stor vikt vid förarbetena och uttalandena i dessa, medan den senare 

metoden fokuserar på att objektivt tolka lagtexten.
8
  

 

Eftersom de för uppsatsen relevanta bestämmelserna regleras i TF uppkommer frågor kring 

lagtolkning och lagtolkningsmetoder avseende grundlag. Det verkar saknas klara riktlinjer hur 

tolkning av grundlag bör ske, men de flesta gängse tolkningsmetoder tycks användas.
9
 Jag har 

därför använt de ovan presenterade metoderna i min undersökning.  

 

För frågan om när en potentiell handling är att betrakta som allmän lämnar rättskällorna 

varierande vägledning beroende på vilket rekvisit som undersöks. Utgångspunkten för 

framställningen har naturligtvis varit lagen i egenskap av den primära rättskällan.
10

 Av 

tradition har förarbetena tillmätts stor betydelse vid lagtolkning.
11

 De anses fortfarande vara 

en auktoritativ rättskälla även om betydelsen minskat något på senare år.
12

 Uppsatsen utgör 

inget undantag och eftersom lagtexten är vag har jag i stor utsträckning konsulterat 

lagmotiven. Dessvärre lämnar även dessa i flera fall relativt liten, konkret vägledning. Detta 

beror ibland på att någon generell regel inte varit lämplig eller möjlig att införa, vilket 

resulterat i vaga uttalanden, snarare riktlinjer, avsedda att möjliggöra följsamhet i förhållande 

till teknikutvecklingen.
13

 I andra fall har vissa uttalanden i förarbetena blivit föråldrade som 

en följd av teknikutvecklingen.
14

 Förarbetena har dock totalt sett bidragit med många 

användbara exempel och riktlinjer. De har därmed varit mycket betydelsefulla.  

 

                                                 
6
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 u., Iusté AB, Uppsala, 2015, s. 246 f och Hellner, Jan, Rättsteori. En 

introduktion, 2 u., Juristförlaget JF AB, Stockholm, 1994, s. 77. 
7
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 u., Iusté AB, Uppsala, 2015, s. 247 och Hellner, Jan, Rättsteori. En 

introduktion, 2 u., Juristförlaget JF AB, Stockholm, 1994, s. 77. 
8
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 u., Iusté AB, Uppsala, 2015, s. 244 ff. 

9
 För en djupare analys av tolkning av grundlag se Bull, Thomas, Mötes- och demonstrationsfriheten - En 

statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, 

Iustus förlag AB, Uppsala, 1997, s. 294 f. 
10

 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5 u., Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 1996, s. 334. Se även Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Fritzes förlag AB, Stockholm, 1995, 

s. 228 om resonemang varför lagen bör ha en dominerade ställning bland rättskällorna. 
11

 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 u., Iusté AB, Uppsala, 2015, s. 149. 
12

 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 u., Iusté AB, Uppsala, 2015, s. 106 och s. 149. 
13

 Se exv. prop 2001/02:70, s. 22 om rutinbetonade åtgärder. 
14

 Se exv. prop. 1975/76:160, s. 82 om datamedier. 
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Rättspraxis är en central rättskälla som ofta rangordnas strax efter lag och har även utgjort en 

viktig källa inom ramen för uppsatsen.
15

 Här ska nämnas att vissa författare menar att det bör 

göras en distinktion mellan prejudikat och notisfall, där de senare skulle ha lägre 

prejudikatvärde.
16

 Inom ramen för den här framställningen har jag dock valt att analysera 

HFD:s avgöranden utan att göra någon sådan uppdelning, dvs. jag har beaktat både refererade 

mål och notisfall. För det fall praxis har lämnat frågor obesvarade har jag studerat vissa 

relevanta kammarrättsavgöranden dock främst i exemplifierande syfte. En sådan situation är 

exempelvis frågan om tolkningen av begreppet rutinbetonade åtgärder i TF 2 kap. 3 § 2 st.  

 

Vidare har JO:s uttalanden studerats. Trots att JO:s beslut inte utgör regelrätta prejudikat har 

de ofta stor genomslagskraft i praktiken och har därför en vägledande roll.
17

 När det kommer 

till rutinbetonade åtgärder, som är en central del av rätten till insyn i potentiella handlingar, 

har dock JO:s uttalanden inte bidragit med mycket vägledning. Detta beror främst på att 

relevanta uppgifter generellt utelämnats i besluten, vilket gör det svårt att få en uppfattning 

om vad som ansetts eller inte ansetts rutinbetonat i de granskade fallen. Även doktrin har varit 

en viktig källa, eftersom den juridiska litteraturen liksom rättspraxis har beaktat frågor som 

uppkommit till följd av teknikutvecklingen. Doktrinen har även varit basen för information 

avseende konventionella handlingar och tekniska upptagningar i allmänhet. 

 

Slutligen bör nämnas att jag i viss mån även har använt mig av annat material än enbart de 

traditionella rättskällorna, exempelvis hänvisningar till information på webbplatser. Dessa 

källor tillmäts inget normativt värde utan har använts enbart i exemplifierande eller 

förklarande syfte. 

 

1.4 Avgränsningar 

Utöver bestämmelserna i TF påverkas frågan om när en enskild har rätt att ta del av allmänna 

handlingar, dvs. handlingsoffentlighetens räckvidd i vid mening, även av sekretess. Frågan om 

en handling är offentlig eller hemlig uppkommer dock först efter att den konstaterats vara 

allmän i enlighet med bestämmelserna i TF 2 kap. Eftersom jag har valt att fokusera på 

                                                 
15

 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5 u., Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 1996, s. 375 f och s. 390. Se även Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8 u., Iusté AB, 

Uppsala, 2015, s. 106 f. 
16

 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars m.fl., Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 134 och Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 2 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2015, s. 73. 
17

 Se bl.a. Warnling-Nerep, Wiweka, "Påtvingat kroppsligt ingrepp" (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande 

funktion, FT 2002 s. 19 ff och Alexius-Borgström, Katarina, Om JO-ämbetets funktioner, FT 2001 s. 35 ff. 
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handlingsoffentlighetens räckvidd inom ramen för TF kommer sekretesslagstiftningen enbart 

nämnas inledningsvis och därefter lämnas därhän. 

 

Av TF 2 kap. 3 § 1 st. framgår vidare att en grundläggande förutsättning för att en handling 

ska betraktas som allmän är att den förvaras hos en myndighet. Uppsatsen fokuserar 

emellertid på potentiella handlingar och de särskilda frågor just denna handlingstyp 

aktualiserar. Eftersom myndighetsbegreppet inte påverkas av om det efterfrågade materialet är 

en konventionell handling eller en teknisk upptagning har jag valt att inte närmare utreda detta 

inom ramen för uppsatsen. Avgränsningen är således främst motiverad av tematiska skäl.  

 

1.5 Terminologi 

Några terminologiska förtydliganden är motiverade. Potentiella handlingar
18

 går under många 

olika beteckningar. Termen som används i TF 2 kap. 3 § 2 st. är ”en sammanställning av 

uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling”. Andra varianter som anknyter till 

ordalydelsen i lagtexten är ”uppgiftssammanställningar” eller bara ”sammanställningar”. För 

egen del har jag försökt att i största möjliga mån använda mig av begreppet potentiella 

handlingar, men även de andra, nyss nämnda varianterna förekommer. Någon skillnad är 

dock inte avsedd utan variationen är främst motiverad av språkmässiga skäl. 

 

Ett annat förtydligande gäller termen ”automatiserad behandling”. I äldre förarbeten används 

uttrycket ”automatiserad databehandling”, något som numera är slopat i TF till förmån för 

”automatiserad behandling”. Jag har därför valt att genomgående använda det senare, nu 

gällande begreppet. 

 

Slutligen används uttrycken ”datamedium” och ”medium för automatiserad behandling” 

parallellt. I praktiken är begreppen synonymer, men i rättskällorna förekommer de i olika 

sammanhang. Datamedium används främst i de äldre förarbetena till TF medan medium för 

automatiserad behandling främst förekommer i registerförfattningar
19

, dvs. sådana särskilda 

författningar som vid sidan av personuppgiftslagen (1998:204) [cit. PUL] reglerar bl.a. 

behandling av personuppgifter, med tillhörande lagmotiv.
20

  

 

                                                 
18

 Trots att begreppet inte återfinns i lagtext, i de ursprungliga förarbetena eller i HFD:s avgöranden måste det 

ändå anses vedertaget att tala om ”potentiella handlingar”, se exv. SOU 1988:64, prop. 1990/91:60, prop. 

2001/02:70, prop. 2009/10:58 och JO 2006/07 s. 480. 
19

 SOU 2015:39, s. 71. 
20

 Se t.ex. prop. 1973:33, s. 75 och prop. 1979/80:146, s. 48.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som i korthet avhandlar offentlighetsprincipens innehåll, 

syften och begränsningar i ett vidare perspektiv. Genom att initialt presentera offentlighets-

principen avser jag att visa att handlingsoffentligheten – som är den aktuella framställningens 

kärna – i själva verket är en del av den mycket vidare offentlighetsprincipen och på så vis 

introducera läsaren till uppsatsens huvudsakliga område. Förhoppningen är att kapitel två 

kommer ge läsaren en god grund att stå på inför den fortsatta framställningen. 

 

Handlingsoffentlighet gäller för allmänna handlingar. För att en handling ska betraktas som 

allmän krävs enligt TF 2 kap. 3 § 1 st. att det rör sig om en handling och att denna handling 

anses förvarad hos en myndighet samt är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

Resten av uppsatsen är disponerad med hänsyn till dessa kriterier. Det innebär att respektive 

rekvisit, med undantag för myndighetsbegreppet
21

, kommer att behandlas i tur och ordning. 

 

I kapitel tre undersöks följaktligen handlingsbegreppet. Avsikten är främst att försöka 

klargöra vad en potentiell handling i själva verket är. I kapitel fyra analyseras därefter 

förvaringskriteriet i syfte att undersöka när en potentiell handling anses förvarad hos en 

myndighet. Detta är ytterst en fråga om tolkningen av kravet på rutinbetonade åtgärder 

i TF 2 kap. 3 § 2 st., dvs. det speciella förvaringsrekvisit som aktualiseras för potentiella 

handlingar, men även innebörden av den s.k. begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. kommer 

undersökas. Kapitel fem kommer därefter behandla bestämmelserna i TF 2 kap. 6-7 §§, dvs. 

kraven på att en handling måste vara antingen inkommen till eller upprättad hos en 

myndighet. Särskild fokus kommer ligga på bestämmelsernas förhållande till potentiella 

handlingar. Uppsatsens sjätte och sista kapitel är avsatt för en sammanfattande diskussion där 

de kontinuerligt dragna slutsatserna diskuteras i ett sammanhang och återkopplar till syftet 

och frågeställningarna som presenterades inledningsvis. 

 

                                                 
21

 Se avsnitt 1.4 ovan om uppsatsens avgränsningar. 
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2 Handlingsoffentligheten – en del av offentlighetsprincipen  

 

2.1 Handlingsoffentlighetens syften 

Kapitlet avser att behandla handlingsoffentligheten som sådan samt handlingsoffentlighetens 

räckvidd i ett vidare perspektiv. Det innebär att handlingsoffentlighetens syften och begräns-

ningar kommer undersökas. Innan det låter sig göras måste dock handlingsoffentlighetens 

förhållande till offentlighetsprincipen klargöras. 

 

Offentlighetsprincipen är ett vidsträckt begrepp som tar sig olika uttryck även om grund-

tanken visserligen är densamma; den offentliga verksamheten ska vara öppen för insyn och 

granskning från allmänhetens sida.
22

 Det kan generellt sägas att offentlighetsprincipens 

innehåll indirekt kan härledas ur regeringsformens (1974:152) [cit. RF] portalparagraf där det 

stadgas att folkstyret bygger på fri åsiktsbildning.
23

  

 

Offentlighetsprincipen realiseras på olika sätt, exempelvis genom yttrande- och informations-

friheten i RF 2 kap. 1 § 1 st. 1-2 pp. vilken tillförsäkrar varje medborgare frihet att uttrycka 

åsikter och tankar samt ta del av andras yttranden och upplysningar. Fri tillgång till informa-

tion och möjlighet att ta del av diskussioner rörande allmänna angelägenheter är fundamentalt 

i en demokrati och behövs bl.a. för att medborgarna på ett välgrundat sätt ska kunna ta 

ställning i våra fria val.
24

  

 

Ett viktigt komplement till informationsfriheten – och ett annat uttryck för offentlighets-

principen – är förhandlingsoffentligheten i RF 2 kap. 11 § 2 st. vilket innebär att förhandling i 

domstol ska vara offentlig.
25

 Genom ett bereda allmänheten tillträde till förhandlingar är 

tanken att sannolikheten ska öka för att övriga processrättsliga principer efterlevs.
26

 En 

liknande bestämmelse återfinns i RF 4 kap. 9 § respektive kommunallagen (1991:900) [cit. 

KomL] 5 kap. 38 § vilken medger allmänheten rätt att närvara vid beslutande församlingars 

sammanträden. 

 

                                                 
22

 Prop. 1975/76:160, s. 23.             
23

 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen - en kommentar, 2 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 

50 f. 
24

 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 188. 
25

 Prop. 1975/76:209, s. 127. 
26

 Prop. 1975/76:209, s. 127 och Isberg, Magnus & Eliason, Marianne, Grundlagarna: RF, RO, SO, 3 u., 

http://zeteo.nj.se/, version den 1 januari 2015, kommentaren till RF 2 kap. 11 § i lydelse 2015-12-29.  

http://zeteo.nj.se/
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Offentlighetsprincipen kommer, som framgått, till uttryck på flera ställen i både grundlag och 

lag. Handlingsoffentligheten i TF 2 kap. som innebär en rätt för svenska medborgare att ta del 

av allmänna handlingar, är emellertid troligen det mest välkända uttrycket för offentlighets-

principen och även den form av offentlighet som varit föremål för en relativt utförlig 

reglering.
27

  

 

Tanken är att tillgången till allmänna handlingar ska garantera rättssäkerhet och effektivitet i 

förvaltningen och i folkstyret samt möjliggöra kontroll av myndigheternas verksamhet. 

Vetskapen om att tjänstemännens förehavanden till stor del kan bli föremål för utomstående 

granskning ska utgöra ett incitament för korrekt och effektiv handläggning.
28

 Offentligheten 

gör det möjligt för medborgarna att fritt ifrågasätta rättsliga förfaranden vilket motverkar 

godtycke i rättstillämpningen, minskar risken för maktmissbruk och motverkar en felaktig 

användning av allmänna medel vilket följaktligen ökar rättssäkerheten och minskar risken för 

korruption.
29

  

 

Stadgandet i TF 2 kap. 1 § vittnar dock om att syftet är mer övergripande än så.
30

 Genom 

rätten att ta del av allmänna handlingar ska nämligen det fria meningsutbytet och den allsidiga 

upplysningen främjas; två fundamentala element i en demokrati. Tillgången till allmänna 

handlingar stimulerar nämligen en fri och konstruktiv debatt men vidgar även underlaget för 

medborgarnas ställningstaganden i olika samhällsfrågor.
31

 Handlingsoffentligheten är med 

andra ord även en beståndsdel i den ovan nämnda yttrande- och informationsfriheten.
32

 Av 

TF:s portalparagraf framgår också att handlingsoffentligheten har ett nära samband med 

tryckfriheten. Där stadgas att tryckfriheten innefattar en rätt att ”[...] i tryckt skrift [...] 

offentliggöra allmänna handlingar”. En ytterligare funktion är således att tillhandahålla 

material för tryckta skrifter.
33

 Sammanfattningsvis kan sägas att handlingsoffentlighetens 

funktion i en demokrati sträcker sig betydligt längre än att enbart möjliggöra insyn och 

kontroll i den offentliga förvaltningen.
34

  

                                                 
27

 Prop. 1975/76:160, s. 23 f och Bohlin, Alf, Allmänna handlingar, Juristförlaget, Stockholm, 1988, s. 19. 
28

 von Essen, Ulrik, Arbete i offentlig förvaltning, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 162. 
29

 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Handlingsoffentlighet och sekretess, 12 u., Studentlitteratur AB, Lund, 

2015, s. 7 och Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014, s. 188 f. 
30

 Prop. 2001/02:70, s. 9. 
31

 Prop. 1975/76:160, s. 71. 
32

 Prop. 1975/76:160, s. 71. 
33

 Prop. 1975/76:160, s. 24. Se även Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2015, s. 19. 
34

 Prop. 1975/76:160, s. 71. 
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Handlingsoffentligheten gällde från början enbart konventionella handlingar, dvs. traditionella 

pappersdokument. Eftersom handlingsoffentligheten, som framgått ovan, har många viktiga 

funktioner ansågs det dock nödvändigt att låta rätten till insyn även omfatta elektroniskt lagrat 

material som myndigheten har tillgång till. Offentlighets- sekretesslagstiftningsmmittén 

föreslog följaktligen att datalagrad information skulle vara tillgänglig för den enskilde i 

samma utsträckning som för myndigheten, ett uttalande som senare kom att betecknas som 

likställighetsprincipen.
35

 Om så inte vore fallet riskerar informationstekniken med tiden att 

urholka offentlighetsprincipen och därmed omintetgöra de viktiga funktioner som är en direkt 

följd av den.
36

  

 

Handlingsoffentligheten kan och är dock inte obegränsad utan får enligt TF 2 kap. 2 § 1 st. 

inskränkas om det är påkallat med hänsyn till vissa allmänna och enskilda intressen, t.ex. 

rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intresse och skyddet för den enskildes personliga 

eller ekonomiska förhållanden. Det är svårt att diskutera handlingsoffentlighetens räckvidd i 

ett vidare perspektiv utan att även uppmärksamma läsaren på dess begräsningar. Nästa avsnitt 

kommer därför följaktligen ägnas åt just detta. 

 

2.2 Handlingsoffentlighetens begränsningar 

Handlingsoffentligheten utgör utan tvekan en av hörnstenarna i den svenska rättsordningen 

och rätten till insyn får enligt TF 2 kap. 2 § 1-2 st. enbart begränsas via lag och endast om det 

är påkallat med hänsyn till vissa angivna ändamål. Inskränkningarna med utgångspunkt i nyss 

nämnda bestämmelse realiseras främst genom sekretesslagstiftningen i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL] och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 

[cit. OSF]. Genom en hänvisning i OSL har även sekretessbestämmelser i bl.a. bindande EU-

rättsakter numera stöd i TF.
37

  

 

Att EU har möjlighet att påverka handlingsoffentligheten genom sekretessbestämmelser 

framstår alltså numera som okontroversiellt. Däremot förekommer fortfarande menings-

skiljaktigheter avseende frågan om EU:s möjligheter att påverka handlingsoffentlighetens 

                                                 
35

 SOU 1972:47, s. 12 och exv. prop. 2001/02:70, s. 16. 
36

 Prop. 1975/76:160, s. 83. 
37

 Se prop. 2012/13:192, s. 7 ff för bakgrunden till OSL 15 kap. 1 a § men även Österdahl, Inger, 

Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, SvJT s. 239 ff för en djupare analys av förhållandet 

mellan offentlighet och internationellt samarbete och Östlund, Allison & Hallberg, Jonas, Konsekvenser av att 

EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna 

handlingar i Sverige, FT 2013 s. 457 ff. 
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räckvidd avseende TF 2 kap. Det är ytterst en fråga om EU:s beslutanderätt i förhållande till 

vår grundlag; en fråga som är omdiskuterad och präglas av viss osäkerhet. I förarbetena anförs 

exempelvis att handlingsoffentligheten innehåller konstitutionella kärnvärden och att beslut-

anderätt därför inte har överlåtits till EU i enlighet med RF 10 kap. 6 §.
38

 Bestämmelsen, som 

enbart stadgar att beslutanderätt inte får överlåtas om det rör ”principerna för statsskicket”, 

ska enligt förarbetena tolkas som att den även omfattar andra principer som är grundläggande 

för vårt konstitutionella system.
39

 Som exempel anges offentlighetsprincipen.
40

 Med hänvis-

ning till den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen som kommer till uttryck i artikel 4.2 

fördraget om Europeiska unionen [cit. FEU], anförs även att det ankommer på EU att 

respektera principerna som kommer till uttryck i TF.
41

 För egen del anser jag att resone-

manget är något motsägelsefullt. Om det förhåller sig på det viset att vi överhuvudtaget inte 

har överlämnat beslutanderätt till EU – vilket kommittén hävdar – fyller artikel 4.2 FEU inte 

någon funktion. Har vi inte överlämnat beslutanderätt har EU följaktligen inte heller någon 

möjlighet att påverka innehållet i exempelvis TF.
42

 Att åberopa artikel 4.2 FEU i ett försök att 

”försvara” TF framstår därför som överflödigt. 

 

Påståendet om att Sverige inte överlämnat beslutanderätt till EU avseende bl.a. TF, har föga 

förvånande varit föremål för kritik i doktrinen.
43

 Kritik som dock inte mynnar ut i enhetliga 

slutsatser. Abrahamsson och Jermsten företräder exempelvis åsikten att artikel 4.2 FEU i 

princip är irrelevant för EU-rättens genomslag i förhållande till TF och att EU-rätten oavsett 

har ett absolut företräde.
44

 Schmauch förespråkar i sin tur en medelväg där beslutanderätt i 

viss mån troligen överlämnats till EU, men där artikel 4.2 FEU kan tillämpas för att 

”försvara” kärnvärdena som kommer till uttryck i TF.
45

  

                                                 
38

 SOU 2012:55, s. 23. 
39

 Prop. 2001/02:72, s. 34. 
40

 Prop. 2001/02:72, s. 34. 
41

 SOU 2012:55, s. 23. 
42

 Jfr. Schmauch, Magnus, Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten – en kommentar till en 

kommentar, SvJT 2014 s. 531 där författaren menar att en bestämmelse inte kan skyddas av RF 10 kap. 6 § och 

artikel 4.2 FEU samtidigt samt Östlund, Allison & Hallberg, Jonas, Konsekvenser av att EU:s institutioner 

genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige, FT 

2013 s. 470, not 51. 
43

 Se exv. Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 

regleringsmodell, SvJT 2014 s. 201 ff, Schmauch, Magnus, Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-

rätten – en kommentar till en kommentar, SvJT 2014 s. 520 ff och Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, 

Myter och missförstånd om TF och YGL i ett EU-perspektiv - replik, SvJT 2015 s. 8 ff. 
44

 Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 

regleringsmodell, SvJT 2014 s. 206 och s. 212. 
45

 Schmauch, Magnus, Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten – en kommentar till en 

kommentar, SvJT 2014 s. 525. Se även Östlund, Allison & Hallberg, Jonas, Konsekvenser av att EU:s 
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I målet Sayn-Wittgenstein har EU-domstolen godtagit argument rörande den ”konstitutionella 

identiteten” som stöd för att bl.a. legitimera ett undantag från den fria rörligheten.
46

 Ett visst 

handlingsutrymme för medlemsstaterna verkar alltså finnas, men frågan är hur omfattande det 

är i praktiken. Till skillnad från målet Sayn-Wittgenstein – som rörde ett i min mening ganska 

bagatellartat förbud mot adelstitlar – måste den svenska offentlighetsprincipen framstå som 

omfattande.
47

 Att EU-domstolen vid en kollision mellan EU-regelverket och vår grundlag 

skulle ge TF företräde framstår som otänkbart enligt Abrahamsson och Jermsten.
48

 

Personligen är jag inte beredd att gå riktigt så långt.  

 

I jämförelse med målet Sayn-Wittgenstein är offentlighetsprincipen som anförts visserligen 

mycket omfattande, men jag tror även den är betydligt djupare rotad i den svenska rätts-

ordningen än vad förbudet mot adelstitlar får anses vara i Österrike. Handlingsoffentligheten 

infördes som framgått redan år 1766
49

 medan förbudet mot adelstitlar i Österrike infördes 

efter första världskriget.
50

 Offentlighetsprincipens framtid vid ett eventuellt EU-medlemskap 

var vidare en av de mest omdebatterade frågorna innan inträdet i EU och något som Sverige 

särskilt värnade om.
51

 I samband med ingåendet av anslutningsfördraget gav Sverige 

exempelvis en förklaring som tog fasta på offentlighetsprincipens betydelse som en del av 

vårt konstitutionella, politiska och kulturella arv.
52

 Att offentlighetsprincipen är och var av 

stor vikt för Sverige lär med andra ord inte undgått någon.
53

 För egen del tror jag därför inte 

                                                                                                                                                         
institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i 

Sverige, FT 2013 s. 473 om betydelsen av artikel 4.2 FEU i förhållande till den ”nationella identiteten”. 
46

 Mål C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein mot Landeshauptmann von Wien, REU 2010, s. I–13693. Jfr även 

mål C-135/08 Janko Rottman mot Freistaat Bayern, REU 2010, s. I-1449, mål C-112/00 Eugen Schmidberger, 

Internationale Transporte und Planzüge mot Republik Österreich, REG 2003, s. I-5659 och mål C-36/02 Omega 

Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH mot Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, REG 2004, s. 

I-9609. 
47

 Jfr. Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Myter och missförstånd om TF och YGL i ett EU-perspektiv - 

replik, SvJT 2015 s. 10. 
48

 Abrahamsson, Olle & Jermsten, Henrik, Myter och missförstånd om TF och YGL i ett EU-perspektiv - replik, 

SvJT 2015 s. 10. 
49

 Se avsnitt 1.1 ovan. 
50

 Mål C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein mot Landeshauptmann von Wien, REU 2010, s. I–13693 som 

hänvisar till lagen av den 3 april 1919 om upphävande av adelskapet, världsliga riddarordnar och vissa titlar och 

värdigheter. 
51

 Prop. 1994/95:112, s. 17. 
52

 Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och 

Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och 

om anpassning av fördragen av den 1 januari 1995, Slutakt, del III(J)(47) Förklaring av Sverige 

om offentlighetsprincipen och svarsförklaring av de nuvarande medlemsstaterna. 
53

 Se Österdahl, Inger, Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, SvJT s. 256 f för en analys av 

Sveriges ståndpunkt i dagsläget. 
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det är helt uteslutet att EU-domstolen – med hänvisning till artikel 4.2 FEU – skulle erkänna i 

vart fall fragment av offentlighetsprincipen.
54

 

 

Handlingsoffentligheten begränsas alltså främst via sekretesslagstiftningen i OSL och OSF. 

Det är däremot något oklart om och i så fall i vilken grad EU har möjlighet att påverka inne-

hållet i TF. Den begränsning som är föremål för den aktuella framställningen är däremot den 

som följer av kravet på att det måste röra sig om en allmän handling, dvs. en handling som 

dels är förvarad hos en myndighet samt inkommen till eller upprättad hos en myndighet enligt 

TF 2 kap. 3 § och TF 2 kap. 6-7 §§. Nästa kapitel kommer därför ägnas åt att undersöka det 

mest grundläggande kriteriet, dvs. frågan om när något betraktas som en handling i TF:s 

mening. 

                                                 
54

 Jfr. Schmauch, Magnus, Fler besynnerligheter – slutreplik till Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten, SvJT 

2015 s. 200. 
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3 Handlingsbegreppet 

 

3.1 Inledning  

I allmänt språkbruk föranleder uttrycket ”handling” knappast några tolkningssvårigheter. För 

handlingsoffentlighetens del är det däremot ett fundamentalt krav att det efterfrågade 

materialet anses vara en handling i TF:s mening. I förevarande kapitel undersöks och 

konkretiseras handlingsbegreppet särskilt avseende potentiella handlingar. Det innebär att en 

rad delfrågor måste besvaras. Initialt måste handlingsbegreppet i abstrakt bemärkelse 

undersökas, dvs. vad utmärker en handling rent innehållsmässigt. Eftersom en potentiell 

handling är en handling som bara kan skapas ur en upptagning för automatiserad behandling, 

kommer även de olika handlingstyperna avhandlas. Syftet är att undersöka när något i TF:s 

mening är att betrakta som en upptagning för automatiserad behandling. För att besvara detta 

måste uppdelningen mellan konventionella handlingar och tekniska upptagningar förklaras, 

liksom uppdelningen mellan upptagningar för automatiserad behandling och övriga tekniska 

upptagningar. Avslutningsvis kommer den potentiella handlingen i sig och några viktiga 

anslutande frågor att undersökas, t.ex. hur potentiella handlingar avgränsas från varandra och 

hur de skiljer sig från färdiga elektroniska handlingar. 

 

3.2 Allmänna utgångspunkter 

Handlingsbegreppet i TF 2 kap. är teknikneutralt och vittgående. Generellt kan sägas att en 

handling är en form för att lagra och bevara upplysningar, dvs. en informationsbärare.
55

 Av 

det följer att handlingsbegreppet har två sidor: informationsinnehållet å ena sidan och mediet 

å andra sidan. Även om mediet är av underordnat intresse och informationsinnehållet är det 

väsentliga, måste det ändå vara lagrat för att erkännas som en handling.
56

 Information som 

presenteras muntligt utgör alltså ingen handling förrän innehållet exempelvis antecknas eller 

spelas in.
57

 Lagringsformen och framställningssättet i sig saknar dock betydelse för handlings-

begreppet. Det är således oväsentligt om informationen framställts via tryck eller skrift och 

om det lagras på papper eller annat underlag.
58

  

 

                                                 
55

 RÅ 1971 ref. 15 och prop. 1975/76:160, s. 120. 
56

 Prop. 1975/76:160, s. 120.  Se även Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2015, s. 37. 
57

 Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Handlingsoffentlighet och sekretess, 12 u., Studentlitteratur AB, Lund, 

2015, s. 15. 
58

 Bohlin, Alf, Allmänna handlingar, Juristförlaget, Stockholm, 1988, s. 63. 
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Kravet på information är vidare oberoende av uppgifternas innehåll. Det är därför irrelevant 

om uppgifterna anses viktiga eller ej, utan det är handlingens funktion som bärare av 

information som är det väsentliga. Förekomsten av information är alltså avsedd att sålla ut 

handlingar från rent estetiska framställningar. En gränsdragning i det här avseendet är dock 

beroende av i vilken kontext objektet förekommer. En målning som pryder en tjänstemans 

rum är inte en handling, till skillnad från en målning som förekommer i ett hos myndigheten 

anhängigt ärende.
59

  

 

De ovan skisserade dragen för vad som utmärker en handlings informationsinnehåll går inte 

att utläsa direkt i TF. Däremot finns närmare preciseringar av handlingsbegreppet i 

TF 2 kap. 3 § 1 st. Där görs en åtskillnad mellan framställningar i skrift eller bild och tekniska 

upptagningar. Med framställning i skrift eller bild avses sådana traditionella handlingar som 

är uppfattbara med blotta ögat, dvs. utan tekniskt hjälpmedel. Det kan exempelvis röra sig om 

skrivelser, tabeller, promemorior, teckningar och fotografier. För det fall informationen inte är 

uppfattbar utan tekniskt hjälpmedel rör det sig inte om en konventionell handling utan om en 

s.k. teknisk upptagning, vilken ska behandlas närmare i följande avsnitt.  

 

3.3 Tekniska upptagningar 

I doktrin har det anförts att vad som utmärker en teknisk upptagning framgår tydligast när 

någon begär ut en allmän handling.
60

 Om begäran rör konventionella handlingar kommer 

personen att erhålla själva mediet, dvs. ett konkret objekt. När personen begär ut en handling i 

form av en teknisk upptagning erhålls däremot inte mediet i vilken informationen finns lag-

rad, utan snarare informationsinnehållet som extraherats från mediet.
61

 Bohlin har bl.a. yttrat 

att det ”[...] rätteligen är informationen som sådan – sålunda inte det tekniska mediet – som är 

att betrakta som en handling”.
62

 Det finns utrymme att resonera kring om detta är ett lämpligt 

sätt att exemplifiera skillnaderna mellan tekniska upptagningar och konventionella handling-

ar. Min fundering bottnar i att det essentiella i handlingsbegreppet, som ovan framhålls, är just 

informationsinnehållet, trots att detta även måste vara fixerat på ett medium.
63

 Hur sökanden 

senare erhåller informationsinnehållet bör enligt min mening inte påverka definitionen av 
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handlingsbegreppet som sådant. Exemplet är därför missvisande och lyckas inte belysa skill-

naderna mellan tekniska upptagningar och konventionella handlingar.  

 

Tekniska upptagningar förekommer vidare i många skepnader, men kan grovt indelas i två 

grupper; ”upptagningar för automatiserad behandling” och det jag här valt att kalla för ”övriga 

tekniska upptagningar”. Inom den första gruppen faller vad som vanligen beskrivs som 

”dator- eller datalagrad” information och inom den andra gruppen faller sådana tekniska 

upptagningar som är analoga. Exempel på en sådana upptagningar är information på VHS-

kassetter, kassettband, vinylskivor och mikrofilm.  

 

Det är nödvändigt att göra den nyss nämnda uppdelningen eftersom en potentiell handling är 

en handling som enbart kan skapas ur en upptagning för automatiserad behandling, dvs. inte 

ur en övrig teknisk upptagning. Jag vill dock redan nu framhålla att distinktionen blir av liten 

betydelse för handlingsoffentlighetens räckvidd i ett vidare perspektiv. Om information inte 

anses vara en upptagning för automatiserad behandling kommer den att betraktas som en 

övrig teknisk upptagning och därmed ändå vara föremål för insyn, dock med den skillnaden 

att den enskilde inte kan erhålla informationen i sammanställd form. En övrig teknisk upptag-

ning kan alltså inte ligga till grund för en potentiell handling. Det innebär att även om 

distinktionen inte inverkar på insynsrätten generellt, påverkar den däremot i allra högsta grad 

handlingsoffentlighetens räckvidd avseende potentiella handlingar. Innebörden av begreppet 

upptagning för automatiserad behandling är således av stort intresse för syftet med uppsatsen 

och kommer därför att undersökas härnäst. 

 

3.4 Upptagningar för automatiserad behandling 

En av de största svårigheterna med att fastställa innebörden av uttrycket ”upptagning för 

automatiserad behandling” är avsaknaden av en enhetlig beskrivning. Det finns dock två 

återkommande varianter. En upptagning för automatiserad behandling beskrivs ofta som 

dator- eller datalagrad information.
64

 Det brukar även anföras att en upptagning för 

automatiserad behandling är information som är fixerad på ett datamedium som antingen 

finns i eller kan matas in i en dator.
65

 Ytterst är det alltså en fråga om tolkningen av uttrycket 

”automatiserad behandling” i TF 2 kap. 3 § 2 st., vilket saknar en legaldefinition trots att det 

                                                 
64
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är relativt vanligt förekommande även utanför TF och påträffas i bl.a. PUL 5 §.
66

 Eftersom en 

upptagning för automatiserad behandling relativt ofta beskrivs som dator- eller datalagrad 

information är en given fråga vad som egentligen avses med den formuleringen.
67

 En strikt 

tolkning av uttrycket datorlagrad tyder på att enbart information som är lagrad i själva datorn 

i någon bemärkelse bör omfattas, t.ex. information i datorns hårddisk. Uttrycket datalagrad 

kan dock även tolkas som att det i själva verket är digitalt lagrad information som avses.
68

  

 

För egen del anser jag att det senare alternativet bättre anknyter till lagtexten som talar om 

upptagningar för automatiserad behandling och inte nämner datorbegreppet överhuvudtaget. 

Det senare alternativet har även fördelen att vara anpassningsbart i förhållande till 

teknikutvecklingen, vilket överensstämmer med utgångspunkten att regleringen av tekniska 

upptagningar ska vara teknikneutral för att kunna vara gångbar under en lång tid.
69

 Det är 

nämligen inte alls säkert att framtidens automatiserade behandling är knuten till dator och 

datoranvändning på samma sätt som vi uppfattar den idag. Tanken är inte heller att handlings-

offentlighetens räckvidd ska vara beroende av myndigheternas val av teknik.
70

 

 

Att låsa definitionen till datorbegreppet skulle vidare ge upphov till en rad följdfrågor; 

framförallt frågor om vad som egentligen avses med en dator i dagsläget. I förarbetena talas 

det om datormaskiner, med vilket får förstås persondatorer, dvs. i dagsläget antingen en 

stationär eller bärbar ”traditionell” dator.
71

 Idag förekommer emellertid en hel del produkter 

som ligger i gränslandet mellan en traditionell dator och någonting annat och det är också 

vanligt att tala om datorer i vidare bemärkelse än persondatorer, t.ex. cykeldatorer och 

färddatorer. Ett uppenbart exempel på en produkt som befinner sig i gränslandet mellan en 

traditionell dator och en telefon är smarttelefonen, dvs. de avancerade mobiltelefoner, vilka 

har funktioner som tidigare bara fanns på ”riktiga” datorer, exempelvis e-posthantering, 
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 SOU 2015:39, s. 124 f. 
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prop. 2001/02:70, s. 14 ff. Jfr även RÅ 1999 ref. 36. 
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webbläsare, kalender etc.
72

 Särskilt nyare smarttelefoner uppvisar många likheter med 

traditionella datorer.  

 

Sammantaget kan det knappast anses ändamålsenligt att placera ett likhetstecken mellan 

upptagningar för automatiserad behandling och datorlagrad information. Datorbegreppet ger 

upphov till alldeles för många och svåra gränsdragningsproblem, något som dessutom enbart 

kommer öka i takt med teknikutvecklingen.  

 

Uttrycket automatiserad behandling förekommer även utanför TF i t.ex. PUL. Här framstår 

det tydligare att det inte enbart är behandling av datorlagrade personuppgifter i strikt mening 

som avses. PUL är enligt 5 § tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis 

är automatiserad, och det verkar som om den avgörande faktorn är om personuppgifterna 

förekommer i digital form.
73

 Från praxis kan nämnas två mål som rörde kameraövervakning. I 

båda målen har underinstanserna konstaterat att det rör sig om digital teknik varför PUL var 

tillämplig. HFD har i sin tur, utan vidare kommentar, anfört att kameraövervakningen 

omfattas av PUL.
74

 Det måste enligt mig tolkas som att det rörde sig om sådan automatiserad 

behandling som avses i PUL 5 §. I ett annat mål anförde kammarrätten att behandlingen var 

automatiserad, eftersom personuppgifterna behandlats digitalt. HFD uttalade sig inte 

överhuvudtaget om PUL:s tillämplighet utan fokuserade på PUL 5 a §, vilket måste innebära 

att PUL initialt ansetts tillämplig och att det därför rörde sig om automatiserad behandling.
75

  

 

Påståendet om att den avgörande faktorn bör vara om informationen lagras digitalt är dock 

inte utan invändningar. CD-skivor används nämligen traditionellt som ett exempel på en övrig 

teknisk upptagning trots att CD-skivor lagrar information digitalt.
76

 Frågan är hur man bör 

förhålla sig till detta. 

 

I de äldre förarbetena anfördes att information lagrad på ett datamedium ansågs utgöra 

upptagningar för automatiserad behandling och skivminnen, hålkort samt trumminnen angavs 
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som exempel på både datamedium och medium för automatiserad behandling.
77

 Uttrycket 

datamedium förefaller alltså vara likalydande med medium för automatiserad behandling. I 

diverse moderna registerförfattningar
78

 har vidare CD- och DVD-skivor, liksom USB-minnen 

och minneskort ansetts utgöra medium för automatiserad behandling.
79

 Eftersom CD-skivan 

anses utgöra ett medium för automatiserad behandling måste informationen som lagras på 

skivan följaktligen utgöra en upptagning för automatiserad behandling.
80

 En önskan om 

enhetlig terminologi i TF och registerförfattningar har dessutom åberopats som stöd för 

redaktionella ändringar i TF 2 kap. och bör fortfarande vara eftersträvansvärt.
81

 Ett påstående 

om att information på en CD-skiva inte bör betraktas som en upptagning för automatiserad 

behandling framstår därför enligt mig som något udda. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att upptagningar för automatiserad behandling i dagsläget bör 

definieras som digitalt lagrad information, oavsett på vilket medium lagringen sker. Det bör 

alltså vara irrelevant om lagringen sker på ett USB-minne, i en telefon, i en surfplatta eller i 

en hårddisk så länge lagringen sker digitalt, dvs. icke analogt.  

 

Upptagningar för automatiserad behandling kan ge upphov till två olika handlingar; den 

färdiga elektroniska handlingen och den potentiella handlingen. Om en upptagning för 

automatiserad behandling betraktas som en färdig elektronisk handling eller en potentiell 

handling är avgörande i flera avseenden, exempelvis för frågan om när handlingen anses 

förvarad hos myndigheten. Nästa avsnitt ägnas därför åt att förtydliga, diskutera och jämföra 

de två handlingstyperna. 

 

3.5 Färdiga elektroniska handlingar och potentiella handlingar 

Om en teknisk upptagning klassificeras som en upptagning för automatiserad behandling, dvs. 

det rör sig inte om en övrig teknisk upptagning
82

, måste ytterligare en distinktion göras; den 

mellan färdiga handlingar och potentiella handlingar. Med färdiga upptagningar för auto-

matiserad behandling, eller annorlunda uttryckt färdiga elektroniska handlingar, avses sådana 

upptagningar som är slutligt utformade med ett bestämt innehåll på så vis att de kan 
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rekonstrueras gång på gång, t.ex. ett e-postmeddelande eller datorskrivna beslut och 

promemorior.
83

 

 

Med potentiella handlingar avses däremot upptagningar som inte existerar vid tidpunkten för 

begäran. Dessa uppstår först då myndigheten tar fram och sammanställer olika uppgifter ur en 

upptagning för automatiserad behandling.
84

 Notera att detta är enda gången en myndighet 

behöver sammanställa uppgifter som den enskilde efterfrågar. För konventionella handlingar 

finns inte någon motsvarande skyldighet.
85

 Ett konkret exempel på en potentiell handling är 

personbeviset. Skatteverket, SKV, har inte ett färdigställt personbevis för samtliga invånare i 

riket. Ett personbevis för en specifik individ existerar sålunda inte vid tidpunkten för den 

enskildes begäran. Handlingen uppkommer först när SKV sammanställer olika uppgifter som 

finns digitalt lagrade i folkbokföringsdatabasen. Innan dess är handlingen enbart ”potentiell” 

på så sätt att myndigheten har möjlighet att framställa den om någon så önskar.  

 

En upptagning för automatiserad behandling kan bestå av allt från enstaka uppgifter till 

omfattande informationssamlingar. En svårighet som kan uppkomma är därför hur man 

lämpligen bör avgöra om det är en eller flera upptagningar, dvs. hur bör upptagningarna 

avgränsas från varandra? Detta är något som är av betydelse för bl.a. en eventuell 

sekretessprövning.
86

 Tillvägagångssättet som ursprungligen förespråkades i förarbetena och 

som fortfarande är i bruk, innebär att varje konstellation av sakligt sammanhängande 

uppgifter ska ses som en handling.
87

 Detta får till följd att eventuella sekretessbestämmelser 

främst bör prövas mot den färdiga uppgiftskonstellationen och inte mot varje enskild uppgift i 

exempelvis ett register.
88

 

  

I förarbetena gjordes ingen uppdelning mellan färdiga elektroniska handlingar och potentiella 

handlingar, trots att det förespråkade tillvägagångssättet främst verkar ta sikte på det senare 

alternativet.
89

 Vid motivens upprättande bestod nämligen myndigheternas IT-användning i 

princip uteslutande av register och frågor om färdiga elektroniska handlingar var inte lika 
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aktuella som idag.
90

 Det är därför naturligt att uttalandena främst avser potentiella handlingar 

även om det enbart talas om avgränsning av upptagningar för automatiserad behandling. 

 

Till stöd för att uttalandena i förarbetena endast bör avse potentiella handlingar kan även 

följande sägas. När det kommer till färdiga elektroniska handlingar, där innehållet redan är 

fixerat, är det i likhet med konventionella handlingar i regel okomplicerat att se om det rör sig 

om en eller flera handlingar. Det är exempelvis lätt att konstatera om det finns ett eller två  

e-postmeddelanden i inkorgen. Att försöka göra bedömningen mot bakgrund av om innehållet 

framstår som sakligt sammanhängande verkar därför långsökt. Ett e-postmeddelande som  

inkommer till en myndighet kan exempelvis vara totalt obegripligt, kanske p.g.a. att 

författaren av meddelandet inte behärskar språket. För egen del anser jag därför att det 

knappast går att tala om att informationen i detta fall måste vara ”sakligt sammanhängande” 

för att e-postmeddelandet ska betraktas som en färdig elektronisk handling.  

 

Sammantaget bör det således vara så att färdiga elektroniska handlingar, i likhet med konven-

tionella handlingar, avgränsas utifrån det färdiga, fixerade innehållet oavsett om det framstår 

som sakligt sammanhängande eller inte. Det är en tolkning som överensstämmer med 

uttalandena i förarbetena där lagstiftaren har gett uttryck för att färdiga elektroniska 

handlingar i möjlig mån bör jämställas med konventionella handlingar.
91

 

 

I förhållande till potentiella handlingar framstår synsättet däremot som adekvat, dvs. att se 

varje konstellation av sakligt sammanhängande uppgifter som en potentiell handling. Detta 

eftersom den potentiella handlingen inte existerar vid tidpunkten för förfrågan och det därför, 

till skillnad från färdiga elektroniska handlingar, inte finns något färdigt utformat dokument 

att förhålla sig till vid avgränsningen. 

 

Däremot ställer jag mig frågande till vad som avses med ”sakligt sammanhängande 

uppgifter”. Den potentiella handlingen existerar inte vid tidpunkten för förfrågan, och dess 

möjliga innehåll är därför helt beroende av vilka uppgifter den enskilde önskar få samman-

ställda och givetvis även vilka uppgifter som finns tillgängliga hos den aktuella myndigheten. 

Uppgifter som för den enskilde framstår som sakligt sammanhängande behöver nödvändigtvis 
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inte vara det objektivt sett. Personligen undrar jag därför om uttrycket ”sakligt samman-

hängande” är lämpligt i sammanhanget. Uttrycket ”sakligt” riskerar enligt mig att föra 

tankarna till ett resonemang om att de begärda uppgifterna objektivt måste vara 

sammanhängande för att sammanställningen ska betraktas som en potentiell handling.  

 

I doktrin har avgränsningen istället uttryckts som att ”varje meningsfull uppgiftskonstellation” 

är att anse som en upptagning för sig.
92

 Till skillnad från ”sakligt sammanhängande” anser jag 

att det av uttrycket ”meningsfull” tydligare framgår att handlingen ska avgränsas av den 

sökandens intresse av den begärda sammanställningen och detta alldeles oavsett om 

sammanställningen framstår som sakligt sammanhängande, intressant eller ens behövlig 

utifrån myndighetens perspektiv.
93

 Så länge uppgifterna i sammanställd form är meningsfulla 

för den enskilde bör det därför – enligt mig – röra sig om en potentiell handling.  

 

Resonemang kring sakligt sammanhängande uppgifter i förhållande till handlingsbegreppet 

som sådant, dvs. frågan om när något är att betrakta som en handling rent innehållsmässigt, 

dyker ibland upp i doktrinen.
94

 För egen del tror jag det är viktigt att skilja på frågan om när 

något utgör en handling i TF:s mening och frågan hur man avgränsar vad som är en handling 

i förhållande till en annan. I förarbetena är det dessutom tydligt att frågan om uppgifterna 

framstår som sakligt sammanhängande endast har bäring på det senare.
95

  

 

Sammanfattningsvis gör jag bedömningen att sättet som förespråkas för avgränsning av auto-

matiserade upptagningar, dvs. kravet att en uppgiftskonstellation ska vara sakligt samman-

hängande, främst har betydelse för potentiella handlingar. Avseende färdiga elektroniska 

handlingar bör avgränsningen däremot ske i analogi med konventionella handlingar, dvs. utan 

beaktande av om innehållet är sakligt sammanhängande eller inte.  

 

Notera slutligen att det är själva sammanställningen av olika uppgifter som ger upphov till 

handlingen ifråga. Det innebär att en begäran enligt OSL 6 kap. 4 § om utfående av uppgifter 
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ur allmänna handlingar inte är detsamma som att begära ut en potentiell handling med stöd av 

TF 2 kap. 

 

3.6 Sammanfattning 

Som framgått är TF:s handlingsbegrepp brett och omfattar ett antal olika konstellationer. Den 

första skiljelinjen dras mellan konventionella handlingar och tekniska upptagningar. Tekniska 

upptagningar kan sedan grovt indelas i övriga tekniska upptagningar och upptagningar för 

automatiserad behandling. Med upptagning för automatiserad behandling avses digitalt 

lagrad information, dvs. information som inte lagras analogt. En upptagning för automati-

serad behandling kan slutligen vara antingen färdig, dvs. den har ett bestämt innehåll på så vis 

att de kan rekonstrueras gång på gång, exempelvis ett worddokument, eller potentiell. En 

potentiell handling existerar inte vid tidpunkten för förfrågan utan måste sammanställas hos 

myndigheten och avgränsas genom att varje konstellation av sakligt sammanhängande 

uppgifter anses vara en potentiell handling. Om uppgifterna är sakligt sammanhängande 

bedöms inte objektivt, utan utgår från den enskildes intresse av en viss uppgiftskonstellation, 

dvs. avgränsningen är snarare subjektiv.  

 

En potentiell handling är dock inte allmän förrän den även anses förvarad hos en myndighet, 

vilket innebär att den ska vara tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder. 

Innebörden av rutinbetonade åtgärder samt förvaringskriteriet i allmänhet kommer därför 

följaktligen att behandlas i nästa kapitel. 
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4 Förvaringskriteriet 

 

4.1 Inledning 

För att en handling ska betraktas som allmän måste den vara förvarad hos en myndighet. I 

rättspraxis förekommer två grundläggande synsätt. Det första är mer konkret på så sätt att det 

är knutet till handlingens fysiska förvaringsplats och gör sig främst gällande avseende 

konventionella handlingar.
96

 Det andra synsättet är mer abstrakt och utgår istället ifrån hand-

lingens tekniska tillgänglighet och aktualiseras därför främst avseende tekniska upptagningar. 

Om det efterfrågade materialet utgör en potentiell handling krävs det dessutom dels att hand-

lingen även är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, dels att myndigheten 

har legal möjlighet att genomföra den begärda sammanställningen.  

 

I följande avsnitt undersöks innebörden av förvaringskriteriet. Fokus kommer främst att ligga 

på tolkningen av rutinbetonade åtgärder eftersom uppsatsens kärna är potentiella handlingar. 

En inte obetydlig del av kapitlet måste dock ändå avvaras för en analys av förvaringskriteriet 

för tekniska upptagningar i allmänhet eftersom det även gäller i förhållande till uppgifts-

sammanställningar. Vidare, för att läsaren lättare ska begripa skillnaderna avseende förvaring 

mellan traditionella handlingar och tekniska upptagningar, måste även förvaringskriteriet för 

konventionella handlingar behandlas. Slutligen kommer innebörden av begränsningsregeln i 

TF 2 kap. 3 § 3 st. att analyseras eftersom den i vissa fall är helt avgörande för om en 

potentiell handling anses förvarad hos en myndighet. 

 

Det måste även påpekas att den kommande framställningen förutsätter att den begärda 

handlingen dels förvaras hos myndigheten i annat syfte än att vara föremål för teknisk lagring 

eller bearbetning, dels att det inte rör sig om en säkerhetskopia. I enlighet med TF 2 kap. 10 § 

anses sådana handlingar nämligen inte vara förvarade hos den myndighet som utför lagringen 

eller bearbetningen.  

 

4.2 Tillgänglighetsrekvisitet 

För konventionella handlingar är en handlings faktiska förvaringsplats normalt avgörande. I 

RÅ 1984 2:49 ansågs dock handlingar förvarade hos en kommun trots att de inte faktiskt för-

varades hos kommunen vid tidpunkten för förfrågan. I målet – som rörde en dagbok – hade 

                                                 
96

 Se exv. RÅ 1955 E 58, RÅ 1972 Ju 15 och RÅ 1972 A 63 men även RÅ 1984 2:49,  RÅ 1989 ref. 29 och RÅ 

1996 ref. 25. 
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kommunen upplåtit åt Svenska Riksbyggen att utöva kontroll i samband med ett byggnads-

arbete. När dagboken innehållande anteckningar begärdes ut med stöd av offentlighets-

principen förvarades den hos Svenska Riksbyggen. HFD lade dock fokus på ett avtal som 

ingåtts mellan kommunen och Svenska Riksbyggen och menade att dagboken i själva verket 

tillhörde kommunen. Trots att dagboken aldrig funnits hos kommunen ansågs den med andra 

ord ändå förvarad där. Även i RÅ 1989 ref. 29 ansågs ansökningar till en kommunal befatt-

ning förvarade hos en kommun trots att de i själva verket befann sig hos ett enskilt bolag. 

HFD verkar ha fäst avseende vid det faktum att kommunen haft tillgång till handlingarna och 

menade att bolaget tagit emot ansökningarna i kommunens ställe. Samma slutsats kom HFD 

till i RÅ 1996 ref. 25. Målet – som var ett pleniavgörande – rörde intresseanmälningar i ett 

kommunalt tjänstetillsättningsärende. Intresseanmälningarna förvarades hos ett konsultbolag 

där företrädare för kommunen dessutom tagit del av dem varför HFD menade att de 

förvarades hos kommunen i TF:s mening. Avgörandena innebär i praktiken att handlings-

offentlighetens räckvidd har vidgats något när det gäller konventionella handlingar. 

 

I vissa specifika fall har alltså förvaringskriteriet avseende konventionella handlingar knutits 

till något som liknar det som gäller för tekniska upptagningar. Bedömningen av om en teknisk 

upptagning är förvarad hos en myndighet sker nämligen utifrån ett tekniskt tillgänglighets-

resonemang.
97

 Upptagningens faktiska förvaringsplats är alltså i princip irrelevant.
98

 Med det 

sagt får dock den fysiska placeringen ibland betydelse när det rör sig om övriga tekniska 

upptagningar. Exempelvis blir den fysiska placeringen av en vinylskiva ofta av betydelse 

eftersom det är svårt för myndigheten att ta del av innehållet utan att ha skivan i sitt förvar. 

Grundtanken som framgår av TF 2 kap. 3 § 2 st. är dock att en upptagning är förvarad så snart 

myndigheten ifråga förfogar över möjligheten att överföra upptagningen till läsbar eller annan 

uppfattbar form med hjälp av tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar.
99

 Det 

innebär att information som fysiskt befinner sig utomlands, på oklar plats eller hos ett privat-

rättsligt subjekt kan anses förvarade hos en myndighet.
100

  

 

                                                 
97

 Se SOU 2009:5, s. 38 för uttrycket ”tekniskt tillgänglig”. 
98

 Prop. 1975/76:160, s. 136 f. 
99

 Före 1992 var det möjligt för en enskild att tillhandahålla egen datorkapacitet, dvs. program och utrustning. Se 

prop. 1990/91:60, s. 27 ff om motiven bakom lagändringen. 
100

 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 48. Se även Lenberg, Eva 

m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen. En kommentar, http://zeteo.nj.se/, version 1 juli 2015, appendix 1, 

kommentar till TF 2 kap. 3 § i lydelse 2015-12-29. 

http://zeteo.nj.se/
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Att myndigheten måste ”förfoga över möjligheten” att överföra upptagningen till uppfattbar 

form betyder emellertid inte att varenda person på myndigheten måste ha tillgång till 

upptagningen. I själva verket räcker det med att en enda person på myndigheten har den 

möjligheten.
101

 Ponera exempelvis att en myndighet upprättar interna tekniska spärrar vilket 

leder till att handläggarna i praktiken saknar möjlighet att komma åt viss information. Under 

förutsättning att någon på myndigheten – troligen den som upprättade spärrarna – har 

möjlighet att komma åt den spärrade informationen, är informationen att anse som förvarad 

hos myndigheten i TF:s mening.  

 

Ovanstående gäller samtliga tekniska upptagningar. För det fall det rör sig om upptagningar 

för automatiserad behandling påverkas dock bedömningen även av om den begärda hand-

lingen är en potentiell handling eller en färdig elektronisk handling
102

. En potentiell handling 

anses nämligen bara förvarad hos en myndighet om myndigheten kan göra sammanställningen 

tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Notera att kravet på rutinbetonade åtgärder i TF 2 

kap. 3 § 2 st. inte gäller i förhållande till färdiga elektroniska handlingar. Rutinbetonade 

åtgärder är ett vagt och i viss mån föränderligt begrepp. Det har vidare stor bäring på 

handlingsoffentlighetens räckvidd avseende potentiella handlingar eftersom rätten till insyn 

ofta blir helt beroende av myndighetens bedömning i denna del. Innebörden av kravet på 

rutinbetonade åtgärder kommer därför att undersökas i nästa avsnitt. 

 

4.3 Rutinbetonade åtgärder 

Rutinbetonade åtgärder definieras i förarbetena som en enkel arbetsinsats utan nämnvärda 

kostnader eller andra komplikationer.
103

 Var gränsen går är svårt att säga med någon 

precision, särskilt eftersom bedömningen ska ske utifrån både den tekniska mognaden samt 

kompetensen hos myndigheten ifråga liksom den allmänna tekniska utvecklingen.
104

 Med 

tiden har dock vissa riktlinjer utkristalliserats i rättspraxis. 

 

En myndighet är inledningsvis skyldig att sammanställa de efterfrågade uppgifterna för det 

fall de har tillgång till ett täckande datorprogram.
105

 Skyldigheten sträcker sig dock längre än 

så. För det första kan myndigheten tvingas upprätta ett nytt program för att tillgodose 

                                                 
101

 SOU 2012:90, s. 125. 
102

 För definition av potentiell handling och färdig elektronisk handling se avsnitt 3.5 ovan. 
103

 Prop. 1975/76:160, s 90 f och prop. 2001/02:70, s. 16 f. 
104

 Prop. 2001/02:70, s. 37. 
105

 RÅ 1974 ref. 8. 
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sökandes begäran under förutsättning att detta kan ske genom en enkel arbetsinsats.
106

 För det 

andra är myndigheten också skyldig att i viss mån anpassa ett tillgängligt program för att på 

så vis möjliggöra sammanställningen, under förutsättning att detta, likt ovan, inte föranleder 

något betydande merarbete för myndigheten.
107

 Även om det normalt rör sig om olika typer 

av programmeringsåtgärder bör det poängteras att rubriceringen av arbetsinsatsen i det här 

avseendet är irrelevant, dvs. det spelar ingen roll om åtgärderna som krävs för anpassning 

faktiskt betecknas som ”programmering” i sin rätta betydelse.
108

 För det tredje är 

myndigheten skyldig att bearbeta eller sammanställa data som av praktiska skäl delats upp på 

olika register.
109

  

 

Sammanfattningsvis måste en myndighet sammanställa de efterfrågade uppgifterna under 

förutsättning att det kan ske genom en enkel arbetsinsats och utan betydande merarbete för 

myndigheten. En myndighet behöver däremot inte efterkomma en enskilds begäran om ut-

fående av en viss uppgiftssammanställning om begäran kräver att myndigheten vidtar en mera 

kvalificerad, konstruktiv insats.
110

 I sammanhanget bör framhållas att uttalandet i  

TF 2 kap. 3 § 2 st. om att tekniska upptagningar måste vara tillgängliga för myndigheten med 

tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar alltjämt äger giltighet. Den enskilde har 

alltså inte rätt att ställa egen datorkapacitet till myndighetens förfogande.
111

 

 

Under förutsättning att det rör sig om en enkel arbetsinsats utan nämnvärda kostnader har 

alltså myndigheten en skyldighet att skapa en potentiell handling. En befogad fråga är 

emellertid vad som avses med en ”enkel arbetsinsats”. Eftersom bedömningen ska utgå från 

den allmänna tekniska utvecklingen men även den tekniska mognaden och kompetensen hos 

den aktuella myndigheten, har det inte ansetts meningsfullt att uppställa någon generell 

regel.
112

 Det innebär att vad som anses vara en rutinbetonad åtgärd förändras med tiden. 

Enligt mig verkar det dock som att tidsåtgången – antingen ensamt eller i kombination med 

kostnaderna
113

 – ofta har varit den avgörande faktorn.
114

 Detta framstår inte som särskilt 
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 Prop. 1975/76:160, s. 90 f samt RÅ 1981 Ab 455. 
107

 RÅ 1976 ref. 122. 
108

 Prop. 1975/76:160, s. 90. 
109

 RÅ 1977 Ab 310. 
110

 Prop. 1975/76:160, s. 90 f samt RÅ 1988 ref. 84. 
111

 Se även avsnitt 4.2, not 97 ovan. 
112

 Prop. 2001/02:70, s. 22. 
113

 Se även prop. 2001/02:70, s. 22 angående att kostnaderna för åtgärderna kan påverka bedömningen av vad 

som anses vara en rutinbetonad åtgärd. 
114

 Se exv. RÅ 1988 ref. 530 och RÅ 1993 not. 41 där både tidsåtgång och kostnader åberopades som stöd för att 

åtgärderna inte skulle anses rutinbetonade. 
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förvånande eftersom en enkel åtgärd i regel går snabbt att genomföra, medan en mer 

komplicerad åtgärd normalt är tidskrävande.
115

  

 

Eftersom vad som anses vara en rutinbetonad åtgärd ändras med tiden och teknik-

utvecklingen, lämnar äldre avgöranden i själva verket liten vägledning för frågan om 

omfattningen av myndighetens arbetsinsats. Eftersom tekniken såg annorlunda ut på 1970- 

och 1980-talet är det naturligt att vad som idag skulle anses vara en betydande arbetsinsats på 

den tiden ansågs rutinbetonat. I exempelvis RÅ 1976 ref. 122 godtog HFD en arbetsinsats om 

ca 80 timmar, dvs. dryga 3 dygn, vilket i dagsläget framstår som väldigt omfattande. I målet 

hade ett bolag begärt ut en utskrift av upptagningarna i ett delregister som fanns i en viss 

utpekad fil och innehöll vissa uppgifter. Eftersom begäran avsåg en utskrift av samtliga 

uppgifter i delregistret – filen – och såvitt jag förstår i oförändrat skick, ställer jag mig dock 

något tveksam till om målet överhuvudtaget rörde en potentiell handling.
116

 Någon samman-

ställning verkar det inte varit tal om utan det talas genomgående om ”avskrift av samtliga 

upptagningar” i den aktuella filen. Det förefaller enligt mig som att målet i själva verket rörde 

en färdig elektronisk handling, vilket i så fall innebär att frågan om rutinbetonade åtgärder i 

dagsläget skulle varit irrelevant. Detta eftersom det numera är klarlagt att TF 2 kap. 3 § 2 st. 

enbart gäller i förhållande till potentiella handlingar.
117

 

 

Nyligen ansåg HFD att en arbetsinsats om 4-6 timmar – under vissa förutsättningar – inte 

utgjorde en rutinbetonad åtgärd.
118

 HFD har visserligen uttalat sig om en övre gräns men 

däremot inte om vilken ungefärlig nedre gräns som bör gälla. Av den anledningen framstår 

det i min mening fortfarande som oklart om exempelvis en arbetsinsats om 2-3 timmar anses 

vara en rutinbetonad åtgärd.
119

 Den generella teknikmognaden är dock relativt hög i dagens 

Sverige. Med det i åtanke är det i min mening ett rimligt antagande att anpassningsåtgärder 

som tar 1+ timme att genomföra ofta lär vara av det komplicerade slaget. Förutom sådana 

åtgärder, t.ex. programmering, tillkommer i regel även andra insatser. Min bedömning är 

därför att en arbetsinsats som totalt tar mer än 2 timmar i anspråk sannolikt inte skulle anses 

rutinbetonad i dagsläget.  

 

                                                 
115

 Jfr. Lantmäteriets argumentation i Kammarrätten i Sundsvall, 2013-01-28, mål nr 2859-12. 
116

 Jfr. SOU 2001:3, s. 128. 
117

 Prop. 2001/02:79, s. 18 ff. 
118

 HFD 2015 ref. 25. 
119

 Se dock Kammarrätten i Stockholm, 2009-01-14, mål nr 7324-08 där en arbetsinsats om 1,5 timme inte 

ansågs vara en rutinbetonad åtgärd. Målet överklagades inte till HFD. 
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JO har i ett antal fall uttalat sig om rutinbetonade åtgärder men uppgifter om tidsåtgång, 

kostnader och andra åtgärder har generellt utelämnats i besluten. Som exempel kan nämnas 

JO 2000/01 s. 559 där JO mycket kort konstaterar att vad myndigheten anfört ger stöd för att 

åtgärderna inte var rutinbetonade. Märk väl att någon information om omfattningen av åtgärd-

erna som vidtogs inte återfinns i beslutet, vilket gör det svårt att få en uppfattning om vad som 

inte ansågs rutinbetonat i det granskade fallet.
120

 

 

I doktrin har det vidare ifrågasatts hur rutinbetonade åtgärder förhåller sig till manuella 

kvalitetskontroller.
121

 Författaren menar att frågan inte närmare berörts av varken JO eller 

analyserats i doktrin, praxis och förarbeten varför det framstår som oklart ifall de ingår i 

arbetsinsatsen som ska anses rutinbetonad.
122

 Enligt mig framstår det som troligt att så är 

fallet. I exempelvis HFD 2015 ref. 25 anförde SKV att de arbetsinsatser som behövde vidtas 

bestod av programmeringsåtgärder och kvalitetskontroller som tillsammans beräknades ta 4-6 

timmar att genomföra. HFD gjorde ingen uppdelning mellan programmeringsåtgärderna och 

kvalitetskontrollerna utan konstaterade endast att ett arbete av aktuell omfattning inte var en 

rutinbetonad åtgärd. Om HFD ansett att tidsåtgången för kvalitetskontroller inte skulle 

påverka bedömningen av om arbetsinsatsen var rutinbetonad, är det ett rimligt antagande att 

de hade försökt utröna hur tidsåtgången fördelade sig på de olika åtgärderna innan de tog 

ställning till om åtgärderna var rutinbetonade eller ej. Visserligen publicerades artikeln några 

år innan det aktuella avgörandet, men bedömningar rörande kvalitetskontroller går att urskilja 

även i äldre rättsfall. I RÅ 1988 ref. 84 gjordes inte heller någon skillnad mellan 

programmeringsåtgärder och efterkontroller utan HFD konstaterade bara, likt  

HFD 2015 ref. 25, att åtgärderna inte ansågs rutinbetonade.  

 

I sammanhanget bör något även sägas om tidsåtgången för själva programkörningen som 

sällan direkt nämns i praxis. I exempelvis RÅ 1988 ref. 84 avslog HFD ett överklagande efter 

att Statistiska centralbyrån, SCB, nekat ett utlämnande med hänvisning till att det skulle 

krävas programmeringsåtgärder, en utredningsinsats om dryga 2 timmar samt efterkontroll för 

att göra sammanställningen möjlig. Information om själva körningen saknades även 

i RÅ 1974 ref. 8 där den enda tidsangivelsen som fanns avsåg den för utskriften, dvs. 

utlämnandet, vilken beräknades ta ca 3 timmar i anspråk. Från senare tid kan nämnas HFD 

                                                 
120

 Se även JO 2001/02 s. 446 och JO 2006/07 s. 480 där uppgifter också saknas. 
121

 Furberg, Per & Magnuson Sjöberg, Cecilia, Sammanställningars rättsliga status, FT 2011 s. 262 och s. 265. 
122

 Furberg, Per & Magnuson Sjöberg, Cecilia, Sammanställningars rättsliga status, FT 2011 s. 267, s. 277 och  

s. 279. 
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2015 ref. 25 där tiden för själva körningen inte heller angavs. I RÅ 1989 not. 533 framstår det 

som något oklart om tidsåtgången – 3 timmar – är hänförlig till programmeringsåtgärder, dvs. 

anpassning av ett befintligt datorprogram, eller till själva programkörningen. Klaganden 

anförde att den begärda sammanställningen kunde tas fram med rutinbetonade åtgärder och att 

detta enligt uppgift skulle ta ca 3 timmar att göra ”på grund av icke ändamålsenlig program-

mering”. Både Kammarrätten i Stockholm och HFD verkar dock ha tolkat uttalandet som att 

det rörde programmeringsåtgärder.  

 

Det sagda ger upphov till frågan om tidsåtgången för programkörningen överhuvudtaget är av 

betydelse för bedömningen av om en sammanställning är tillgänglig för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder. Visserligen är det sagt att en myndighet är skyldig att sammanställa de 

efterfrågade uppgifterna om de har tillgång till ett täckande datorprogram och detta i den ut-

sträckning programmet medger.
123

 Någon diskussion om tidsåtgången för en eventuell 

körning fördes aldrig och i senare förarbeten talas det enbart om rutinbetonade åtgärder i 

förhållande till kvalificerade, konstruktiva insatser.
124

 Om tidsåtgången för körningen är 

irrelevant för bedömningen av om den potentiella handlingen är tillgänglig för myndigheten 

med rutinbetonade åtgärder, innebär det dock i princip att det inte är någon skillnad mellan 

potentiella handlingar och färdiga elektroniska handlingar i denna del. För de sistnämnda 

gäller inte kravet på rutinbetonade åtgärder, vilket innebär att en myndighet är skyldig att söka 

fram färdiga elektroniska handlingar – t.ex. ett worddokument – oavsett om detta kräver ett 

mycket omfattande arbete.
125

 Om körningen tilläts ta obegränsat med tid i anspråk skulle 

gränsen mellan potentiella handlingar och färdiga elektroniska handlingar i praktiken suddas 

ut. Detta överensstämmer knappast med syftena bakom revideringen av TF 2 kap. 3 § 2 st. där 

det ansågs angeläget att skilja på färdiga elektroniska handlingar och potentiella handlingar, 

b.la. genom att framhålla att kravet på rutinbetonade åtgärder enbart gällde de senare.
126

  

 

Det kan vidare vara så att redan tidsåtgången för övriga åtgärder är tillräckligt omfattande för 

att konstatera att handlingarna inte är förvarade hos myndigheten. I så fall finns det ingen 

anledning för HFD att även ta ställningen till körningens omfattning; det skulle knappast 

                                                 
123

 RÅ 1974 ref. 8 och prop. 1973:33, s. 84.  
124

 Prop. 1975/76:160, s. 90 och prop. 2001/02:70, s. 22. 
125

 Prop. 2001/02:70, s. 21. 
126

 Prop. 2001/02:70, s. 19 ff. 
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anses effektivt.
127

 I exempelvis RÅ 1988 ref. 530 anfördes att programmeringsåtgärderna 

beräknades ta ca 5 arbetsdagar att genomföra och till detta tillkom ett dygn för program-

körning. I målet uttalade HFD att ”[...] en bearbetning av detta slag” gick utöver vad som 

kunde anses vara en rutinbetonad åtgärd.
128

 Trots att tidsåtgången för själva körningen nämns 

fokuserar alltså HFD på bearbetningen, dvs. programmeringen, och kommenterar inte 

körningen. I det här fallet var arbetsinsatsen för programmeringen i sig självt redan 

omfattande vilket troligen var tillfyllest för att bedöma om arbetsinsatsen var rutinbetonad. 

Det finns även fall där det inte är helt klart om tidsåtgången för körningen beaktats. Ett 

exempel är RÅ 1976 ref. 122 där tidsåtgången angavs vara ca 80 timmar och omfattade 

programmeringsåtgärder ”[...] samt övriga erforderliga åtgärder för att utnyttja existerande för 

högskoleregistret särskilt anpassade uttagsrutiner som krävs för den begärda framtagningen 

[...]”. Vad som konkret avses med detta framgår dessvärre inte av domskälen.  

 

Även andra scenarion är tänkbara. Låt säga att nödvändiga programmeringsåtgärder skulle 

vara enkla, snabba att genomföra samt inte medföra några anmärkningsvärda kostnader för 

myndigheten. Ponera dock att själva körningen skulle ta avsevärd tid i anspråk och därmed 

förhindra, eller i vart fall fördröja, användning av nödvändig datorutrustning under den 

aktuella tidsperioden. Eftersom det finns utrymme att beakta ”övriga komplikationer” en 

åtgärd eller begäran kan medföra, är det enligt mig inte helt uteslutet att även ta hänsyn till 

omfattningen av själva körningen.
129

 Situationen är inte prövad i praxis men att nödvändig 

datorutrustning helt eller delvis ockuperas under en längre period bör enligt mig kunna 

betraktas som en sådan ”övrig komplikation” som omnämns i förarbetena.  

 

Sammantaget anser jag att tidsåtgången för programkörningen inte kan vara utan betydelse. 

Anledningen är främst att det i princip skulle likställa potentiella handlingar med färdiga 

elektroniska handlingar i det här avseendet, vilket skulle gå stick i stäv med motiven bakom 

revideringen av TF 2 kap. 3 § 2 st. 

 

Ovanstående redogörelse illustrerar vad som vanligen är i fokus; hur mycket tid är rimligt att 

avsätta för exempelvis programmeringsåtgärder och andra förberedande åtgärder samt kost-

naderna för dessa. En inte fullt så uppmärksammad fråga är däremot hur man inom ramen för 
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tillgänglighetsbedömningen bör förhålla sig till åtgärder som enbart tar sikte på den poten-

tiella handlingens underlag.
130

 

 

En uppgiftssammanställnings underlag måste bestå av allmänna handlingar.
131

 Det innebär att 

om underlagets rättsliga status är oklart måste det granskas innan det tekniska arbetet med 

själva sammanställningen kan påbörjas. Det kan vara en simpel procedur eller en invecklad 

och tidskrävande uppgift beroende på upptagningarnas – underlagets – beskaffenhet. Det ger 

upphov till frågan om dessa åtgärder bör påverka bedömningen av om den begärda potentiella 

handlingen är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder i enlighet med  

TF 2 kap. 3 § 2 st. 

 

Ytterst är det en fråga om det är arbetsinsatsen som helhet som bör vara rutinbetonad, dvs. 

den initiala granskningen i kombination med eventuellt programmeringsarbete och själva 

sammanställningsförfarandet. Alternativet är att det bara är åtgärder som föranleds av 

sammanställningen som måste vara rutinbetonade. Det senare skulle innebära att åtgärder som 

myndigheten behöver utföra om den enskilde önskade utfå exempelvis en färdig elektronisk 

handling, inte ska beaktas vid bedömningen av om den potentiella handlingen är tillgänglig 

för myndigheten med rutinbetonade åtgärder. Om någon begär ut ett e-postmeddelande måste 

myndigheten i vanlig ordning kontrollera om meddelandet utgör en allmän handling. 

Kontrollen är alltså något som myndigheten måste göra även när det kommer till konven-

tionella handlingar, övriga tekniska upptagningar och färdiga elektroniska dokument. 

Åtgärden – granskningen – är med andra ord inte unik för potentiella handlingar.  

 

Det skulle å ena sidan gå att argumentera för att ett uttalande i RÅ 1976 ref. 122 ger stöd för 

det senare alternativet, dvs. att bara åtgärder som är unika för potentiella handlingar bör om-

fattas. I målet yttrade HFD att programmeringsåtgärderna som SCB var tvungen att utföra i 

princip inte skiljde sig från de åtgärder myndigheten hade behövt utföra för lokalisering och 

sortering av allmänna handlingar i allmänhet, dvs. i det här fallet hade liknande åtgärder ändå 

behövt vidtas för det fall den enskilde hade begärt ut en konventionell handling. Å andra sidan 

uttalade HFD i RÅ 1974 ref. 8 att ”[...] beställarens anvisning [...] är ägnade att orsaka 

myndigheten något nämnvärt arbete utöver det, som med nödvändighet är förenat med verk-
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ställande av utskriften”
132

, vilket skulle kunna anses ge stöd för motsatt åsikt, dvs. att samtliga 

åtgärder som inte med nödvändighet är förenat med utlämnandet ska beaktas. Frågan har 

aldrig ställts på sin spets varför direkt vägledning saknas. I RÅ 1993 not. 41 yrkade dock 

klaganden bifall till att få vidta ett antal åtgärder. Han önskade bl.a. gå igenom ”produkt- och 

programdokumentation” i syfte att identifiera fält i de olika registren som skulle samköras, 

dvs. en åtgärd som tydligt tar sikte på den potentiella handlingens underlag. SCB anförde att 

tidsåtgången för den åtgärden i kombination med några andra var alltför omfattande för att 

betraktas som rutinbetonad, ett argument både HFD och kammarrätten godtog. I det aktuella 

målet verkar det i vart fall som att arbetsinsatsen i sin helhet var avgörande.  

 

Om arbetsinsatsen i sin helhet ska beaktas, dvs. samtliga åtgärder, blir det å ena sidan lättare 

för myndigheterna att hävda att sammanställningen inte är tillgänglig för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder och på så vis minska handlingsoffentlighetens räckvidd. Om däremot 

enbart åtgärder som är unika för uppgiftssammanställningar beaktas, riskerar det å andra sidan 

att underminera kravet på rutinbetonade åtgärder på så vis att den faktiska arbetsinsatsen 

myndigheten behöver vidta för att tillgodose begäran är betydligt mer omfattande än den som 

får beaktas vid bedömningen av om den potentiella handlingen är allmän. Sammantaget är det 

dock oklart vad som gäller i det här avseendet. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att med någon precision uttala sig om innebörden av rutin-

betonade åtgärder. Omfattningen av myndighetens arbetsinsats samt kostnaderna verkar dock 

spela en betydande roll i bedömningen. Även om HFD nyligen uttalat att 4-6 timmar under 

vissa omständigheter inte anses utgöra en rutinbetonad åtgärd, ligger ribban förmodligen lägre 

än så. Det framstår vidare som något oklart vilken betydelse tidsåtgången för program-

körningen har i sammanhanget då den sällan nämns i praxis. Jag vill dock mena att den inte är 

irrelevant utan bör påverka bedömningen, något den i praktiken troligen redan gör. 

 

Det är dock inte självklart att en potentiell handling som är tillgänglig för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder ska utlämnas vid förfrågan. Om begäran rör en sammanställning av 

personuppgifter är en förutsättning för utlämnande även att myndigheten rättsligt har befogen-

het att sammanställa uppgifterna på så sätt som önskats. Innebörden av den s.k. begränsnings-

regeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. ska därför behandlas i följande avsnitt. 
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4.4 Begränsningsregeln 

När det gäller uppgiftssammanställningar av personuppgifter, dvs. all slags information som 

direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, begränsas handlingsoffentligheten 

ytterligare genom TF 2 kap 3 § 3 st. och kravet på att myndigheten ska ha rättslig befogenhet 

till uppgifterna. Det innebär att om en myndighet själv p.g.a. någon bestämmelse om absoluta 

sökförbud är förhindrad att göra sammanställningen på så sätt som önskats, anses den efter-

frågade handlingen inte förvarad hos myndigheten oaktat att den är tillgänglig med rutin-

betonade åtgärder. Som exempel på ett absolut sökförbud kan nämnas 3 kap. 5 § 

polisdatalagen (2010:361). Av bestämmelsen framgår att vid en sökning i personuppgifter får 

uppgifter som t.ex. avslöjar ras, etniskt ursprung eller politiska åsikter inte användas. 

Begränsningsregeln är alltså en bestämmelse som avser att skydda den personliga 

integriteten.
133

 

 

Begränsningsregeln är tillämplig om sammanställningen rör personuppgifter. Definitionen av 

personuppgifter i TF 2 kap. 3 § 3 st. andra meningen är utformad med PUL som förebild. Till 

skillnad från PUL 3 §, där det krävs att uppgifterna går att knyta till en fysisk person som är i 

livet, omfattar TF 2 kap. 3 § 3 st. även avlidna personer.
134

 Notera även att det måste röra sig 

om just absoluta sökförbud. Ändamålsbestämmelser, dvs. bestämmelser som avgör för vilka 

ändamål personuppgiftsbehandling får ske i verksamheten, anses inte aktualisera 

begränsningsregeln.
135

  

 

En relevant fråga är hur begränsningsregeln förhåller sig till absoluta sökförbud och ända-

målsbestämmelser som är en konsekvens av direktåtkomst mellan myndigheter. Direkt-

åtkomst innebär att en myndighet har direkt tillgång till och möjlighet att på egen hand söka 

efter information i en annan myndighets databas och/eller register, dvs. informationen ska 

vara 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.
136

 Det 

innebär att direktåtkomst ska anses föreligga om en myndighet har tillgång till upptagningarna 

på det sätt som avses i TF 2 kap. 3 § 2 st. 
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Som konstaterats ovan aktualiseras inte begränsningsregeln så länge det rör sig om ändamåls-

begränsningar som är aktuella för myndighetens verksamhet och detta gäller oavsett om 

myndigheten har tillgång till uppgifterna via direktåtkomst.
137

 Ett exempel på sådana 

ändamålsbegränsningar finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets 

beskattningsverksamhet. Enligt 1 kap. 4 § nyss nämnda lag får SKV bara behandla person-

uppgifter för vissa särskilt uppräknade ändamål. Eftersom ändamålsbegränsningar inte 

aktualiserar begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. kan följaktligen en myndighet vid för-

frågan av en enskild vara tvungen att göra en sammanställning enligt TF 2 kap. 3 § 2 st., trots 

det faktum att myndigheten själv skulle varit förhindrad att göra sammanställningen p.g.a. 

ändamålsbegränsningen. I praktiken innebär det att myndighetens hantering av person-

uppgifter för egen del och hanteringen av personuppgifter för allmänhetens del är olika långt-

gående.
138

 Allmänheten kommer i princip ha en mer vidsträckt tillgång än myndigheten själv 

vilket innebär ett uppenbart avsteg från likställighetsprincipen.
139

 Handlingsoffentlighetens 

räckvidd är alltså vittgående i denna del. 

 

Kontroversiellt är däremot hur absoluta sökförbud påverkar tillämpningen av begränsnings-

regeln inom ramen för direktåtkomst. Det är ytterst en fråga om den mottagande myndigheten 

omfattas av absoluta sökförbud som gäller för den utlämnande myndigheten. Informations-

bytesutredningen ansåg att den mottagande myndigheten borde omfattas och menade att 

någon annan slutsats inte kan vara rimlig.
140

 De anförde vidare att ”Det ligger i sakens natur 

att en myndighet som ges direktåtkomst till uppgifter hos en annan myndighet aldrig kan ha 

vidare sökmöjligheter än utlämnande myndighet [...]” och ansåg sammanfattningsvis att 

absoluta sökförbud för viss angiven verksamhet även skulle tillämpas på den mottagande 

myndigheten och detta utan särskild reglering.
141

 Såvitt jag förstår skulle detta gälla även om 

myndigheterna inte ägnade sig åt samma verksamhet varför den mottagande myndigheten inte 

direkt skulle träffas av det absoluta sökförbudet under normala omständigheter. Detta skulle 

innebära att de absoluta sökförbud som återfinns i exempelvis 114 kap. 27 § social-

försäkringsbalken (2010:110) [cit. SFB] och som enligt 114 kap. 2 § SFB aktualiseras vid 

behandling av personuppgifter i verksamhet som gäller bl.a. förmåner enligt balken, även 

skulle tillämpas i förhållande till Centrala studiestödsnämnden som enligt 114 kap. 21 § SFB 
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kan medges direktåtkomst till socialförsäkringsdatabasen. Informationsbytesutredningens 

slutsats berördes inte vidare i det fortsatta lagstiftningsarbetet, trots att det vid remiss-

behandlingen efterfrågades en djupare analys av problemet.
142

 

 

Informationshanteringsutredningen avfärdade senare Informationsbytesutredningens slutsats 

mot bakgrund av att TF 2 kap. 3 § 3 st. uttryckligen föreskriver att myndigheten enligt lag 

eller förordning ska sakna befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig.
143

 Som 

begränsningsregeln är utformad borde det, enligt Informationshanteringsutredningen, krävas 

att sökförbudet via lag eller förordning uttryckligen är direkt applicerbart på den mottagande 

myndigheten.
144

 Jag har tolkat uttalandet som att sökförbudet måste omfatta den mottagande 

myndigheten antingen p.g.a. att myndigheternas verksamhet är densamma eller p.g.a. någon 

uttrycklig bestämmelse härom. Informationshanteringsutredningens ståndpunkt innebär att 

handlingsoffentlighetens räckvidd blir vidare om den enskilde begär ut sammanställningen 

hos den mottagande myndigheten eftersom denna normalt inte träffas av de sökförbud som 

gäller för den utlämnande myndigheten. 

 

Sammanfattningsvis aktualiseras begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. när den efterfrågade 

sammanställningen innehåller personuppgifter, dvs. all slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person, och myndigheten p.g.a. ett absolut sökförbud som 

härrör från någon lag eller förordning och som dessutom är direkt tillämpligt på 

myndighetens verksamhet, saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Under 

dessa förutsättningar anses den potentiella handlingen inte förvarad hos myndigheten och 

detta gäller oavsett om sammanställningen rent faktiskt är tillgänglig för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder. 

 

4.5 Sammanfattning 

Bedömningen av om en teknisk upptagning är förvarad hos en myndighet utgår från ett 

tekniskt tillgänglighetsresonemang. Den yttersta frågan är om myndigheten faktiskt 

disponerar över möjligheten att överföra upptagningen till läsbar eller annan uppfattbar form 

med hjälp av tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. Om det rör sig om en 

potentiell handling är det dessutom för det första nödvändigt att den blivande handlingen är 
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tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder. Det innebär att handlingen ska vara 

tillgänglig med en enkel arbetsinsats som inte är förenad med några nämnvärda kostnader 

eller andra komplikationer. Bedömningen av om en åtgärd är rutinbetonad sker med utgångs-

punkt i den allmänna tekniska utvecklingen samt den tekniska mognaden och kompetensen 

hos den aktuella myndigheten. Någon generell regel går därmed inte att uppställa men tids-

åtgången och kostnaderna för åtgärderna beaktas regelmässigt vid bedömningen. Eftersom 

förarbetena har lämnat utrymme för att beakta övriga komplikationer en åtgärd eller begäran 

kan medföra kan det inte heller anses uteslutet att ta hänsyn till andra faktorer. Vad det skulle 

kunna röra sig om för omständigheter framstår dock som något oklart.  

 

Om sammanställningen rör personuppgifter krävs det även att myndigheten har legal tillgång 

till uppgifterna som den potentiella handlingen ska baseras på. Det innebär att det inte får 

föreligga något absolut sökförbud för myndigheten som härrör från lag eller förordning som 

är direkt tillämplig på den aktuella myndighetens verksamhet och detta gäller oavsett om 

myndigheten har direktåtkomst till en annan myndighets databaser. 

 

För att en förvarad handling ska betraktas som allmän måste den slutligen normalt vara 

antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där enligt TF 2 kap. 6-7 §§. Innebörden 

av dessa bestämmelser samt deras i viss mån omdiskuterade förhållande till potentiella 

handlingar kommer undersökas härnäst. 
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5 Kravet på att handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad  

 

5.1 Inledning 

Förhållandet mellan potentiella handlingar och kravet på att handlingen måste vara inkommen 

till eller upprättad hos en myndighet har relativt nyligen diskuterats i doktrin.
145

 Såsom  

TF 2 kap. 3 § är formulerad kan det anses befogat att tolka bestämmelsen som att även 

potentiella handlingar måste vara antingen inkomna eller upprättade för att betraktas som 

allmänna. Bestämmelsens utformning till trots finns delade meningar om detta och frågan är 

om potentiella handlingar överhuvudtaget omfattas av kravet eller om de anses allmänna i och 

med att de är tillgängliga för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, dvs. redan när de är 

förvarade.
146

  

 

Att handlingen ska vara upprättad hos eller inkommen till en myndighet uttrycks ibland som 

att handlingen ska ha uppnått ett visst handläggningsstadium.
147

 I förvaltningslagens 

(1986:223) [cit. FL] mening betyder ”handläggning” samtliga åtgärder som en förvaltnings-

myndighet utför från ett ärendes anhängiggörande – exempelvis då en begäran om utlämnan-

de av allmän handling inkommer till myndigheten – till dess avslut.
148

 Med ärendehandlägg-

ning avses alltså åtgärder som tids nog mynnar ut i ett beslut, dvs. ett uttalande som är avsett 

att verka styrande, antingen för myndigheter men vanligen för enskilda personer.
149

 Myndig-

heternas beslutande verksamhet ska alltså skiljas från deras faktiska verksamhet.
150

  

 

En konventionell handling anses enligt TF 2 kap. 6 § inkommen när den anlänt till myndig-

heten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Avseende handlingar som inkommer 

till myndigheten har några åtgärder överhuvudtaget inte vidtagits; handlingen har i själva 

verket bara ankommit till myndigheten. Av den anledningen kan det framstå som märkligt att 

tala om att handlingen ska ha uppnått ett visst handläggningsstadium. Mot bakgrund av hand-

läggningsbegreppets innebörd i FL framstår det vidare som mer adekvat att tala om hand-
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lingar som myndigheten upprättar i enlighet med TF 2 kap. 7 § än att tala om att handlingen 

ska ha uppnått ett visst handläggningsstadium.  

 

I förevarande kapitel undersöks om potentiella handlingar kan anses omfattas av kravet på att 

vara inkomna eller upprättade som en förutsättning för att betraktas som allmänna i enlighet 

med TF 2 kap. 3 § 1 st. Inledningsvis kommer innebörden av TF 2 kap. 6-7 §§ undersökas 

varefter bestämmelsernas förhållande till potentiella handlingar kommer analyseras. 

 

5.2 Inkomna handlingar 

I TF 2 kap. 6 § stadgas att en konventionell handling anses inkommen då den anlänt till  

myndigheten eller när den kommit behörig befattningshavare till handa. Det som avses är som 

utgångspunkt att handlingen faktiskt har avlämnats i myndighetens lokaler av någon från 

myndigheten fristående avsändare. Huruvida handlingen har diarieförts, inte uppnått sitt slut-

giltiga format eller liknande yttre omständighet saknar betydelse för frågan om den anses 

inkommen.
151

Även om handlingen inte anlänt till myndighetens faktiska lokaler kan den 

likväl anses inkommen om en behörig befattningshavare mottagit handlingen på annan plats. I 

sammanhanget bör påpekas att med ”behörig befattningshavare” avses en tjänsteman som på 

något sätt har till uppgift att ta befattning med handlingen ifråga.
152

  

 

För att bedöma om en teknisk upptagning är inkommen måste TF 2 kap. 6 § läsas tillsammans 

med TF 2 kap. 3 § 2 st. Kombinationen av bestämmelserna leder till att en teknisk upptagning 

anses inkommen då någon annan fristående myndighet eller person gjort upptagningen till-

gänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för över-

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

 

Alla handlingar som förvaras hos en myndighet är givetvis inte inkomna dit. Många av dem 

har istället utarbetats inom myndigheten. När en sådan handling ska anses allmän regleras i 

TF 2 kap. 7 § som ställer krav på att handlingarna är upprättade hos myndigheten. Uttrycket 

upprättad markerar att handlingarna måste föreligga i sitt slutgiltiga skick. Om så inte är fallet 

utgör dem myndighetsinternt arbetsmaterial vilket inte omfattas av handlingsoffentligheten.
153
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Till skillnad från TF 2 kap. 6 § som reglerar när en handling anses inkommen, har TF 2 kap. 

7 § inte varit föremål för någon teknikanpassande åtgärd från lagstiftarens sida. Det innebär 

att reglerna för när konventionella handlingar och tekniska upptagningar ska anses upprättade 

är likalydande.  

 

5.3 Upprättade handlingar 

Utgångspunkterna för när en handling anses upprättad framgår av TF 2 kap 7 § 1 st. Här 

stadgas inledningsvis att en handling anses upprättad när den har expedierats. Värt att notera 

är att detta gäller oavsett om handlingen ”ska” expedieras eller inte. Har den expedierats trots 

att handlingen egentligen inte omfattas av något sådant krav, är den alltså ändå att anse som 

upprättad i enlighet med TF 2 kap. 7 § 1 st. första meningen.
154

 Huvudregeln är även att 

handlingens skick vid tidpunkten för expediering är irrelevant för frågan om den anses 

upprättad.
155

 Vad som avses med ”expediering” framgår inte av lagtexten, men har tolkats 

som att handlingen överlämnas eller avsänds antingen till en annan myndighet eller till en 

enskild fysisk eller juridisk person.
156

 Det har dock även ansetts tillräckligt att handlingen har 

gjorts tillgänglig för någon utomstående utan att för den skull lämna myndigheten.
157

  

 

Handlingar med ärendeanknytning som inte har expedierats anses upprättade när det ärende 

till vilken den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten, och det oavsett om handlingen 

efter slutbehandlingstidpunkten faktiskt expedieras.
158

 Det som främst avses är således hand-

lingar som normalt inte ska expedieras, exempelvis myndigheters utredningar. Om det 

däremot förhåller sig på det viset att handlingen är av sådan beskaffenhet att den ska 

expedieras, kan handlingen inte anses upprättad vid slutbehandlingstidpunkten.
159

 I så fall 

måste handlingen alltså expedieras, trots att ärenden har slutbehandlats, för att handlingen ska 

anses upprättad. 

 

Om handlingen däremot saknar ärendeanknytning och inte har expedierats anses den 

upprättad när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Till den här 
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kategorin faller exempelvis myndigheters internt utarbetade arbetsordningar.
160

 Den här typen 

av handlingar anses alltså upprättade bl.a. om de har justerats. Justering innebär att hand-

lingen har försetts med ett intyg om sin riktighet, dvs. en befattningshavare kontrollerar 

handlingen och bekräftar därefter formellt att innehållet är korrekt.
161

 Att kontrollera om en 

handling har justerats är normalt sett inte en invecklad procedur. Det är däremot något 

besvärligare att bedöma om en handling färdigställts ”på annat sätt”. 

 

Både omhändertagande av handlingar liksom spridande av handlingar för kännedom har i 

praxis inneburit att handlingar ansetts ”färdigställd på annat sätt” och därmed upprättade.
162

 

Skriftliga rapporter som överlämnats till polismyndigheten har exempelvis i RÅ 1998 ref. 30 

ansetts färdigställda senast när de sattes i pärmar. Vidare har mötesanteckningar från samman-

träden i en kommunal ledningsgrupp i RÅ 1998 ref. 52 ansetts färdigställda då de skrivits ut, 

delvis undertecknats och därefter sänts ut till ledamöterna som deltagit i sammanträdet. En 

fråga i sammanhanget är vilken av åtgärderna i RÅ 1998 ref. 52 som enligt HFD innebar att 

handlingarna var att anse som färdigställda. Det har i doktrinen anförts att utskriften i sig inte 

kan ha någon självständig betydelse eftersom det var en förutsättning för spridningen av 

handlingarna.
163

 Enligt min mening är utskriften inte nödvändigtvis en förutsättning för 

översändandet som även kunde ha skett via e-post. Vidare har det anförts att underskrifterna 

sannolikt inte var relevanta, vilket borde innebära att främst översändandet varit av betydelse 

för bedömningen.
164

 

 

Rättsfallen illustrerar alltså att det inte behöver röra sig om något formbundet eller formellt 

förfarande.
165

 Men någon åtgärd som visar att handlingen är färdigställd måste ändå vidtas. 

Om så inte är fallet anses handlingen inte vara färdigställd. Följaktligen har e-post-

meddelanden som enbart cirkulerat internt mellan enskilda tjänstemän i HFD 2013 ref. 86 inte 

ansetts färdigställda på annat sätt. I förhållande till ovan nämnda RÅ 1998 ref. 52 avseende 

mötesanteckningar verkar HFD skilja mellan att handlingarna ”sprids för kännedom” och att 

de enbart ”cirkulerat” inom myndigheten. I doktrin har skillnaden uppfattats som att antalet 
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tjänstemän som handlingen översänds till kan ha påverkat utfallet.
166

 För egen del undrar jag 

om det snarare är syftet bakom spridningen, inte själva spridningen i sig, som varit avgörande 

för bedömningen. I uttrycket ”för kännedom” ligger att någon informerar om något 

förhållande utan att kräva ett svar. HFD 2013 ref. 86 rörde e-postmeddelanden som innehöll 

en diskussion med anledning av att en person ställt en fråga till Kungliga Tekniska högskolan. 

En diskussion förutsätter per definition ett meningsutbyte, dvs. frågor och svar. Av den anled-

ningen kan meddelandena knappast anses ”spridas för kännedom” i och med översändandet.  

 

En annan fråga är hur RÅ 1998 ref. 30, om rapporterna, förhåller sig till det äldre avgörandet 

RÅ 1987 ref. 29. I båda fallen konstaterade HFD att ordningsvakterna respektive stads-

byggnadskontoret visserligen var knutna till myndigheten men däremot inte självständiga 

organ på sådant sätt som avses i TF 2 kap. 8 §. Detta borde ha inneburit att handlingarna 

varken ansågs inkomna eller upprättade eftersom de överlämnades ”inom myndigheten”. Nu 

förhåller det sig dock på det viset att rapporterna i RÅ 1998 ref. 30 ansågs vara allmänna 

handlingar till skillnad från tjänsteutlåtandena som var föremål för prövning i  

RÅ 1987 ref. 29. Det är ytterst en fråga om förhållandet mellan TF 2 kap. 7 och 8 §§.  

I RÅ 1987 ref. 29 upphörde nämligen prövningen efter HFD konstaterat att stadsbyggnads-

kontoret inte utgjorde ett självständigt organ, dvs. någon prövning gentemot TF 2 kap. 7 § 

gjordes aldrig. Ett annat tillvägagångssätt skymtas i RÅ 1998 ref. 30 där HFD först klargjorde 

att ordningsvakterna inte var ett självständigt organ enligt TF 2 kap. 8 §, men därefter prövade 

om rapporterna är upprättade ”på annat sätt” i enlighet med TF 2 kap. 7 §. Från senare tid kan 

nämnas HFD 2013 ref. 40. Målet rörde frågan om en handling som överlämnats från 

Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten var att betrakta som allmän. 

Efter HFD kommit fram till att internrevisionen inte var ett självständigt organ i den mening 

som avses i TF 2 kap. 8 §, konstaterades det att ärendet som handlingen hänförde sig till inte 

heller var ”slutbehandlat hos myndigheten”. Det sista uttalandet måste enligt min mening vara 

en hänvisning till TF 2 kap. 7 § 1 st. även om paragrafen inte uttryckligen nämns i domskälen.  

 

Det verkar alltså som om HFD anser att TF 2 kap. 8 § inte hindrar tillämpningen av 

TF 2 kap. 7 §. Mot bakgrund av att TF 2 kap. 8 § tar sikte på upprättande via expediering, 

”överlämnande”, skulle det enligt mig framstå som märkligt om så var fallet, särskilt eftersom 
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den sistnämnda paragrafen bl.a. innehåller bestämmelser om när en handling ska anses 

upprättad i de situationer handlingen inte har expedierats.  

 

I vilket fall framstår det enligt mig fortfarande som oklart vilka andra åtgärder – förutom 

omhändertagande eller spridning för kännedom – som medför att en handling anses färdig-

ställd på annat sätt. Det får även anses oklart vilken betydelse ett eventuellt undertecknande 

har i sammanhanget.
167

  

  

För vissa speciella typer av handlingar förekommer avvikande regler i framförallt  

TF 2 kap. 7 § 2 st. men även i TF 2 kap. 9 §. Avseende diarium, journaler och register eller 

förteckningar som förs löpande, gäller att handlingen är upprättad när den är färdigställd för 

anteckning eller införing, dvs. när handlingen är klar att användas.
168

 Ett diarium anses alltså 

upprättat trots att det ännu inte innehåller några anteckningar.
169

 Det kan vara frågan om 

exempelvis dagboksblad, sökhistorik eller e-postloggar
170

. Värt att notera är att det alltså är 

själva diariet som diskuteras här. Det betyder att handlingarna som en notering i diariet 

hänvisar till inte nödvändigtvis också är allmänna.
171

 

 

Domar och andra beslut som ska avkunnas eller expedieras anses upprättade när beslutet har 

avkunnats eller expedierats. Detsamma gäller protokoll och andra handlingar i de delar som 

hänför sig till ett sådant beslut. Formuleringen ”i vad mån den hänför sig till ett sådant beslut” 

har i doktrin uppfattats som att endast handlingar eller del av handlingar som antingen återger 

beslutet ifråga eller omständigheterna vid beslutsfattandet, t.ex. avvikande meningar votering 

eller överläggning, omfattas av bestämmelsen.
172

 Andra protokoll eller därmed jämförliga 

anteckningar, dvs. anteckningar som fyller samma funktion som ett protokoll, anse med vissa 

undantag upprättade när handlingen har justerats eller på annat sätt färdigställts.
173

 Innebörden 

av att en handling har justerats eller på annat sätt färdigställts har redogjorts för ovan. 

 

Handlingar med ärendeanknytning som utarbetats hos en myndighet uteslutande för ärendets 

föredragning eller beredning, blir i sin tur allmänna antingen när de expedieras eller när de tas 
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om hand för arkivering. Detta förutsätter vidare att handlingen som exempelvis kan vara en 

föredragningspromemoria eller en rättsutredning, inte tillför ärendet sakuppgifter. Det kan 

dock förhålla sig så att en promemoria innehåller både sakuppgifter och övriga uppgifter som 

redan finns dokumenterade i andra handlingar. I den situationen verkar det som att den del 

som tillför ärendet sakuppgift inte omfattas av TF 2 kap. 9 §, dvs. den delen utgör inte en 

minnesanteckning.
174

  

 

Handlingar utan ärendeanknytning som utarbetats inom myndigheten och utgör förstadier till 

en slutlig handling, s.k. mellanprodukter, blir vidare enligt TF 2 kap. 9 § 2 st. allmänna om de 

expedieras eller tas om hand för arkivering. Expediering har i TF 2 kap. 9 § 2 st. erhållit en 

speciell, i praxis utarbetad innebörd vilket inte framgår av lagtexten.
175

 Om en mellanprodukt 

överlämnas till någon utomstående i samrådssyfte anses den inte expedierad.
176

 Värt att notera 

är vidare att ett skriftligt svar från den konsulterade inte omfattas av bestämmelsen utan 

bedöms enligt de normala bestämmelserna i TF 2 kap. 6-7 §§.
177

 Liksom bestämmelserna i TF 

2 kap. 7 § finns inga särregler för tekniska upptagningar, utan reglerna om 

minnesanteckningar och mellanprodukter i TF 2 kap. 9 § gäller både konventionella hand-

lingar och tekniska upptagningar.  

 

Frågan är om de ovan behandlade bestämmelserna i TF 2 kap. 6-7 §§ om när en handling 

anses inkommen till eller upprättad hos en myndighet även ska tillämpas för det fall det rör 

sig om en potentiell handling. 

 

5.4 Förhållandet till potentiella handlingar 

Utgångspunkten som framgår av TF 2 kap. 3 § 1 st. är att en handling är allmän först om den 

är förvarad hos en myndighet och antingen inkommen dit eller upprättad där enligt TF 2 kap. 

6-7 §§. Någon avvikande reglering för potentiella handlingar framgår inte direkt av lagtexten 

men i framförallt äldre förarbeten framförs åsikten att en potentiell handling, förutom att vara 
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förvarad hos myndigheten, även måste vara inkommen dit eller upprättad där.
178

 Även JO har 

relativt nyligt gett uttryck för samma åsikt.
179

  

 

I lagstiftningsärendet som föregick införandet av rutinbetonade åtgärder i TF 2 kap. 3 § 2 st. 

anfördes däremot upprepade gånger att datorlagrad information som var tillgänglig för 

myndigheten med rutinbetonade åtgärder på begäran ska lämnas ut.
180

 Någon diskussion kring 

något krav om att handlingen även behövde vara upprättad eller inkommen fördes alltså 

aldrig. Det kan enligt mig inte råda någon tvekan om att man vid propositionens tillkomst 

utgick från att potentiella handlingar var allmänna redan när de ansågs förvarade hos myndig-

heten. Detta framstår som särskilt tydligt när kravet på rutinbetonade åtgärder diskuteras i 

förhållande till färdiga elektroniska handlingar. Det konstateras nämligen att en färdig 

elektronisk handling i detta avseende ska jämställas med konventionella handlingar, dvs. 

färdiga elektroniska handlingar omfattas av kraven i TF 2 kap. 6-7 §§.
181

 Det kan knappast 

vara en slump att uttalandena gjordes enbart i anslutning till diskussionen om färdiga 

elektroniska handlingar. Värt att notera är också det faktum att Offentlighets- och sekretess-

kommittén i sitt delbetänkande föreslog en revidering av TF 2 kap. 3 §, av vilken det tydligt 

framgick att en potentiell handling skulle lämnas ut när den var tillgänglig för myndigheten 

med rutinbetonade åtgärder.
182

 Eftersom utlämnandet skulle ske så snart handlingen var till-

gänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, lämnas inget utrymme till något 

resonemang rörande huruvida den potentiella handlingen även är inkommen till eller 

upprättad hos myndigheten i enlighet med TF 2 kap. 6-7 §§. Regeringen, i likhet med många 

remissinstanser, ifrågasatte emellertid den lagtekniska strukturen av förslaget och valde därför 

en annan formulering.
183

 Förslaget godtogs alltså inte av lagtekniska skäl och inte p.g.a. 

materiella invändningar.  

 

I praxis upprätthålls vidare kravet på att färdiga elektroniska handlingar, förutom att vara 

förvarade hos myndigheten, även måste vara inkomna dit eller upprättade där.
184

 Detta är en 

bedömning som regelmässigt inte görs när målet rör potentiella handlingar. I stället upphör 

prövningen efter frågan om den potentiella handlingen är förvarad hos myndigheten med 
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rutinbetonade åtgärder.
185

 I de fall HFD kommit fram till att handlingen inte är tillgänglig för 

myndigheten med rutinbetonade åtgärder, dvs. inte är förvarad där, skulle det kunna argumen-

teras att frågan om handlingen är inkommen eller upprättad därmed har förlorat aktualitet och 

att HFD av den anledningen valt att inte resonera kring den. I och med att handlingen inte 

anses förvarad hos myndigheten skulle nämligen en prövning enligt TF 2 kap. 6-7 §§ vara 

obehövlig; handlingen skulle nämligen oavsett utfallet inte betraktas som allmän. Nu förhåller 

det sig däremot så att någon prövning enligt TF 2 kap. 6-7 §§ inte vidtagits även i de fall 

domstolen konstaterat att den potentiella handlingen är tillgänglig för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder.
186

 I ett av fallen, där handlingen inte ansågs tillgänglig med rutin-

betonade åtgärder, uttalade även HFD att ”Den avgörande frågan i målet är om de [...] 

begärda uppgifterna är tillgängliga [...] på sådant sätt att de är att anse som allmänna hand-

lingar”.
187

  Fokus ligger alltså helt klart på tillgängligheten, dvs. frågan om förvaring. Trots att 

TF 2 kap. 3 § inte uttryckligen undantar potentiella handlingar från kraven i TF 2 kap. 6-7 §§, 

verkar HFD under lång tid och utan undantag bedömt en potentiell handling som allmän i och 

med att den anses förvarad hos myndigheten. 

 

Två färska rättsfall bekräftar även att prövningen fortfarande ser olika ut beroende på om 

målet rör en potentiell handling eller en färdig elektronisk handling. HFD 2015 ref. 4 rörde en 

elektronisk kalender, dvs. en färdig elektronisk handling. Det konstaterades inledningsvis att 

kalendern utgjorde en handling i TF:s mening samt att denna handling var förvarad hos, men 

däremot inte inkommen till myndigheten. Efter att ha undersökt samtliga möjligheter konsta-

terade HFD att handlingen inte heller kunde anses upprättad varför den inte var att betrakta 

som allmän. Inte långt därefter prövade HFD innebörden av kravet på rutinbetonade åtgärder, 

dvs. det senare målet rörde frågan om en potentiell handling var att anse som förvarad hos 

myndigheten.
188

 HFD:s tillvägagångssätt skiljer sig markant. Resonemanget går nämligen 

uteslutande ut på att diskutera innebörden av rutinbetonade åtgärder för att därefter konstatera 

att handlingen inte ansågs förvarad hos myndigheten och att den därför inte var allmän. TF 2 

kap. 6-7 §§ kommer – åter igen – aldrig på tal. 
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Mot bakgrund av HFD:s praxis och de nyare förarbetsuttalandena måste JO:s uppfattning att 

en potentiell handling – för att betraktas som allmän – även måste vara inkommen eller upp-

rättad, anses något främmande. En tänkbar förklaring är att JO:s uttalande baserar sig på de 

äldre lagmotiven från början av 1990-talet. Det senaste uttalandet hänvisar nämligen tillbaka 

till ett JO-utlåtande från tidigt tjugohundratal, dvs. precis innan TF 2 kap. 3 § 2 st. 

reviderades, där dåvarande JO tydligt hämtat vägledning från äldre förarbeten.
189

 Det är alltså 

möjligt att uttalandet inte är mer än ett förbiseende.  

 

Diskussioner kring förhållandet mellan TF 2 kap. 6-7 §§ och potentiella handlingar lyser även 

generellt med sin frånvaro i doktrinen.
190

 Bohlin konstaterar exempelvis bara att en potentiell 

handling ska lämnas ut om den inte är sekretessbelagd samt är ”åtkomlig för myndigheten på 

så sätt som angivits”, med vilket måste förstås rutinbetonade åtgärder.
191

 Likställighets-

principen har vidare anförts som stöd för antagandet att TF 2 kap. 6-7 §§ inte är tillämpliga i 

förhållande till potentiella handlingar.
192

 Företrädarna för den åsikten har anfört att 

likställighetsprincipens innebörd, dvs. att allmänheten ska ha tillgång till datalagrad informa-

tion i samma utsträckning som den är tillgänglig för myndigheten, ger stöd för att det är 

tillgängligheten – förvaringen – som är avgörande.
193

 Personligen ställer jag mig tveksam till 

den slutsatsen, särskilt eftersom TF 2 kap. 6-7 §§ är tillämpliga på färdiga elektroniska 

handlingar som också utgör digitalt lagrad information och som allmänheten därmed – enligt 

likställighetsprincipen – ska ha tillgång till i samma utsträckning som myndigheten. 

 

5.5 Sammanfattning 

En teknisk upptagning anses inkommen då någon annan fristående myndighet eller person 

gjort upptagningen 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 handling – konventionell eller teknisk upptagning – anses vidare som huvud-

regel upprättad om den har expedierats, när det ärende till vilket den hänför sig har slut-

behandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har 

justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. I praxis har handlingar ansetts 
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färdigställda på annat sätt om de tagits om hand för förvaring eller spridits för kännedom, men 

däremot inte om de enbart cirkulerat inom en myndighet i form av en diskussion. Vilka andra 

åtgärder som medför att en handling anses färdigställd på annat sätt framstår som oklart. För 

frågan om när vissa typer av handlingar anses upprättade tillkommer ett antal specialregler i 

framförallt TF 2 kap. 7 § 2 st. men även i TF 2 kap. 9 §.  

 

Att kraven på att en handling ska vara inkommen till eller upprättad hos en myndighet gäller i 

förhållande till konventionella handlingar och övriga tekniska upptagningar råder det ingen 

tvekan om. Avseende upptagningar för automatiserad behandling upprätthålls kraven i vart 

fall i förhållande till färdiga elektroniska handlingar. Det finns däremot en lång tradition i 

praxis av att inte tillämpa TF 2 kap. 6-7 §§ när det efterfrågade materialet är en uppgifts-

sammanställning. En potentiell handling verkar betraktas som allmän så snart den är till-

gänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, dvs. när den är förvarad hos myndig-

heten.
194

 Uttalandena i nyare lagstiftningsärenden liksom i doktrin ger även stöd för detta. 

Eftersom TF 2 kap. 6-7 §§ inte tillämpas i förhållande till potentiella handlingar blir hand-

lingsoffentlighetens räckvidd i princip helt beroende av tolkningen av kravet på rutinbetonade 

åtgärder och begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 2-3 st. 

 

                                                 
194

 Se dock avsnitt 4.4 om begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. 
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6 Diskussion och slutsatser 

 

6.1 Inledning 

Som inledningsvis nämndes var målet med framställningen att undersöka och diskutera 

handlingsoffentlighetens räckvidd avseende potentiella handlingar. Det är en uppgift som 

förutsätter svar på tre grundläggande frågor; frågan om vad som utgör en potentiell handling, 

frågan när en potentiell handling är förvarad hos en myndighet och slutligen frågan om en 

potentiell handling måste vara inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Jag har 

försökt besvara och resonera kring dessa frågeställningar men eftersom det saknas konkret 

vägledning för flera aspekter av potentiella handlingar kvarstår dessvärre vissa frågetecken, 

främst kring tolkningen av rutinbetonade åtgärder i TF 2 kap. 3 § 2 st.  

 

6.2 Handlingsbegreppet 

En potentiell handling, t.ex. ett personbevis, är en handling som inte existerar vid tidpunkten 

för den enskildes begäran utan den uppstår först då myndigheten tar fram och sammanställer 

uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. När det kommer till handlings-

begreppet avseende potentiella handlingar är det framförallt frågan om tolkningen av uttrycket 

”upptagning för automatiserad behandling” som framstår som problematiskt. Svårigheterna 

bottnar främst i att uttrycket saknar en legaldefinition och att rättskällorna inte heller till-

handahåller en enhetlig beskrivning av vad som avses. Mot bakgrund av hur begreppet har 

tolkats dels i praxis och dels i besläktade författningar med tillhörande lagförarbeten, t.ex. 

PUL, i kombination med generella uttalanden i förarbetena till TF 2 kap. 3 § 2 st. avseende 

potentiella handlingar, har jag dock gjort bedömningen att uttrycket ”automatiserad 

behandling” TF 2 kap. 3 § 2 st. får anses betyda digital i bemärkelsen icke analog. För egen 

del anser jag därför att information som är digitalt lagrad bör betraktas som en upptagning för 

automatiserad behandling.  

 

Det finns flera anledningar till varför en sådan definition kan anses ändamålsenlig. Eftersom 

lagringsformen – inte mediet – placeras i förgrunden är det följaktligen irrelevant om 

informationen lagras i en telefon, i en hårddisk, i ett USB-minne etc. Definitionen är därför 

anpassningsbar till teknikutvecklingen där nya tekniska medier hela tiden utvecklas och den 

eliminerar även vissa, för tiden aktuella, gränsdragningsproblem. Bör exempelvis informa-

tion lagrad i en smarttelefon klassificeras som en övrig teknisk upptagning eller en upptagning 

för automatiserad behandling? För potentiella handlingars del innebär detta synsätt att 
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handlingsoffentlighetens räckvidd i princip inte tillåts begränsas av vilken teknik myndig-

heterna väljer att använda sig av eftersom i stort sett alla medier numera lagrar information 

digitalt. Definitionen är alltså teknikneutral. 

 

Att digital lagring bör vara avgörande för om en upptagning betraktas som en upptagning för 

automatiserad behandling eller en övrig teknisk upptagning kan initialt tyckas utöka rätten till 

insyn i potentiella handlingar. I realiteten lär det dock inte vara fallet, i vart fall inte i nuläget. 

Även om exempelvis sms-meddelanden – vilka finns digitalt lagrade i en mobiltelefon – anses 

utgöra upptagningar för automatiserad behandling innebär det inte att den enskilde alltid kan 

erhålla en potentiell handling som denne efterfrågar. Frågan om en potentiell handling är 

allmän förutsätter ju även att den är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder.  

 

Sammanfattningsvis innebär slutsatsen visserligen att myndigheter inte lika lätt kan avslå en 

förfrågan med hänvisning till att det inte rör sig om en upptagning för automatiserad 

behandling. Underlaget för potentiella handlingar kan alltså sägas vidgas något eftersom fler 

tekniska upptagningar kan klassificeras som upptagningar för automatiserad behandling. 

Detta blir dock av liten betydelse om myndigheten saknar tekniska förutsättningar för att 

sammanställa de efterfrågade uppgifterna, vilket troligen är fallet med de flesta digitalt lag-

rade uppgifter som förekommer i någon annan form än regelrätta register. I takt med att den 

allmänna tekniska utvecklingen och den tekniska mognaden samt kompetensen hos 

myndigheterna ökar, möjliggör dock synsättet en vidare insyn i potentiella handlingar 

framgent.  

 

Till skillnad från färdiga elektroniska handlingar är den potentiella handlingen alltså inte 

slutligt utformad med ett bestämt innehåll. Detta ger upphov till frågan om hur man lämpligen 

bör avgöra om det rör sig om en eller flera potentiella handlingar. Lösningen på problemet är 

att varje konstellation av sakligt sammanhängande uppgifter ska anses utgöra en potentiell 

handling. Uttrycket ”sakligt sammanhängande” ska dock inte tolkas som att uppgifterna rent 

objektivt sett måste vara sakligt sammanhängande; det är snarare sökandens intresse av 

uppgifterna i sammanställd form som tillmäts betydelse. Myndighetens eget intresse eller 

behov av sammanställningen är irrelevant i detta avseende. 

 

En fråga i sammanhanget är dock om myndighetens åsikt i denna del överhuvudtaget kan 

påverka den enskildes rätt att ta del av potentiella handlingar. Skulle det ha någon betydelse 
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ifall myndigheten ansåg att det efterfrågade materialet inte framstod som sakligt 

sammanhängande? Skulle det exempelvis kunna innebära att en uppgiftssammanställning inte 

betraktas som en handling i TF:s mening och på så vis inte är föremål för insyn från 

allmänhetens sida?  

 

Som framgått är en handling en informationsbärare, dvs. en form för att lagra och bevara 

information. Det är även etablerat att det är irrelevant om den lagrade informationen anses 

viktig eller ej. Om uppgifterna framstår som sakligt sammanhängande eller inte bör därför 

inte ha någon bäring på frågan om något klassificeras som en handling i TF:s mening, utan 

bör enbart anses vara en metod för att avgränsa potentiella handlingar. Handlings-

offentlighetens räckvidd måste med andra ord anses opåverkad eftersom avgränsningsfrågor 

inte har betydelse för när en potentiell handling anses allmän och därmed normalt även blir 

föremål för insyn.  

 

6.3 Förvaringskriteriet 

En potentiell handling är i grunden en teknisk upptagning. Det innebär att den anses förvarad 

hos en myndighet om myndigheten förfogar över möjligheten att överföra upptagningen till 

läsbar eller annan uppfattbar form med hjälp av tekniska hjälpmedel som myndigheten själv 

utnyttjar. Förutom detta förutsätter rätten till insyn i potentiella handlingar att myndigheten 

måste kunna göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder och – för det 

fall sammanställningen innehåller personuppgifter – att begränsningsregeln, p.g.a. något 

direkt tillämpligt, absolut sökförbud, inte hindrar detta.  

 

I och med att den enskilde inte längre har möjlighet att ställa egen datorkapacitet till myndig-

hetens förfogande kan det argumenteras för att handlingsoffentlighetens räckvidd har in-

skränkts något, dvs. att det har blivit svårare att ta del av potentiella handlingar. Med tanke på 

myndigheternas tekniska förutsättningar lär inskränkningen i så fall vara marginell; jag har 

svårt att se att gemene man i mer än undantagsfall skulle kunna erbjuda myndigheterna 

datorkapacitet som överträffar den som myndigheten själv utnyttjar. Att myndigheten måste 

använda sig av tekniskt hjälpmedel som den själv utnyttjar ligger även väl i linje med 

likställighetsprincipen som förespråkar att datalagrad information ska vara tillgänglig för den 

enskilde i samma utsträckning som för myndigheten. Om den enskilde fortfarande skulle ha 

rätt att tillhandahålla datorkapacitet skulle det innebära ett avsteg från denna grundläggande 
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princip eftersom den enskilde i så fall skulle kunna skapa en potentiell handling myndigheten 

inte har möjlighet att göra med sin egen datorutrustning. 

 

Fundamentalt för om en potentiell handling anses förvarad hos myndigheten är dock om den 

är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder; något som får bedömas med 

hänsyn till den allmänna tekniska utvecklingen samt den tekniska mognaden och kompetens-

en hos den aktuella myndigheten. Vad om anses vara en rutinbetonad åtgärd varierar alltså 

med tiden men även från myndighet till myndighet varför det är svårt att uttala sig med någon 

precision. Omfattningen av myndighetens arbetsinsats – ofta tidsåtgången för programmering 

eller andra anpassningsåtgärder, men troligen även tidsåtgången för programkörning – samt 

kostnaderna verkar dock ofta spela en betydande roll vid bedömningen. Det är vidare tydligt 

att de arbetsinsatser som idag betraktas som rutinbetonade är betydligt mindre omfattande än 

de som ansågs rutinbetonade under 1970- och 1980-talet. Mot bakgrund av att myndigheterna 

bl.a. ska beakta den allmänna tekniska utvecklingen vid sin bedömning av om en insats är 

rutinbetonad, måste detta anses naturligt. Det bör därmed inte tas som intäkt för att 

handlingsoffentlighetens räckvidd har inskränkts. I förarbetena skymtar dock en vision om att 

allmänhetens rätt till insyn i myndigheternas elektroniska material skulle vidgas i takt med 

teknikutvecklingen.
195

 En fråga är om så också skett.  

 

Å ena sidan skulle det gå att argumentera för att handlingsoffentlighetens räckvidd ökat något 

såtillvida att nya program med förbättrade sök- och sammanställningsmöjligheter möjliggör 

mer nyanserade potentiella handlingar rent innehållsmässigt. Under förutsättning att den 

begärda sammanställningen är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder är det 

möjligt att tala om att den enskilde – som en effekt av teknikutvecklingen – har möjlighet att 

ta del av komplexare sammanställningar än tidigare. Om å andra sidan arbetsinsatsens 

omfattning – i förhållande till de allmänna tekniska förutsättningarna – är ungefär lika omfatt-

ande nu som under 1970- och 1980-talet, måste handlingsoffentlighetens räckvidd snarare 

anses oförändrad. Möjligheterna att ta del av den potentiella handlingen har ju i så fall inte 

ökat. 

 

Det finns även vissa frågetecken kring vilka åtgärder som bör inräknas i den aktuella arbets-

insatsen; framförallt framstår det som oklart om åtgärder som tar sikte på en uppgifts-

                                                 
195

 Prop. 1973:33, s. 71, prop. 1975/76:160, s. 85 och prop. 2001/02:70, s. 12 och s. 18. 
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sammanställnings underlag bör beaktas eller inte. Om samtliga åtgärder beaktas, dvs. även 

åtgärder som går ut på att granska underlaget för den potentiella handlingen i syfte att 

fastställa dess rättsliga status, blir det givetvis lättare för myndigheten att hävda att arbets-

insatsen är alldeles för omfattande och därmed inte rutinbetonad. Det skulle nämligen 

innebära att myndigheterna får beakta tidsåtgången för exempelvis en rättsutredning; en 

arbetsinsats som egentligen inte har någonting att göra med själva sammanställnings-

förfarandet.  

 

Risken att myndigheten överdriver omfattningen av den behövliga arbetsinsatsen finns dock 

alltid och den lär knappast minska om myndigheten enbart tillåts beakta vissa omständigheter 

istället för den totala, verkliga arbetsinsatsen. Genom HFD 2015 ref. 25 har myndigheterna 

dessutom fått en bättre uppfattning om vad domstolen – under vissa förutsättningar – inte 

betraktar som en rutinbetonad åtgärd. Detta i kombination med att domstolen normalt godtar 

myndigheternas uppgifter rörande bl.a. arbetsinsatsens omfattning, innebär att myndigheterna 

i praktiken har stora möjligheter att påverka förvaringskriteriet.
196

 Med vetskap om dom-

stolens ”smärtgräns” i frågan är det, mot bakgrund av det nyssnämnda, tämligen enkelt för en 

myndighet att vinna framgång i en eventuell överklagandeprocess. Mot bakgrund av föråldrad 

praxis och spretiga underrättsdomar
197

 var ett vägledande avgörande dock välkomnat även om 

det finns en risk att bli ett tveeggat svärd.  

 

Att handlingsoffentlighetens räckvidd avseende potentiella handlingar i så hög grad påverkas 

av ett relativt osäkert och i viss mån lättmanipulerat rekvisit är med andra ord inte oproble-

matiskt. Jag har dock svårt att tänka mig en lämpligare lösning än den nu gällande. För egen 

del anser jag trots allt att kravet på rutinbetonade åtgärder är en god avvägning mellan 

myndigheternas intresse av att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt och allmänhetens 

intresse av insyn. Dessutom får vi förutsätta att myndigheterna i realiteten värnar om och 

upprätthåller offentlighetsprincipen.  

 

                                                 
196

 Se exv. Kammarrätten i Stockholm, 2009-01-14, mål nr 7324-08, Kammarrätten i Göteborg, 2011-09-08, mål 

nr 5340-11, Kammarrätten i Stockholm, 2012-07-12, mål nr 2747-12, Kammarrätten i Stockholm, 2012-07-24, 

mål nr 3892-12, Kammarrätten i Stockholm, 2013-06-17, mål nr 2702-13, Kammarrätten i Stockholm, 2013-07-
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 Jfr. exv. Kammarrätten i Stockholm, 2009-01-14, mål nr 7324-08 där en arbetsinsats om 1,5 timme inte 

ansågs utgöra en rutinbetonad åtgärd med Kammarrätten i Sundsvall, 2009-12-18, mål nr 2215-09 där en 

arbetsinsats om 5-6 timmar ansågs utgöra en rutinbetonad åtgärd. 
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Vidare, eftersom begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. enbart aktualiseras för det fall det 

rör sig om absoluta sökförbud som dessutom måste vara direkt applicerbara på den aktuella 

myndighetens verksamhet, kommer allmänhetens rätt till insyn i vissa situationer vara mer 

långtgående än myndighetens, dvs. det rör sig om ytterligare ett avsteg från likställighets-

principen. Även om en uppgiftssammanställning innehåller personuppgifter får alltså rätten 

till insyn företräde i flera fall; handlingsoffentlighetens räckvidd måste därför anses vara 

mycket omfattande i detta avseende. Enligt mig är detta inte oproblematiskt mot bakgrund av 

att begränsningsregeln är en bestämmelse till skydd för den personliga integriteten. 

 

6.4 Kravet på att handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad 

Förutsättningen för att en teknisk upptagning ska anses inkommen till en myndighet är 

detsamma som för att den ska anses förvarad, dvs. det krävs att någon fristående gjort upp-

tagningen tillgänglig för myndigheten med tekniska hjälpmedel som myndigheten själv ut-

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

Reglerna om när en teknisk upptagning anses inkommen skiljer sig alltså från bestämmelserna 

som tar sikte på konventionella handlingar. Någon specialreglering finns däremot inte när det 

gäller frågan om när en handling anses upprättad, dvs. reglerna för konventionella handlingar 

och tekniska upptagningar är i detta avseende likalydande. Huvudregeln är att en handling 

anses upprättad för det fall den har expedierats, när det ärende till vilket den hänför sig har 

slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till ett visst ärende, när den 

har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. 

 

Reglerna i TF 2 kap. 6-7 §§ är inte alltid lättillgängliga. I praxis verkar de dock inte tillämpas 

i förhållande till potentiella handlingar och detta trots att TF 2 kap. 3 § inte innehåller något 

undantag för uppgiftssammanställningar utan stadgar att en handling är allmän när den är 

förvarad hos myndigheten samt inkommen eller upprättad i enlighet med TF 2 kap. 6-7 §§. 

En potentiell handling verkar alltså anses vara allmän redan när den är tillgänglig för 

myndigheten med rutinbetonade åtgärder, förutsatt att begränsningsregeln i TF 2 kap. 3 § 3 st. 

inte aktualiseras. Trots att detta tydligt framgår av praxis vore det i min mening önskvärt om 

det även gick att utläsa direkt av lagtexten. Med tanke på bestämmelsens utformning är det 

nämligen inte ett obefogat antagande att TF 2 kap. 6-7 §§ skulle gälla även i förhållande till 

potentiella handlingar. 

 



 60 

Det faktum att TF 2 kap. 6-7 §§ inte tillämpas när begäran avser en potentiell handling inne-

bär att det är frågan om handlingen är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åt-

gärder och frågan om begränsningsregelns tillämplighet som i princip uteslutande påverkar 

rätten till insyn i potentiella handlingar. En annan konsekvens är att myndighetens prövning i 

regel inte blir lika omfattande som om den enskilde hade begärt ut en färdig elektronisk 

handling eller en konventionell handling. Det betyder dock inte att prövningen nödvändigtvis 

också blir enklare eller att det är lättare att ta del av en potentiell handling i jämförelse med en 

konventionell handling som omfattas av TF 2 kap. 6-7 §§. Som framgått ovan är det inte alltid 

självklart när en handling är tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder eller vad 

myndigheten bör eller får beakta inom ramen för den bedömningen. 

 

6.5 Avslutande kommentar 

Inom ramen för TF 2 kap. påverkas rätten till insyn i potentiella handlingar av främst tre 

frågor; frågan om det efterfrågade materialet utgör en handling i TF:s mening, frågan om 

handlingen är förvarad hos myndigheten, dvs. om den är tillgänglig för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder och slutligen frågan om myndigheten, trots att handlingen anses 

tillgänglig med rutinbetonade åtgärder, ändå är förhindrad att göra den begärda 

sammanställningen p.g.a. begränsningsregeln. Det är vidare tydligt att det är frågan om 

förvaring som är av störst betydelse.  

 

Eftersom myndigheterna ska beakta omständigheter som i sig själva är mycket allmänna har 

myndigheten, till skillnad från när en begäran avser t.ex. en konventionell handling, relativt 

goda möjligheter att själv utöva inflytande på den enskildes rätt till insyn. På grund av detta 

måste rätten att ta del av potentiella handlingar anses vara något oförutsägbar för den 

enskildes del. För det fall en potentiell handling innehåller personuppgifter och dessutom 

anses tillgänglig för myndigheten med rutinbetonade åtgärder, kan dock myndigheten tvingas 

sammanställa uppgifter som myndigheten i praktiken inte har legal tillgång till. I detta läge 

måste handlingsoffentlighetens räckvidd anses vara mycket omfattande till den enskildes 

fördel. Man bör dock ha i åtanke att rätten att erhålla uppgiftssammanställningar kan sägas 

vara en extra förmån – en bonus – för den enskilde; när det kommer till konventionella 

handlingar finns inte någon motsvarande skyldighet. För egen del anser jag därför att en viss 

nivå av oförutsägbarhet bör vara godtagbart. 
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