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YTTRANDEFRIHET

Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex.
• skriftliga dokument
• upptagningar, t.ex. datalagrad information
• kunskap i vår egen hjärna

BEJSTAM JURIDIK 2

YTTRANDEFRIHET

Frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och 
känslor.

Garanteras i RF 2 kap. 1 § och i TF 1 kap. 1 §.
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INFORMATIONSFRIHET

Frihet att ta del av andras yttranden och rätt att ta del 
av allmänna handlingar.

Garanteras i RF 2 kap. 1 § och i TF 2 kap. 1 §.

BEJSTAM JURIDIK 4

ALLMÄNNA HANDLINGAR

En handling är allmän om den förvaras hos en 
myndighet och antingen är inkommen till myndigheten 
eller är upprättad där.

BEJSTAM JURIDIK 5

HANDLING

Framställning i skrift eller bild (traditionella handlingar).

Upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas 
endast med tekniskt hjälpmedel.

BEJSTAM JURIDIK 6
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MYNDIGHET (här)

Organ i statlig eller kommunal förvaltningsorganisation 
inklusive regeringen och domstolar. 
Riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige.
Vissa särskilda organ angivna i bilaga till 
2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

BEJSTAM JURIDIK 7

MYNDIGHET (här)

Kommunala bolag och stiftelser enligt 
2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen och 
3 kap. 16-18 §§ kommunallagen.

BEJSTAM JURIDIK 8

MYNDIGHET (här)

Två organ inom samma myndighet som är självständiga 
i förhållande till varandra, 
TF 2 kap. 8 §.
De olika delarna har exklusiv beslutanderätt.

HFD 2013 ref. 40 – internrevision ej självständig
HFD 2015 ref. 12 – personalansvarsnämnd självständig

BEJSTAM JURIDIK 9
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FÖRVARAD

Handlingen finns i myndighetens lokaler (traditionella 
handlingar).

Tillgänglig för myndigheten i uppfattbar form 
(upptagningar).

BEJSTAM JURIDIK 10

INKOMMEN HANDLING

Handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit 
behörig befattningshavare tillhanda (traditionella 
handlingar).
Någon annan har gjort upptagningen tillgänglig 
(uppfattbar) för myndigheten (upptagningar).

BEJSTAM JURIDIK 11

INKOMMEN HANDLING
Undantag:
Tävlingsskrifter etc.
Handlingen återkommer efter teknisk bearbetning.
Brev som är avsett för mottagaren endast som 
innehavare av annan ställning (t.ex. fackligt eller 
politiskt aktiv).
Privatbrev, ställt till viss tjänsteman personligen och 
som ej rör ärende eller annan fråga som ankommer på 
myndigheten.

BEJSTAM JURIDIK 12
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UPPRÄTTAD HANDLING

Huvudregel 1
När handlingen expedierats, dvs. när den har 
lämnats ut till en mottagare utanför myndigheten 
eller på annat sätt har offentliggjorts.

BEJSTAM JURIDIK 13

UPPRÄTTAD HANDLING

Huvudregel 2
När ärendet är slutbehandlat, t.ex. när beslut i ärendet 
fattats. Gäller handlingar som inte har expedierats.

BEJSTAM JURIDIK 14

UPPRÄTTAD HANDLING

Huvudregel 3
När handlingen justerats eller på annat sätt färdig-
ställts. Gäller handlingar som inte har anknytning till 
något ärende, dvs. där något beslut inte skall fattas.
Enligt HFD 2013 ref. 86 krävs att ”någon åtgärd vidtas 
som visar att handlingen är färdigställd”.

BEJSTAM JURIDIK 15
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UPPRÄTTAD HANDLING

Undantag 1
Minnesanteckningar – skall ha ärendeanknytning.
1) ska ha tillkommit hos myndighet,
2) ”endast”
3) för ett ärendes beredning eller föredragning.
Handlingar som saknar ärendeanknytning får 
bedömas enligt huvudregeln i 2 kap. 7 §.

BEJSTAM JURIDIK 16

UPPRÄTTAD HANDLING

Undantag 2
Mellanprodukter – utkast eller koncept till 
myndighets beslut eller skrivelse. Behöver inte ha 
ärendeanknytning.
Kan överlämnas till annan myndighet för samråd. 
Handlingen blir då inte allmän. Däremot blir 
eventuellt skriftligt svar allmän handling.

BEJSTAM JURIDIK 17

UPPRÄTTAD HANDLING

Speciella regler
•diarier, journaler och register, när handlingen har 

färdigställts för anteckning eller införing. Innebär att 
löpande anteckningar i journaler etc. blir allmänna 
handlingar redan när de görs 
• domstols domar
• protokoll

BEJSTAM JURIDIK 18
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OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 250 ÅR
– NY TEKNIK
Exempel

• e-post?

• sms?

• Facebook och andra sociala medier?

• ”molnet”?

• telefonsamtal

BEJSTAM JURIDIK 19

ALLMÄN HANDLING

• En allmän handling skall på begäran  lämnas ut 
”genast”.

• Ej efterfråga syfte eller identitet.
• Undantag för uppgifter som är sekretessreglerade.

BEJSTAM JURIDIK 20

OFFENTLIG ELLER HEMLIG?

• Uppgifter i en allmän handling är antingen 
offentliga eller hemliga. 
• Det är inte handlingar utan uppgifter som är 
hemliga. 
• Att uppgiften kan vara hemlig framgår av 
offentlighets- och sekretesslagen, (2009:400), OSL.

BEJSTAM JURIDIK 21
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SEKRETESS

Bestämmelse om sekretess är undantag till den 
grundlagsskyddade yttrande- och informations-
friheten i RF och i TF.
Undantag ska ”noga angivas” i offentlighets- och 
sekretesslagen eller någon annan lag som den lagen 
hänvisar till. 
Sekretess kan inte uppnås genom avtal, löfte, 
myndighets beslut etc.

BEJSTAM JURIDIK 22

SEKRETESS

Bestämmelse om sekretess ska ha stöd i någon av de 
sju punkterna i TF 2 kap. 2 §.
Innebär att sekretess kan gälla till skydd för t.ex. rikets 
säkerhet, myndighets verksamhet för inspektion, 
kontroll eller annan tillsyn,  intresset att förebygga eller 
beivra brott, det allmännas ekonomiska intresse eller 
skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden. 

BEJSTAM JURIDIK 23

SEKRETESS

Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, OSL 3 
kap. 1 §
• allmän handling får inte lämnas ut.
• tystnadsplikt.
• inte heller ”på annat sätt”.

BEJSTAM JURIDIK 24
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SEKRETESS

Sekretessen gäller för myndigheter,  och för den som 
för det allmännas räkning deltar i en myndighets 
verksamhet
• på grund av anställning eller uppdrag hos 
myndigheten,
• på grund av tjänsteplikt, eller
• på annan liknande grund.

BEJSTAM JURIDIK 25

SEKRETESS

Offentlighets- och sekretesslagen anger 
• var sekretess gäller, 
• för vilka uppgifter sekretess gäller, 
• med vilken styrka sekretess gäller, samt 
• vilken tid sekretessen gäller.
Sekretessens styrka anges med s.k. skaderekvisit.

BEJSTAM JURIDIK 26

SEKRETESS – rakt skaderekvisit

Utgångspunkten är att uppgiften är offentlig, men 
den skall hemlighållas om det kan antas att 
utlämnande skulle medföra men eller skada.

BEJSTAM JURIDIK 27
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SEKRETESS - omvänt skaderekvisit

Utgångspunkten är att uppgiften är hemlig, men 
den skall lämnas ut om det står klart att 
utlämnande inte medför men eller skada.

BEJSTAM JURIDIK 28

SEKRETESS - skaderekvisit saknas

Något skaderekvisit finns inte, varför någon 
bedömning om utlämnande skulle medföra men 
eller skada inte skall göras. Uppgiften kan inte 
lämnas ut. 

BEJSTAM JURIDIK 29

SEKRETESS – exempel på andra 
skaderekvisit
• kan antas lida betydande men

• kan antas utsättas för våld eller annat allvarligt 
men

• av särskild anledning kan antas … 

• antas att syftet med (verksamheten) motverkas

• är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas

BEJSTAM JURIDIK 30
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SEKRETESS

Sekretessen följer normalt inte med uppgiften 
utan sekretesskyddet för en uppgift beror på 
var uppgiften finns.

BEJSTAM JURIDIK 31

SEKRETESS – särskilt känsliga uppgifter 

Hos alla myndigheter gäller sekretess för uppgift 
som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom 
uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, 
könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, 
om det måste antas att den enskilde eller någon 
närstående till denne kommer att lida betydande 
men om uppgiften röjs.
21 kap. 1 § OSL – Ett svagt skaderekvisit.

BEJSTAM JURIDIK 32

SEKRETESS – förföljda personer
Hos alla myndigheter gäller sekretess  för uppgift om enskilds 
adress eller annan uppgift om var den enskilde bor 
stadigvarande eller tillfälligt, telefonnummer, e-postadress 
eller annan uppgift som kan användas för att komma i kontakt 
med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes 
anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne kan komma att 
utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om 
uppgiften röjs.

21 kap. 3 § OSL – Ett svagt skaderekvisit.

BEJSTAM JURIDIK 33
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Personalsekretess

• Personalsocial verksamhet, uppgift hos 
psykolog, personalkonsulent etc. Omvänt 
skaderekvisit.

• Personalsocial verksamhet i övrigt – rakt 
skaderekvisit.

• OSL 39 kap. 1 §

BEJSTAM JURIDIK 34

Personalsekretess

• Personaladministrativ verksamhet
• Sekretess för uppgift om hälsotillstånd och 

uppgift i ärende om omplacering och 
pensionering.

• OSL 39 kap. 2 § - rakt skaderekvisit.
OBS! Gäller inte i ärende om anställning.

BEJSTAM JURIDIK 35

Personalsekretess

Sekretess för uppgift i övrigt i personal-
administrativ verksamhet ”om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne 
utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 
om uppgiften röjs”.
OSL 39 kap. 3 § - rakt skaderekvisit.

BEJSTAM JURIDIK 36
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Personalsekretess

Sekretess för uppgift om hemadress, telefon-
nummer, personnummer m.m. om regeringen 
har föreskrivit det.
OSL 39 kap. 3 § - rakt skaderekvisit.
Framgår av 10 § offentlighets- och sekretess-
förordningen.

BEJSTAM JURIDIK 37

UTLÄMNANDE AV HANDLING

En allmän handling som inte är hemlig enligt 
offentlighets- och sekretesslagen skall på begäran 
genast lämnas ut – TF 2 kap. 12 §.
Den som begär en allmän handling får inte tillfrågas om 
namn eller om syftet med begäran. Undantag om 
sekretessprövning måste göras – TF 2 kap. 14 §.

BEJSTAM JURIDIK 38

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

Även om uppgiften är sekretessreglerad 
ligger offentlighetsprincipen i botten.
• Är uppgiften sekretessreglerad?
• Innebär skadeprövningen att sekretess 

gäller för uppgiften? 
• Kan uppgiften lämnas ut delvis eller 

avidentifierad eller med förbehåll?
• Finns samtycke till utlämnande?
• Finns stöd i lag för att lämna ut (uppgiften 

ska eller får lämnas ut)
BEJSTAM JURIDIK 39
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UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

Uppgifter kan lämnas ut efter en skadebedömning.
Om det inte uppkommer någon sådan skada som 
den aktuella bestämmelsen avser att förhindra, ska 
uppgiften lämnas ut.
Beror bl.a. på sekretessens styrka, uppgiftens art, 
vem som är mottagare och hur denne avser att 
använda uppgiften. 

BEJSTAM JURIDIK 40

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

10 kap. 2 § – nödvändigt utlämnande 

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas ut om det 
är nödvändigt för att den myndighet som lämnar ut 
uppgiften skall kunna fullgöra sin egen verksamhet.

BEJSTAM JURIDIK 41

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

12 kap. 1 § Sekretess till skydd för enskild gäller 
inte i förhållande till den enskilde själv. Innebär rätt 
att ta del av uppgifter om sig själv.

12 kap. 2 § Sekretess till skydd för enskild kan helt 
eller delvis efterges av denne.

BEJSTAM JURIDIK 42
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UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

12 kap. 3 § Sekretess till skydd för underårig gäller 
även gentemot vårdnadshavare, dock inte i den mån 
vårdnadshavaren enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken 
har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 
den underåriges personliga angelägenheter.

BEJSTAM JURIDIK 43

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

Den som är part i ett ärende som avser myndighets-
utövning resp. i ett mål i domstol har rätt att ta del av 
samtliga uppgifter som har tillförts ärendet eller målet 
– 16 och 17 §§ FL, 43 § FPL, 5 & 35 kap. RB, 22 §
ärendelagen.  Även ”allmänna rättsgrundsatser”, t.ex. 
RÅ 2001 ref. 27.

Sekretess endast om det är av synnerlig vikt att 
uppgiften inte röjs – OSL 10 kap. 3 §.

OSL ger inte rätt till partsinsyn men bryter eventuell 
sekretess för uppgifterna.

BEJSTAM JURIDIK 44

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

10 kap. 14 § – Utlämnande med förbehåll, om risken 
för skada därmed undanröjes.

Ska avse bestämd mottagare och bestämda 
uppgifter; ej generellt utlämnande. 
Endast till enskild. Överträdelse av förbehåll medför 
straffansvar.

BEJSTAM JURIDIK 45
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UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

10 kap. 15 § OSL – Utlämnande kan ske till riksdagen 
eller regeringen.
Av större betydelse: 10 kap. 28 § OSL – Utlämnande 
kan ske till annan myndighet om det finns uppgifts-
skyldighet i lag eller förordning.

BEJSTAM JURIDIK 46

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

10 kap. 27 § OSL – Generalklausulen
Uppgift kan lämnas ut till annan myndighet om det är 
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut 
har företräde framför det intresse sekretessen ska 
skydda.
Får ej tillämpas i all verksamhet, t.ex. inte i hälso- och 
sjukvård eller socialtjänst.

BEJSTAM JURIDIK 47

UTLÄMNANDE TROTS SEKRETESS

Uppgift om misstanke om brott kan lämnas till 
polisen. 
För hälso- och sjukvården, socialtjänsten m.fl. gäller 
att lägsta straff är fängelse i ett år.
I övriga verksamheter gäller att fängelse ingår i 
straffskalan. 

BEJSTAM JURIDIK 48



Offentlighet & sekretess                                                          4-5 april 2017

BEJSTAM JURIDIK                                      
www.bejstam.se 17

PRÖVNING AV UTLÄMNANDE

6 kap. 3 § OSL – Prövning av utlämnande av handling 
görs av den tjänsteman som ”svarar för vården av 
handlingen”. I tveksamma fall hänskjuts frågan till 
myndigheten.

Vid avslag har sökanden rätt att få saken prövad av 
myndigheten.
Myndighetens avslagsbeslut får överklagas,
6 kap. 7 § OSL.

BEJSTAM JURIDIK 49

ÖVERKLAGANDE

6 kap. 8 § OSL – Överklagande sker till kammar-
rätten. 

Kammarrättens beslut att inte lämna ut en 
handling kan överklagas till Högsta förvaltnings-
domstolen. Kammarrättens beslut att en handling 
ska lämnas ut får inte överklagas.
Regeringen är besvärsinstans om en statlig 
myndighet vägrat lämna ut en handling till en 
annan statlig myndighet.

BEJSTAM JURIDIK 50

INFORMATION – skyldighet och möjlighet

• Skyldighet att lämna ut allmän handling,
2 kap. 12 § TF.

• Uppgift i allmän handling skall även lämnas på annat 
sätt, t.ex. muntligt eller via telefon, 6 kap. 4 § OSL.

• Myndighet har rätt att få uppgift som annan 
myndighet förfogar över, 6 kap. 5 § OSL.

• Ingen skyldighet att lämna ut andra uppgifter 
muntligen eller skriftligt.

BEJSTAM JURIDIK 51
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INFORMATION – skyldighet och möjlighet

Rätt – men inte skyldighet – att lämna ut alla uppgifter 
som inte är hemliga enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Kan ej inskränkas genom beslut av 
arbetsgivare eller genom avtal.
Meddelarfriheten ger rätt att lämna uppgift till media, 
i vissa fall trots att sekretess gäller för uppgiften.

BEJSTAM JURIDIK 52

DIARIEFÖRING M.M.

Myndigheter ska ha en god offentlighetsstruktur – OSL 
4 kap.
Innebär att handlingar ska organiseras och beskrivas 
för att underlätta allmänhetens sökning efter allmänna 
handlingar.

BEJSTAM JURIDIK 53

DIARIEFÖRING M.M.

Allmänna handlingar ska registreras så snart de inkommit 
eller upprättats – OSL 5 kap. 1 §.
Av registret ska framgå
1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått 
vid registreringen,
3. uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare 
(om sådan finns) och
4. i korthet vad handlingen rör.

BEJSTAM JURIDIK 54
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DIARIEFÖRING M.M.

Registrering får underlåtas
1. Om en myndighet har direktåtkomst till en 

upptagning hos en annan myndighet ska 
handlingen registreras endast av den myndighet 
som ansvarar för handlingen, dvs. som har gjort 
upptagningen tillgänglig för den andra 
myndigheten.

BEJSTAM JURIDIK 55

DIARIEFÖRING M.M.

Registrering får underlåtas (forts.)
2. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver 
inte registreras om de hålls ordnade så att det utan 
svårighet kan fastställas om de har kommit in eller 
upprättats.
3. Om det är uppenbart att en allmän handling är av 
ringa betydelse för myndighetens verksamhet, 
behöver den varken registreras eller hållas ordnad. 
(En sådan handling kan normalt gallras omedelbart.)

BEJSTAM JURIDIK 56

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Syftet med lagen är att skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks genom 
behandling av personuppgifter.

Personuppgift är all slags information som direkt 
eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet.

Lagen gäller alla register med personuppgifter, 
oavsett form.

Lagen gäller även personuppgifter utanför 
register, om behandlingen är automatiserad.

BEJSTAM JURIDIK 571 dec 2016
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PERSONUPPGIFTSLAGEN

5 a § - ”missbruksregeln”. 

Många undantag för ostrukturerade uppgifter, 
t.ex. löpande text i ordbehandlingssystem, 
löpande text på internet, ljud- och bild-
upptagningar och korrespondens per e-post.

Undantaget kan också omfatta enkla strukturer 
som klasslistor och listor över anställda.

BEJSTAM JURIDIK 581 dec 2016

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Privat användning är undantagen, men inte 
sådant som görs ”i jobbet”.

Undantag för journalistiska ändamål och för 
konstnärligt och litterärt skapande – 7 §

Undantag från PuL kan göras genom lag eller 
förordning.

PuL får vika för TF och YGL – 7 och 8 §§. 
(Vad innebär det?)

BEJSTAM JURIDIK 591 dec 2016

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Behandling av personuppgifter är tillåten 
endast om den registrerade gett sitt tillstånd.

Undantag, t.ex. vid avtalsförhållande med den 
registrerade, om den personuppgiftsansvarige 
ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, eller 
för att kunna utföra en arbetsuppgift i 
samband med myndighetsutövning.

BEJSTAM JURIDIK 601 dec 2016
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PERSONUPPGIFTSLAGEN
Generellt förbud mot behandling av känsliga 
personuppgifter.

a) ras eller etniskt ursprung

b) politiska åsikter

c) religiös eller filosofisk övertygelse

d) medlemskap i fackförening,

e) hälsa eller sexualliv.

Undantag medges bl.a. vid samtycke eller vid s.k. 
”nödvändig” behandling.

BEJSTAM JURIDIK 611 dec 2016

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Förhållandet TF/personuppgiftslagen

Bestämmelserna personuppgiftslagen ska inte 
tillämpas om det skulle inskränka en myndighets 
skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
att lämna ut personuppgifter.

BEJSTAM JURIDIK 621 dec 2016

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Personuppgiftslagen kommer våren 2018 att 
ersättas av EU:s dataskyddsförordning.

Innehåller bl.a. mer utförliga regler om när man 
har rätt att få uppgifter raderade.

Särskild hänsyn ska tas om det gäller uppgifter 
som samlades in då man var barn.

BEJSTAM JURIDIK 631 dec 2016


