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Acta Publica och offentlighetsprincipen
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi arbetar med slutna
och öppna källor för att utföra research, kartläggningar,
bakgrundsrapporter och analyser. För oss är en grundmurad kunskap om
offentlighetsprincipen i teori och praktik ett synnerligen viktigt redskap
i verktygslådan.
Offentlighetsprincipen infördes 1766 och regleras i grundlagen.
Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § stadgar att "Till främjande av ett fritt
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt
skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".
I Acta Publicas arkiv finns mer än 20 års insamlade dokument från cirka
600 olika myndigheter. I januari 2021 fanns 65 626 543 dokument i våra
databaser.
I denna rapport tar vi tempen på offentlighetsprincipen under
coronaåret 2020. Hur har myndigheter och domstolar tillämpat
offentlighets- och sekretesslagen, OSL? Vad har Justitieombudsmannen
granskat? Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka
nytolkningar har skett av de befintliga? Vilken lagstiftning är på gång?
Vi har därutöver granskat hur offentlighetsprincipen fungerar när den
ställs på hårt prov som under coronapandemin.
För den som fortlöpande vill ta del av nyheter på området kan vi varmt
rekommendera sajten allmanhandling.se. Sajten drivs av Per Hagström,
en av Sveriges ledande experter på offentlighet och sekretess, på
uppdrag av föreningen Utgivarna.
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Inledning
”Rent rättsligt har inte insynen blivit sämre under corona, men i praktiken
har den blivit det”
/Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt1
I kristider måste politiker och tjänstemän fatta svåra beslut under
tidspress och på bristfälligt underlag. I värsta fall blir det fort och fel.
Enskilda medborgare kan komma i kläm och skattepengar riskerar att
slösas på huvudlösa satsningar. Mot den bakgrunden kan man hävda att
insyn är viktigare än vanligt när samhället krisar. Samtidigt finns det en
risk att myndigheter sluter sig när de sätts under press och att
offentlighetsprincipen prioriteras ner när så mycket annat pockar på
uppmärksamhet. Lokaltidningens begäran om allmänna handlingar
uppfattas kanske inte som den mest angelägna uppgiften i det akuta
läget.
”Förunderligt vad de publicistiska fantomerna vill att vi ska prioritera högst
just nu"
/Trosas kommunchef Johan Sandlund2
Så hur mådde offentlighetsprincipen när coronapandemin drog in över
Sverige förra året? Det är en av de frågor som vi vill belysa i denna
rapport.
2020 var också året då allmänheten fick upp ögonen för
affärssekretessens stundtals absurda effekter. Som att staten kan betala
ut miljarder i krisstöd till näringslivet utan att allmänheten får veta vilka
företag som får pengarna. Eller att skolstatistik kan vara hemlig för att
den avslöjar skolor som underpresterar.
Det gjordes i vanlig ordning ett antal tillägg till offentlighets- och
sekretesslagen som vi har tittat närmare på. Några intressanta lagförslag
såg också dagens ljus. Bland annat att myndigheter ska bli skyldiga att
lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Dessutom går vi
igenom de viktigaste prejudikaten och debatterna som blossade upp
inom området offentlighet och sekretess.

Avgränsning
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det
finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar,
1
Olle Lundin citeras i artikeln Kritik mot att smittspridning och miljardstöd hemlighålls,
Dagens Nyheter, den 24 augusti 2020.
2
Sörmlands nyheter citerar ur ett mejl där Trosas kommunchef Johan Sandlund kommenterar
att medierna vill ha ut uppgifter om coronasmittade inom äldreomsorgen.
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riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara
öppna för allmänheten. Meddelarfriheten som skyddar tjänstemän på
myndigheter som lämnar ut uppgifter till massmedia är ett annat uttryck
för denna princip. I den här rapporten begränsar vi oss till att beskriva
den del som kallas handlingsoffentlighet, det vill säga rätten att ta del av
myndigheternas allmänna handlingar.

Handlingsoffentligheten och corona
Uppgifter om smittspridning
Om vården känner till att en person är eller har varit sjuk i covid-19
omfattas denna information med största sannolikhet av
patientsekretess.3 Uppgifter om ”enskilds hälsotillstånd” är hemliga som
utgångspunkt. Man får inte lämna ut uppgifter som kopplar en viss
diagnos till en viss person. Däremot går det att lämna ut avidentifierade
uppgifter. Det kan inte leda till men för någon enskild.4 Denna
grundläggande princip verkade flera regioner glömma bort i pandemins
inledande skede. De sekretessbelade inte bara uppgifter om enskilda
patienter. Även statistik om den lokala smittspridningen hemlighölls,
till exempel uppgifter om antal döda och smittade per kommun.
Regionerna fick bakläxa av kammarrätten när sekretessbesluten
överklagades dit.5 Region Dalarna tillhörde dem som först
sekretessbelade statistiken men sedan rättade in sig i ledet när de såg
vart vinden blåste i domstolarna. Hans-Erik Hellborg, lektor i
rättsvetenskap, kommenterade det så här i Falu-Kuriren6:
- Detta borde de insett tidigare. Det är så självklart att avpersonifierad
statistik inte hotar patientsekretessen. I stället motverkar det
ryktesspridning och felaktiga uppgifter på sociala medier.
Det ska sägas att regionerna gjorde olika. Vissa var tidiga med att
redovisa smittotal ända ner på stadsdelsnivå, och gjorde så på eget
initiativ.

Smittan inom äldreomsorgen
Smittspridningen inom äldreomsorgen har lyfts fram som ett av de stora
misslyckandena i Sveriges hantering av coronapandemin. Och under
våren 2020 försökte en rad lokala medier, och en och annan orolig
anhörig, använda offentlighetsprincipen för att få en bild av
smittspridningen i äldreomsorgen. Vilka äldreboenden var drabbade?
3

Patientsekretessen regleras i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
Se närmare om avidentifiering i förarbetena till OSL, prop. 1979/80:2, s. 84.
5
Kammarrätten i Göteborgs domar den 6 maj 2020 i mål nr 1967-20 och 1968-20, samt den 22
juni 2020 i mål nr 3014-20 och 3007-20. Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 maj 2020 i mål
nr 1392-20. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 30 juni 2020 i mål nr 1294-20.
6
Här är dödstalen för covid-19 i hela Dalarna, artikel i Falu-Kuriren 15 maj 2020.
4
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Hur stor del av hemtjänstpersonalen var smittad? Frågorna hopade sig
men svaren uteblev i många fall. Myndigheterna hade egna idéer om vad
som skulle kommuniceras till allmänheten och på vilken detaljnivå.
”Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen informerade till
exempel i media den 8 april om att det fanns smitta i verksamheterna, dock
inte på vilka boenden eftersom det är en uppgift kopplad till enskilda
brukare.”
/Eskilstuna kommun i ett yttrande till JO7
Kommunerna använde en palett av avslagsgrunder för att slippa lämna
ut uppgifter som pekade ut enskilda boenden eller hemtjänstområden
som särskilt smittodrabbade. Först hävdade man att statistiken på
enhetsnivå inte var dokumenterad i allmänna handlingar. När det
argumentet föll sade man i stället att statistiken var sekretessbelagd av
hänsyn till de enskilda vårdtagarna. I följande avsnitt ska vi titta
närmare på hur kammarrätterna ställde sig till detta när de överprövade
sekretessen.
Fanns statistiken i allmänna handlingar?
Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillhörde dem som hävdade att
statistiken inte fanns i en allmän handling. En kommuninvånare hade
begärt ut ett kalkylark där nämnden löpande fyllde i antalet smittade
och avlidna med covid-19 i stadsdelens olika verksamheter. Enligt
stadsdelsnämnden var dokumentet i fråga ”internt” och ett
”arbetsmaterial”. Nämnden hänvisade personen till den statistik på
stadsdelsnivå som fanns tillgänglig på kommunens hemsida.
Vederbörande nöjde sig inte med det utan överklagade till
Kammarrätten i Göteborg och fick rätt. Enligt kammarrätten var
dokumentet en sådan löpande förd förteckning som är en allmän
handling enligt tryckfrihetsförordningen.8 Kammarrätten skickade
tillbaka ärendet till stadsdelsnämnden för en sekretessprövning av
uppgifterna. 9
En annan variant var att myndigheter förklarade att man visserligen
registrerade konstaterade fall av covid-19, men att det inte fanns några
färdiga sammanställningar som visade antal eller andel smittade per
verksamhet. Som huvudregel kan man inte begära att en myndighet
skapar en ny handling som innehåller just de uppgifter som man är
intresserad av. Men det finns ett undantag för det som kallas potentiella
handlingar. Om myndigheten har ett register som förs löpande i till
exempel en databas eller i ett kalkylark så är detta register en allmän
7
Yttrande i JO:s ärende 3718-2020. Anmälan från Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva
Burman mot flera kommuner i Sörmland.
8
Se 2 kap. 10 § 2 st 1 p tryckfrihetsförordningen, TF.
9
Dom i Kammarrätten i Göteborg den 29 maj 2020 i mål nr 2997-20.
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handling in sin helhet. Men också olika utdrag ur registret är allmänna
handlingar, om dessa kan göras med rutinbetonade åtgärder.10 Det är det
man menar med potentiella handlingar. Om man relativt enkelt kan
sammanställa hur många som har blivit smittade på ett visst boende är
den sammanställningen alltså en allmän handling.
Flera kommuner i Sörmland avslog under våren mediernas förfrågningar
om antalet smittade i covid-19 på äldreboenden med hänvisning till att
det inte fanns någon färdig sammanställning med denna information.
Kommunerna tyckte inte heller att de var skyldiga att sammanställa
sådana siffror, eftersom det inte kunde göras med rutinbetonade
åtgärder. De sörmländska medierna överklagade till Kammarrätten i
Jönköping som upphävde kommunernas beslut. Enligt domstolen hade
inte kommunerna förklarat varför det skulle ta så lång tid att
sammanställa uppgifterna.11
En journalist i Hässleholm vände sig i stället till Socialstyrelsen för att få
ut uppgifter om antal smittade som kommunen hade rapporterat in till
den statliga myndigheten. Socialstyrelsen vägrade med hänvisning till
att en sammanställning av uppgifter för just Hässleholms kommun inte
kunde göras med rutinbetonade åtgärder i den aktuella databasen.
Journalisten överklagade men fick avslag i kammarrätten som skrev ”att
det saknas skäl att ifrågasätta det som Socialstyrelsen har uppgett om
att det skulle krävas en arbetsinsats för programmering på mer än två
dagar för att ta fram en sammanställning av de begärda uppgifterna”.12
Ett problem i den här typen av mål är förstås att kammarrätten inte
besitter den tekniska kompetensen som krävs för att värdera
myndighetens påståenden om tidsåtgång och kostnad. Klaganden har
sällan den kompetensen heller, även om det finns undantag.13
Var statistiken hemlig?
När det stod klart att uppgifter om antal smittade i olika kommunala
verksamheter faktiskt fanns i allmänna handlingar, blev nästa fråga om
uppgifterna omfattades av sekretess till skydd för brukarna och
personalen.14
Flera kommuner hävdade att uppgifter om antal eller andel smittade och
döda med covid-19 på enskilda äldreboenden var sekretessbelagd
information. Men när sekretessbesluten överklagades gick
10

Se 2 kap. 6 § 2 st tryckfrihetsförordningen angående rutinbetonade åtgärder.
Målnummer KR Jönköping
12
Se Kammarrätten i Stockholms dom den 26 juni 2020 i mål nr 3942-20.
13
I ett mål i kammarrätten hade klaganden tittat igenom instruktionsvideor för kommunens
datasystem och kunde förklara för rätten att listor över antagna skolelever lätt kunde
exporteras till programmet Excel. Kammarrätten i Stockholms dom den 20 juni 2019 i mål nr
3495-19.
14
Den sekretess som kan bli aktuell i dessa fall är patientsekretessen i 25 kap. 1 § OSL,
socialtjänstsekretessen i 26 kap. 1 § OSL och personalsekretessen i 39 kap. 2 § OSL.
11
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kammarrätternas bedömningar isär. Kammarrätten i Sundsvall ansåg i
ett par domar att det gick att offentliggöra hur många brukare och
anställda som var smittade vid enskilda äldreboenden, utan att man för
den skulle pekade ut enskilda individer.15 Därmed var statistiken
offentlig. Kammarrätterna i Göteborg och Stockholm gjorde motsatt
bedömning i två domar.16 Om skillnaderna berodde på att boendena
varierade i storlek är svårt att säga något om, eftersom det inte framgår
av domskälen. När det gällde antalet avlidna med covid-19 per boende
verkade samtliga kammarrätter dock vara överens om att den statistiken
var hemlig. Det här eftersom man kunde pussla ihop statistiken med
uppgifter om dödsfall i folkbokföringen och på så sätt identifiera
enskilda personer.17

Smittan inom Kriminalvården
Finns covid-19 på anstalten?
Det var inte bara kommunerna som sekretessbelade uppgifter om
smittspridningen i de egna verksamheterna. Kriminalvården ansåg att
det var hemligt vid vilka anstalter smittan hade konstaterats och
hänvisade till den sekretess som skyddar åtgärder som har till syfte att
upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verksamhet samt
skydda rikets försvar.18 Båda dessa sekretessgrunder underkändes i
högsta instans och Kriminalvården tvingades lämna ut uppgifterna. 19
Smittorisk som hinder för utlämnande
Det finns i huvudsak två sätt att ta del av allmänna handlingar. Man kan
få kopior skickade till sig mot en avgift, eller besöka myndigheten för att
ta del av originalhandlingarna ”på stället”. Det senare är gratis, men en
myndighet kan vägra att lämna ut på stället ”om det möter betydande
hinder”.20 Betydande hinder kan till exempel vara att originalhandlingen
är så ömtålig eller värdefull att man inte kan låta allmänheten hantera
den på egen hand. Eller att handlingen används i myndighetens egen
verksamhet just när sökanden kommer dit för att ta del av den. Då kan
myndigheten i stället erbjuda en kopia av handlingen.

15
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 juli 2020 i mål nr 1393-20 och 29 juni 2020 i mål nr
1275-20.
16
Kammarrätten i Göteborgs dom den 7 juli 2020 i mål nr 3444-20 och Kammarrätten i
Stockholms dom den 24 juni 2020 i mål nr 3791-20.
17
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 juli 2020 i mål nr 1393-20, Kammarrätten i Jönköpings
dom den 5 juni i mål nr 1198-20, Kammarrätten i Stockholms dom den 24 juni 2020 i mål nr
3791-20 samt Kammarrätten i Göteborgs dom den 7 juli 2020 i mål nr 3444-20.
18
18 kap. 11 § 2 st OSL och 15 kap. 2 § OSL.
19
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 juni 2020 i mål nr 2613-20 samt 4016-20.
Domarna är ett resultat av den så kallade bakvägen till högsta instans som behandlas i avsnitt
4.1.
20
2 kap. 15 § 2 st tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF.
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Under coronapandemin uppstod frågan om smittorisk kan utgöra ett
betydande hinder. En person som nyligen hade varit i det hårt
smittodrabbade norra Italien nekades av Kriminalvården att få komma
till två fängelser för att ta del av handlingar. Myndigheten ansåg att
risken för smittspridning utgjorde ett betydande hinder för utlämnande
på stället. Personen överklagade men kammarrätten delade
Kriminalvårdens bedömning och avslog överklagandet.21
När offentlighetsprincipen fungerade
Man får inte glömma bort att offentlighetsprincipen också har fungerat
som ett verktyg för insyn under coronapandemin. Journalisten Emanuel
Karlsten kunde berätta om hur begreppet flockimmunitet fick fäste hos
Folkhälsomyndigheten genom att begära ut hundratals mejl mellan
statsepidemiolog Anders Tegnell och andra experter.22
Detaljerade uppgifter om spridning av covid-19 i Stockholm belades med
sekretess av kommunens smittskyddsenhet i pandemins inledning. Men
till slut fick Expressens reporter Frida Sundkvist ut uppgifterna och
kunde visa att sjukdomen hade slagit hårdast i stadens fattiga och
trångbodda förorter.23
SVT använde allmänna handlingar i form av mejl för att visa att
kommunernas intresseorganisation SKR påverkade flera
expertmyndigheter att tona ned kraven på munskydd inom
äldreomsorgen.24

Nytt från högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är högsta instans i de flesta mål om
utlämnande av allmänna handlingar. Domstolens avgöranden blir
vägledande för de fyra kammarrätterna och för alla de myndigheter som
tillämpar offentlighetsprincipen. I det här avsnittet ska vi ta oss en
närmare titt på HFD:s viktigaste prejudikat under förra året och på den
bakväg som öppnades till domstolen genom en dom 2019 – en bakväg
som framförallt fick effekt under 2020.
Bakvägen till högsta instans
Instansordningen i mål om utlämnande av allmänna handlingar ser
vanligtvis ut som följer:

21

Kammarrätten i Jönköpings dom den 20 mars 2020 i mål nr 844-20 samt 817-20.
Tegnell-mejlen: Så fick flockimmuniteten fäste hos Folkhälsomyndigheten, blogginlägg på
emanuelkarlsten.se den 12 augusti 2020.
23
Corona härjar bland fattiga – rika klarar sig, artikel på Expressens sajt den 28 juni 2020.
24
Spelet om munskydden, Uppdrag granskning, SVT, sändes den 28 oktober 2020.
22
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1. En statlig myndighet, kommun eller annat organ som tillämpar
handlingsoffentlighet avslår en begäran om utlämnande av en
allmän handling.
2. Beslutet kan överklagas och prövas då av kammarrätten.
3. Om kammarrätten avslår kan sökanden gå vidare till HFD. Men
HFD tar bara upp målet till prövning om det finns skäl för
prövningstillstånd, till exempel om målet rör en knivig juridisk
fråga som HFD vill ge vägledning i.
Men 2019 meddelade HFD en dom som kom att öppna en bakdörr till
den egna domstolen.25 Via bakdörren kan man få i stort sett vilken
sekretessfråga som helst prövad av HFD utan något krav på
prövningstillstånd. När någon överklagar en myndighets sekretessbeslut
ska den sekretessbelagda handlingen överlämnas till kammarrätten för
prövning av överklagandet. Det HFD slog fast i domen var att
handlingen i fråga då blir inkommen och allmän hos kammarrätten.
En listig typ insåg att man då kan begära ut valfri handling från valfri
myndighet, överklaga myndighetens eventuella sekretessbeslut till
kammarrätten och sedan begära ut handlingen från kammarrätten
medan målet pågår där. Om kammarrätten beslutar att sekretessbelägga
handlingen kan man överklaga direkt till HFD som då är första
överklagandeinstans. Och då krävs inget prövningstillstånd. En bakväg
till prövning i högsta instans alltså.26
Metoden var inte vidare framgångsrik under 2019 eftersom
kammarrätterna såg till att avgöra de aktuella sekretessmålen snabbt
och skicka tillbaka alla handlingar till berörd myndighet. När det blev
dags för HFD att pröva sekretessfrågan avslog domstolen i stället på den
grunden att den begärda handlingen inte längre fanns kvar hos
kammarrätten. Det hände i åtta av elva mål som togs till HFD via
bakdörren under 2019.27 I januari 2020 kom dock Riksarkivet med nya
föreskrifter som begränsade kammarrätternas möjligheter att återlämna
handlingar.28 Sedan dessa har HFD inte avslagit några
”bakdörrsöverklaganden” på den grunden att kammarrätten har gjort sig
av med den berörda handlingen.29 I stället har HFD kunnat gå vidare till
att pröva sekretessfrågan. De fyra första domarna som refereras nedan är

25

HFD 2019 ref. 24.
”Effekten av HFD:s dom – alla har rätt att få sekretessmål prövade i HFD”, debattartikel på
Dagens juridiks sajt den 21 februari 2019.
27
Se s. 99 i artikeln ”Inte lönlöst att ta bakdörren till HFD-prövning av sekretessfrågor”, Ulf
Fahlén, Specialnummer av Samhällsmagasinet Avsnitt, nummer 3 år 2020, (Festskrift till
Veronica C. Andersson).
28
Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring av handlingar hos de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna, RAMS 2019:51.
29
Se s. 100 i ”Inte lönlöst att ta bakdörren till HFD-prövning av sekretessfrågor”.
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sådana där den klagande har använt bakdörren till HFD. De övriga har
överklagats till högsta instans den ordinarie vägen.
Coronadrabbade fängelser inte hemliga
Uppgifter som avslöjar på vilka anstalter intagna har testats positivt för
covid-19 kan inte hemlighållas med stöd av den sekretess som ska
skydda ”…uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla
ordningen och säkerheten…” inom Kriminalvården. De kan inte heller
hemlighållas med stöd av försvarssekretess. Det slog HFD fast i två
domar och bestämde att uppgifterna skulle lämnas ut till den sökande.30
Fängelses personallista en försvarshemlighet
Namnen i en lista med namn- och löneuppgifter för samtliga anställda
vid en anstalt var försvarshemligheter, bedömde HFD i tre domar. HFD
delade kammarrättens bedömning att en sammanställning av uppgifter
om ett stort antal Kriminalvårdsanställdas identitet är information som
typiskt sett kan skada landets försvar eller rikets säkerhet. Uppgifterna
om löner kunde däremot lämnas ut, enligt HFD.31
Uppsägning inte ett ärende om anställning
HFD konstaterade i två domar att uppgifter i ärenden om uppsägning
omfattas av den personaladministrativa sekretessen i 39 kap. 2 § OSL. I
andra stycket i samma paragraf finns ett undantag från sekretessen som
gäller uppgifter i ärenden om anställning eller disciplinansvar. Men
enligt HFD är en uppsägning inte ett ärende om anställning eller
disciplinansvar, alltså gäller den personaladministrativa sekretessen i
första stycket för dessa uppgifter. 32
Häktads besökare hemliga
En logglista över besökare som en intagen hade tagit emot under sin tid i
häktet var hemlig. Det slog HFD fast i denna dom.33
Sekretess för uppgifter på skattekonto
En journalist på Dagens Nyheter begärde utskrifter från tidigare
statsminister Fredrik Reinfeldts skattekonto samt hans bolags
skattekonto. Skatteverket lämnade ut uppgifter om slutlig skatt, beslut
om avdragen skatt, debiterad preliminärskatt, moms att betala eller
återfå och arbetsgivaravgifter att betala eller få tillbaka. I övrigt avslogs
begäran med hänvisning till skattesekretess och den sekretess som
gäller för uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden i
skattedatabasen.
30

HFD 2020 not. 41 och HFD:s dom den 21 september 2020 i mål nr 4016-20.
HFD:s domar den 16 januari 2020 i mål nr 6055-19 och 6453-19, samt den 17 februari 2020 i
mål nr 5-20.
32
HFD 2020 not. 26 och dom den 22 juni 2020 i mål nr 2315-20.
33
HFD:s dom den 22 juni 2020 i mål nr 2525-20.
31
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Journalisten överklagade till kammarrätten men fick avslag. Han gick då
vidare till HFD. Där anförde han att uppgifter om saldon, inbetalningar,
tillgodoförda belopp och räntor på ett skattekonto inte kan anses
förekomma i en verksamhet som avser ”bestämmande av skatt eller
fastställande av underlag för bestämmande av skatt”. Därmed omfattas
dessa uppgifter inte av skattesekretessen. Han tyckte inte heller att
uppgifterna var sekretessbelagda med stöd av databassekretessen,
eftersom de omfattades av en sekretessbrytande regel.
HFD ansåg att uppgifterna var hemliga enligt regeln om
databassekretess och gick därför inte in på om uppgifterna också
omfattades av skattesekretess.34
Handlingar som hör till donationsstiftelser inte allmänna
Region Stockholm förvaltar cirka 130 stiftelser som har bildats genom
privata donationer. Stiftelserna ska stödja bland annat sjukvård,
vetenskaplig forskning, social hjälpverksamhet och utbildning. Varje
stiftelse är en egen juridisk person, men saknar egen styrelse och har i
stället regionstyrelsen som högsta verkställande organ. I en dom som
kom under 2020 ansåg HFD att dokumentation i en upphandling av
redovisning och administration för dessa stiftelser inte var allmänna
handlingar. Det här trots att upphandlingen hade gjorts av ett bolag som
är helägt av regionen. Enligt HFD har regionen inte heller ett sådant
rättsligt bestämmande inflytande över stiftelserna att dessa ska
jämställas med myndigheter i offentlighetsprincipens mening.35
Nya förvaltaren fick inte ut uppgifter om den gamla
En förvaltare för en viss huvudman (en person som har en förvaltare
eller god man) vände sig till överförmyndaren i Uddevalla kommun och
begärde ut den tidigare förvaltarens redogörelse för utfört uppdrag
avseende samma huvudman. Överförmyndaren avslog begäran.
Förvaltaren överklagade till kammarrätten som fastställde
överförmyndarens beslut. Han gick då vidare till HFD.
HFD bedömde att förvaltaren hade rätt att ta del av uppgifter som
omfattades av sekretess till skydd för huvudmannen. Det här mot
bakgrund av att huvudmannen själv inte var kapabel att begära ut de
aktuella uppgifterna och inte heller kunde efterge sekretessen.
Förvaltaren hade däremot inte rätt att ta del av uppgifter som
omfattades av sekretess till skydd för den tidigare förvaltaren. Det hade
däremot huvudmannen med stöd av en bestämmelse i föräldrabalken
som ger huvudmän rätt att ta del av handlingar som rör
ställföreträdarskapet. Men enligt HFD innebär denna bestämmelse inte
34
35

HFD 2020 ref. 36.
HFD 2020 ref. 38.
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någon rätt för huvudmannen att efterge sekretessen i förhållande till
någon annan, till exempel en tidigare förvaltare.36
Systembehöriga hemlighölls på fel grund
Uppgifter om vilka som har behörighet till Riksdagsförvaltningens
system Marval kan inte hemlighållas med stöd av den sekretess som
gäller för uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder. Det slog HFD
fast i en dom.37 Marval är Riksdagsförvaltningens interna
ärendehanteringssystem för bl.a. beställningar, problemärenden och
serviceärenden. HFD tog i sin bedömning hänsyn till arten av den
information som finns i systemet och antalet personer som har
behörighet till det. Domstolen skickade tillbaka ärendet till
Riksdagsförvaltningen för prövning av om uppgifterna var hemliga på
någon annan grund.
En DVD-spelare till låns
Partibidragsnämnden hade ingen egen DVD-spelare. Men nämnden
hade eventuellt en överenskommelse med Riksdagsförvaltningen om att
få låna en DVD-spelare vid behov. I så fall skulle innehållet på en DVDskiva som kommit in till nämnden anses vara förvarat där. Det
konstaterade HFD i en dom.38
Enligt HFD måste begreppet ”tekniskt hjälpmedel som myndigheten
själv utnyttjar” i 2 kap. 6 § 1 st TF även innefatta sådan utrustning som
ska tillhandahållas genom en överenskommelse med en annan
myndighet om tekniskt stöd. HFD skickade tillbaka ärendet till nämnden
för ny prövning, eftersom det var oklart vad överenskommelsen med
Riksdagsförvaltningen innebar.

JO-beslut
Justitieombudsmannen, JO, kontrollerar att myndigheterna följer de
lagar som reglerar enskildas rättigheter i förhållande till det allmänna.
Det kan till exempel handla om rätten att ta del av allmänna handlingar.
Ombudsmännen får varje år in en rad anmälningar från personer som är
missnöjda med hur olika myndigheter har hanterat deras förfrågningar
om att ta del av allmänna handlingar. Nedan redogör vi för några av JO:s
beslut i dessa ärenden.
Kontanter och anonymitet
I ett beslut från förra året slog JO fast att en sökande har rätt att betala
kontant för kopior av allmänna handlingar. En person hade anmält
Folkhälsomyndigheten för att myndigheten ville ta betalt via faktura och

36

HFD 2020 ref. 50
HFD 2020 not. 49
38
HFD 2020 not. 39.
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då krävde en fakturaadress. Rätten att betala kontant hänger ihop med
rätten att vara anonym när man begär ut handlingar, påpekade JO.39
Ärenden som aldrig tar slut
Många av de handlingar som ingår i ärenden hos myndigheter blir inte
allmänna förrän ärendet har avslutats. Det är alltså viktigt för insynen
att myndigheterna inte låter sina ärenden pågå för länge. Förra året fick
Finansinspektionen en skrapa av JO för att man höll sina så kallade
undersökningsärenden öppna även under den efterföljande
utvärderingen. ”Finansinspektionens utvärdering av sina egna insatser
kan enligt min mening inte ha något med sakfrågan i ett
undersökningsärende att göra, utan ärendet måste anses vara avslutat
när samtliga åtgärder i förhållande till den granskade parten har
vidtagits”, skrev JO i beslutet.40
Skatteverket efterforskade sökandes identitet
Skatteverket fick allvarlig kritik av JO för att ha efterforskat identiteten
på en sökande som ville ha ut en adressuppgift för en viss person ur
folkbokföringsregistret.41 Bland annat ville myndigheten inte skicka ett
överklagbart avslagsbeslut till sökanden innan han hade uppgett sitt
personnummer, sin postadress och förklarat syftet med begäran.
JO konstaterade att uppgifter hos Skatteverket om en persons
folkbokföringsadress som regel är offentliga. I det här fallet fanns dock
en så kallad sekretessmarkering, vilket innebar att det fanns skäl att
anta att uppgifterna var sekretessbelagda. I en sådan situation är det
inte fel att efterfråga en sökandes identitet och syfte som en del i
sekretessprövningen, enligt JO. Men det får inte framställas som ett krav
för att sökanden överhuvudtaget ska få en prövning och ett överklagbart
beslut.
Skatteverket hade också upplyst sökanden om att hans personuppgifter
ändå skulle behöva registreras om han överklagade till domstol vid en
senare tidpunkt. JO tyckte att upplysningen kunde ifrågasättas eftersom
sökanden hade rätt att vara anonym under hela handläggningen hos
Skatteverket. I stället kunde den uppfattas som att myndigheten
försökte få sökanden att ”att ge upp sin grundlagsskyddade rätt till
anonymitet”.
Tjänstemän får inte spela dumma
En tidningsreporter skickade ett mejl till HR-chefen i Laholms kommun
och frågade efter personalärenden gällande kommunens gatuingenjör.
Reportern uppgav att han var intresserad av ”eventuella varningar,
39

JO 3340-2020.
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uppsägning, överenskommelse om upphörande av anställning el
liknande”. Kommunen hade fattat ett beslut om att stänga av
gatuingenjören, men HR-chefen svarade reportern att det inte fanns
några dokument som passade in på hans begäran. JO ansåg att
reporterns begäran inte kunde förstås på något annat sätt än att den
omfattade avstängningsbeslutet och att HR-chefen rimligen inte heller
kunde ha gjort någon annan tolkning. JO var kritisk till chefens
vilseledande svar till reportern.42
Delete, delete, delete...
En journalist begärde ut mejl som anställda vid Bollnäs kommun hade
skickat till varandra i samband med en utredning om kränkande
särbehandling. Kommunens personalchef uppmanade då de anställda att
radera mejlen. Uppmaningen riskerade att göra journalistens begäran
meningslös, konstaterade JO. Den kunde också ge intryck av att
kommunen ville göra sig av med uppgifter för att de inte skulle komma
till allmänhetens kännedom. Personalchefen fick kritik.43

Nya sekretessregler

Sammanlagt 18 lagändringar trädde ikraft i offentlighets- och
sekretesslagen, OSL, under 2020. Vissa av dem omfattade flera
bestämmelser i lagen. Ändringarna följde i stort sett samma mönster
som tidigare år. Merparten bestod av olika tillägg till lagen som kan
kategoriseras som neutrala ur insynssynpunkt. Dessa ständiga tillägg till
OSL hänger ihop med hur handlingsoffentligheten är uppbyggd. Det
finns en huvudregel som säger att innehållet i allmänna handlingar är
offentligt. Från denna huvudregel görs undantag i form av
sekretessregler i OSL, och eftersom lagstiftaren tycker att offentlighet är
något i grunden bra, vill man att undantagen ska träffa så få uppgifter
som möjligt. Därför är sekretessreglerna ofta begränsade till att skydda
uppgifter vid en viss myndighet eller rent av bara i en viss verksamhet
vid den myndigheten.
Varje gång lagar ändras så att nya myndigheter skapas eller befintliga
myndigheter får nya arbetsuppgifter, måste lagstiftaren överväga om det
behövs nya sekretessregler. Det kan ju finnas uppgifter i dessa nya
verksamheter som förtjänar samma skydd som dem i befintliga
verksamheter.
Ofta är det EU som genom direktiv och förordningar lägger nya
arbetsuppgifter på svenska myndigheter. EU-lagstiftningen brukar leda
till att den svenska riksdagen klubbar igenom lagstiftningspaket som ska
genomföra och komplettera det som EU har beslutat. Ofta innehåller
dessa paket också något litet tillägg till OSL.
42
43
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Förutom dessa mer eller mindre neutrala tillägg till lagen brukar det
också göras ett antal ändringar som innebär att insynen faktiskt
minskar. År 2020 hittade vi åtminstone tre exempel:
Ändring i 31 kap. 4 § OSL
Ett tillägg till 31 kap. 4 § OSL gör att sekretessen inte bara skyddar
uppgifter i AP-fondernas utlåningsverksamhet utan även i deras
investeringsverksamhet.
Ändring 21 kap. 3 § och 21 kap. 3 a §
Bestämmelsen har ändrats så att sekretessen för uppgifter om hotade
och förföljda personer även ska gälla för uppgift om
fastighetsbeteckning hos en hyres- och arrendenämnd eller hos en
domstol efter att en sådan nämnds beslut överklagats.
Ändring i 30 kap. 4 b §
Tillämpningsområdet för bestämmelsen utvidgas så att den skyddar
identiteten på fler av dem som anmäls till Finansinspektionen för
misstänkta överträdelser.
Gjordes det då några ändringar under 2020 som innebär minskad
sekretess? Ja, i vanlig ordning infördes ett antal sekretessbrytande regler
för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter.
Myndigheterna fick alltså tillgång till mer information om enskilda.
Några lättnader i sekretessen för att underlätta allmänhetens insyn i
myndigheternas verksamhet har vi dock inte kunnat identifiera. Summa
summarum var 2020 års ändringar i OSL alltså en minusaffär för
allmänhetens insyn.

Nytolkningar av gammal sekretess
Det är inte alltid glasklart hur en sekretessregel ska tolkas, och på senare
år har flera myndigheter kommit på att de har gjort fel i alla år.44
Uppgifter som har varit offentliga under lång tid har då plötsligt blivit
hemliga. Som när E-hälsomyndigheten för några år sedan slutade
redovisa statistik om försäljning av enskilda läkemedel. Det berodde inte
på ändrade regler eller något nytt prejudikat från högre instans. Nej,
myndigheten hade helt enkelt gjort en ny tolkning av
statistiksekretessen och kommit fram till att försäljningssiffrorna är
hemliga eftersom det går att koppla dem till enskilda läkemedelsbolag.
Myndighetens nya sekretesspolicy fastställdes av kammarrätten efter
överklagande.45
44
Nytolkningar av sekretessen stryper insynen, debattinlägg av Per Hagström på tidningen
Publikts sajt den 16 maj 2019.
45
Kammarrätten i Stockholms dom den 5 juni 2018 i mål nr 2359-18 och den 19 juni 2019 i mål
nr 782-19.
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Ett annat exempel är Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada.
Tidigare kunde journalister och andra intresserade begära utdrag ur
databasen för att se var i en kommun eller ett län som de svåra
trafikolyckorna inträffar. Men 2018, när en lärare på Mittuniversitetet
begärde olycksstatistik för Västernorrlands län, blev det nej. Reglerna
var de samma, men Transportstyrelsen hade infört en ny, striktare
tolkning.
Ett tredje exempel är Skatteverket som i mars 2019 begränsade insynen i
privatpersoners och företags skattekonton. Tidigare hade många av
transaktionerna ansetts vara offentliga, men nu gjorde myndigheten en
annan bedömning. En journalist på Dagens Nyheter tog frågan till
högsta instans, men HFD fastställde Skatteverkets sekretessbeslut. Läs
ett referat av domen under avsnitt 4.6 i denna rapport.
Under 2020 var det en nytolkning av statistiksekretessen46 som väckte
debatt när Skolverket slutade att publicera uppgifter om enskilda skolor
och skolhuvudmän i sina publika databaser. Den ändrade tillämpningen
var egentligen inte Skolverkets idé utan myndigheten följde i spåren av
den myndighet som samlar in uppgifterna: Statistiska centralbyrån, SCB.
Under 2019 hade SCB för första gången på ett decennium sagt nej när
Sveriges kommuner och regioner begärde ut statistik om landets skolor
och deras elever för sin årliga jämförelse. Anledningen var att SCB hade
gjort en översyn av sin sekretesspolicy och kommit fram till att uppgifter
om friskolor var företagshemligheter som omfattades av
statistiksekretess. Om det blir känt att en enskild skola har
lågpresterande elever eller få behöriga lärare kan det leda till att skolan
väljs bort på skolmarknaden, resonerade myndigheten. Dagens Nyheter
kunde senare berätta att SCB:s omsvängning hängde ihop med att
många av myndighetens jurister hade sagt upp sig när det var på tal att
de skulle utlokaliseras till Örebro. Deras ersättare kom in med fräscha
ögon och ifrågasatte föregångarnas slutsatser.47 Nykomlingarna gjorde
en mer strikt tolkning av sekretessen och den kom senare att bekräftas
av kammarrätten.48 Domen överklagades till Högsta
förvaltningsdomstolen men domstolen beviljade inte prövningstillstånd.
Det var då Skolverkets statistikenhet bestämde sig för att stänga sina
databaser, inte bara för allmänheten och andra myndigheter, utan också
för övriga avdelningar och enheter på den egna myndigheten. Uppgifter
som en statistikenhet har samlat in som underlag för statistik får
nämligen inte spridas till andra delar av samma myndighet om de
46

24 kap. 8 § OSL.
Hur går det i skolan? Ingen vet, för det är hemligstämplat. Artikel på Dagens Nyheters webb
den 28 november 2020.
48
Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 december 2019 i mål nr 6267-19.
47
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omfattas av sekretess. Det var egentligen bara uppgifter om friskolor
som var hemliga, men Skolverket slutade även att publicera uppgifter
om kommunalt drivna skolor. Det motiverade myndigheten med att lika
villkor måste gälla för kommunala och fristående skolor.
Situationen blev ohållbar och regeringen gav Skolverket och SCB i
uppdrag att komma med förslag till lösningar. Båda myndigheterna
konstaterade att merparten av problemen skulle lösas om man utvidgade
offentlighetsprincipen till att gälla även i friskolor.49 Ett sådant förslag
lades fram av friskolekommittén redan 2013, men det har inte fått stöd
av en majoritet i riksdagen. I avsaknad av en sådan lösning föreslog
Skolverket och SCB olika typer av undantag från statistiksekretessen för
just skoluppgifter. På så sätt skulle viktig information om enskilda
skolor åter bli tillgänglig för statliga myndigheter, kommuner och
allmänheten. Regeringen gick vidare med ett av dessa förslag som en
tillfällig lösning. Se mer om det i avsnitt 8.4.

Lagförslag
Offentligt vilka arbetsgivare som får stöd
Den ekonomiska nedgången som följde i spåren av coronakrisen
drabbade många företag hårt. För att undvika massuppsägningar
infördes nya regler som skulle ge anställda möjlighet att gå ner i
arbetstid med delvis bibehållen lön. Staten stod för merparten av
finansieringen genom ett stöd till arbetsgivarna. Många journalister ville
granska fördelningen av stödet, som enligt regeringens beräkningar
kommer att kosta totalt 95 miljarder kronor. Men Tillväxtverket, som
handlägger stödet, sekretessbelade det mesta, bland annat vilka företag
som ansökt om och beviljats stöd.50
När journalisterna överklagade till kammarrätten sade även domstolen
nej.51 Bara det faktum att ett företag har ansökt om korttidsstöd tyder på
att det har ekonomiska svårigheter, resonerade kammarrätten. Och med
tanke på den starka affärssekretess som gäller i ärenden om
anställningsfrämjande åtgärder var namnen på det berörda företagen
hemliga. Sekretessen fick kritik. Hur kan det var hemligt hur
skattepengar för miljarder fördelas? undrade många.
Den aktuella sekretessregeln är gammal och har kritiserats tidigare. Till
exempel har otaliga journalister huggit i sten när de har försökt få ut
listor över arbetsgivare som tar emot arbetslösa inom den hårt
49
Förslag på hur Statens skolverk och Statens skolinspektion ska få tillgång till nödvändig
information för sina verksamheter. Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag.
Diarienummer 2020:1060.
50
28 kap. 12 § OSL.
51
Se bland annat Kammarrätten i Stockholms domar den 5 juni 2020 i mål nr 3073-20, 3336-20,
3485-20, 3486-20 och 2870-20.
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kritiserade arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3.52 Men den här
gången tog kritiken skruv och i oktober föreslog Finansdepartementet
ett undantag från sekretessen som skulle göra myndigheternas beslut
om korttidsstöd offentliga.53 Lagändringen föreslås träda i kraft den 1
juli 2021.

Elektroniskt utlämnande
Frågan om myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut allmänna
handlingar i elektronisk form har debatterats i decennier, och förslag i
den riktningen har framförts tidigare.54 Förespråkarna tycker att det är
en självklarhet i ett modernt samhälle och pekar på att den offentliga
förvaltningen är digitaliserad till stor del och att allmänna handlingar
ofta förvaras i just elektronisk form hos myndigheterna. Skeptikerna
betonar risken för kränkningar av den personliga integriteten och tycker
inte att man ska underlätta massuttag ur myndigheternas databaser och
ärendehanteringssystem. De vill slå vakt om det så kallade
utskriftsundantaget i tryckfrihetsförordningen, eller ”pappersbromsen”
som den kallas av kritikerna. Det är en regel som innebär att
myndigheter inte behöver lämna ut elektroniskt lagrad information i
annan form än utskrift, om det inte finns ett krav på elektroniskt
utlämnande i lag.55 Med andra ord, om du ber en myndighet att mejla ett
elektroniskt kalkyldokument om tio tusen rader kan myndigheten välja
att skriva ut det och skicka en kartong med pappersark på posten.
I september förra året kom Öppna data-utredningen med ett förslag som
skulle förändra den ordningen om det blev verklighet.56 Utredningen har
tittat på vilka lagändringar som krävs för att genomföra EU:s öppna
data-direktiv i Sverige. I ett delbetänkande föreslog utredningen ett nytt
lagkrav om att myndigheter som huvudregel ska lämna ut information i
”befintliga format”. Om en handling finns lagrad i elektronisk form ska
den alltså lämnas ut i elektronisk form. Inte bara det. Om den är lagrad i
ett visst filformat ska myndigheten var skyldig att lämna ut den i just det
filformatet. Man ska dock kunna göra undantag från elektronisk
utlämnande om det skulle vara ”olämpligt med hänsyn till skyddet för
personuppgifter”.
Öppna data-utredningens förslag har varit ute på remiss och behandlas
nu inom Regeringskansliet.
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Avgifter för information i elektronisk form
I december 2020 kom Öppna data-utredningen med sitt slutbetänkande.
Det handlade om avgifter för utlämnande av information i elektronisk
form och föreslog ett antal tillägg till avgiftsförordningen (1992:191).
Enligt förslaget ska myndigheter vara skyldiga att ta ut en avgift när de
lämnar ut elektronisk information på någons begäran.
Avgiftsskyldigheten gäller inte när en myndighet publicerar öppna data
på eget initiativ. Förslaget skiljer på utlämnande av allmänna handlingar
enligt tryckfrihetsförordningen och utlämnanden som går utöver
myndighetens skyldigheter enligt grundlagen.
För utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form föreslås de
första nio filerna vara kostnadsfria, den tionde filen kosta 125 kronor
och varje fil därutöver 5 kronor. För utlämnande som går utöver
myndighetens skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen får
myndigheten också ta betalt för tiden det tar att hantera begäran.
Avgiften är då 125 kronor per påbörjad kvart för arbetstid, till den del
den överstiger 15 minuter.
Sekretessbrytande regel för skolstatistik
Bakgrunden till detta lagförslag har behandlats i avsnitt 7 i denna
rapport. Kortfattat kan man säga att SCB samlar in uppgifter om
enskilda skolor och deras huvudmän som sedan används av Skolverkets
statistikenhet för att framställa officiell statistik om skolväsendet. Men
Skolverket har använt de insamlade uppgifterna för mer än den officiella
statistiken. Bland annat har myndigheten lagt ut uppgifter om enskilda
skolor och skolhuvudmän i öppna databaser som har använts av andra
statliga myndigheter och kommuner, liksom av elever och föräldrar som
vill jämföra skolor. Det här fick ett abrupt slut under 2020 när
kammarrätten slog fast att uppgifter om till exempel lärartäthet och
elevresultat på en friskola är uppgifter om ekonomiska förhållanden som
är hemliga enligt statistiksekretessen. De får med andra ord inte spridas
vidare från de enheter på SCB och Skolverket som producerar den
officiella statistiken.
Situationen var ohållbar eftersom många aktörer inom skolans värld är
helt beroende av den information som nu hade blivit hemlig. Regeringen
var tvungen att agera och i oktober 2020 presenterade
utbildningsdepartementet ett förslag till en provisorisk lösning.57 Den
gick ut på att införa en tidsbegränsad så kallad sekretessbrytande regel.
Det är ingen liten sak för i dagsläget finns inga regler som bryter
statistiksekretessen. Skälet är att personer och företag måste kunna lita
på att uppgifter som de lämnar som underlag för den officiella
statistiken inte röjs på ett sätt som gör att de kan identifieras. Ser de en
57
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation. Promemoria från
Utbildningsdepartementet den 28 oktober 2020, dnr U2020/05409.
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sådan risk kan man anta att det blir mindre intresserade av att bidra med
sina uppgifter, vilket skulle slå mot kvalitén i statistiken. Men eftersom
information om enskilda skolor är så viktigt för så många aktörer i
skolans värld var regeringen ändå beredd att föreslå en
sekretessbrytande regel, åtminstone under en tidsbegränsad period i
väntan på en permanent lösning.
Den föreslagna regeln innebär att statistikenheterna ska kunna fortsätta
att lämna ut uppgifter om friskolors ekonomiska förhållanden till
Skolverket och till kommuner för vissa specificerade ändamål. För
Skolverkets del handlar det både om att använda informationen i den
egna verksamheten, till exempel för att betala ut statsbidrag, och om att
sprida den vidare till utomstående. Det kan vara elever och föräldrar
som ska välja skola, forskare eller journalister.
Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den
1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning
beräknas vara på plats.
Förskottsbetalning för kopior av handlingar
I november 2020 fick det så kallade Kalmarfallet sin slutpunkt när
riksdagen fattade beslut om en ny bestämmelse i offentlighets- och
sekretesslagen. Nya 6 kap. 1 a § OSL gör det möjligt för myndigheter att
kräva förskottsbetalning av den som vill ha kopior av allmänna
handlingar. Bakgrunden är fallet med en kvinna i Kalmar som
återkommande begärde ut stora mängder allmänna handlingar från
kommunen. I många fall hämtade hon inte ens ut de handlingar som de
hårt prövade kommuntjänstemännen hade plockat fram. Kommunen
fick nog och meddelade att man inte tänkte lämna ut fler handlingar till
kvinnan. Då JO-anmälde hon kommunen, och kommunen fick senare
JO-kritik eftersom det inte finns något lagstöd för en sådan vägran.58
Fallet ledde till en debatt om offentlighetsprincipen behöver begränsas
på något sätt för att förhindra missbruk. Hur ska man till exempel
hantera personer som begär ut allmänna handlingar i syfte att trakassera
myndighetsanställda? Konstitutionsutskottet gav regeringen i uppdrag
att utreda frågan, men när den statliga utredaren presenterade sin
promemoria innehöll den inga förslag om att begränsa den
grundläggande rätten att ta del av allmänna handlingar.59 Däremot
tyckte hon att myndigheter borde få möjlighet att ta betalt i förskott för
kopior av allmänna handlingar. Det här eftersom det förekommer att
personer begär kopior som de sedan inte betalar för.
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Regeringen tog förslaget vidare i en proposition som klubbades i
riksdagen under hösten 2020. Den nya bestämmelsen ger inte en
myndighet rätt att fatta ett generellt beslut om att alltid ta ut
kopieavgifter i förskott. Däremot krävs inga särskilda skäl för ett beslut
om förskottsbetalning i det enskilda fallet.
”Ett beslut om förskottsbetalning kan exempelvis aktualiseras om en
begäran om tillgång till kopior av allmänna handlingar avser ett större
antal handlingar eller på annat sätt är omfattande och därmed
resurskrävande. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som får
avgöra om en myndighet bör besluta om förskottsbetalning.
Myndigheten kan då avvakta med kopiering av handlingarna till dess att
avgiften har betalats.”60

Slutdiskussion
Årets flipp
Förra året bjöd på inte mindre än två lagförslag om att begränsa
sekretessen till förmån för allmänhetens insyn, vilket är extremt
ovanligt. Ett handlar om att göra mångmiljardstödet till korttidsarbete
mer transparent. Det andra om att införa en regel som bryter
statistiksekretessen.
Årets flopp
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, lyckades få bakläxa
av kammarrätten fyra gånger i samma ärende. Den bristfälliga
handläggningen gjorde att nykterhetsorganisationen IOGT-NTO fick
vänta i drygt år på att få ut några mejl från myndigheten. Även JO
kritiserade ESO:s hantering av ärendet.61
Summering av året
Som helhet var 2020 förstås ett mörkt år med tanke på coronakrisen och
alla som dog i covid-19. Men var det ett skitår även för
offentlighetsprincipen? Nej, där är bilden mer blandad. Det fanns
definitivt en och annan ljuspunkt.
I linje med den allmänna medielogiken uppmärksammas
offentlighetsprincipen främst när den inte fungerar. Antingen är den allt
för långtgående och kränker den personliga integriteten, som när
informationstjänster likt Lexbase och Mrkoll begär ut känsliga uppgifter
och lägger ut dem på nätet. Eller så handlar det tvärtom om att
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myndigheter hemligstämplar övernitiskt så att allmänheten inte får sin
grundlagsfästa rätt till insyn tillgodosedd.
Lite under radarn puttrar offentlighetsprincipen på ungefär som det var
tänkt i de flesta fall. Mängder av artiklar i svenska medier bygger på att
en journalist, utan större problem, har begärt och fått ut en allmän
handling från en myndighet. På samma sätt används
offentlighetsprincipen flitigt av privatpersoner som vill kontrollera att
deras barn får rätt stöd i skolan, att myndighetsjobbet de sökte gick till
den mest meriterade eller att grannens strandnära bygge verkligen har
fått dispens från kommunen. Att sätta siffror på den vardagliga
tillämpningen av offentlighetsprincipen är inte så lätt. En begäran om
en allmän handling som leder till ett omedelbart utlämnande behöver
inte ens diarieföras av myndigheten, och lämnar därmed inte mycket
spår efter sig.
Coronaåret 2020 följde det gängse mönstret i det här avseendet. Det som
fick uppmärksamhet var när offentlighetsprincipen fallerade. Som när
regioner och kommuner höll hårt i siffrorna kring den lokala
smittspridningen. Tidningarna inom Sörmlands media gjorde en stor
granskning och tyckte sig se en koordinerad mörkläggning av länets
kommuner. Myndigheterna själva har förnekat det, och fallet är under
utredning hos JO.
Sammanfattningsvis kan man nog säga att offentlighetsprincipen svek i
pandemins inledningsskede, vilket förstås är allvarligt eftersom behovet
av information och transparens var så stort då. Uppgifter om
smittspridningen fördröjdes i vissa fall av felaktiga sekretessbeslut som
senare fick bakläxa i kammarrätten. Kanske var det den utbredda oron
och rädslan i samhället som färgade av sig på myndigheternas
sekretessbedömningar. När Eskilstuna kommun skulle förklara sin
strikta tillämpning av sekretessen i ett yttrande till JO skrev kommunen:
”I pandemins första skede förekom även viss stigmatisering av de som
bekräftades eller misstänktes vara sjuka i covid-19, deras anhöriga samt
vårdpersonal i deras närhet.”62
Om man ska gissa vilka bestående avtryck som coronapandemin
kommer att göra i handlingsoffentligheten vill vi lyfta två saker. För det
första kan den leda till en mer restriktiv tolkning av vad som ska
betraktas som avidentifierade uppgifter. Kammarrätterna slog
visserligen fast att regionerna gjorde fel när de vägrade släppa statistik
om antal smittade och döda på kommunnivå. Men kommunernas beslut
att sekretessbelägga motsvarande statistik på enhetsnivå fastställdes i
många fall. Kammarrätterna ansåg att statistik om andel smittade och
döda på ett visst äldreboende kunde peka ut enskilda brukare som
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drabbade av sjukdomen. På vilket sätt redovisades sällan i domskälen
utan kammarrätterna uttalade oftast bara något vagt om risken för
”pusselläggning”.
Domstolarnas tillämpning framstår som en skärpning jämfört med
tidigare praxis. Principen om att känsliga uppgifter kan offentliggöras
om de först avidentifieras är mycket viktig för insynen i den offentliga
förvaltningen. Den tillämpas så gott som dagligen, till exempel när
Skolinspektionen lämnar ut anmälningar mot skolor eller när
Arbetsmiljöverket lämnar ut utredningar om arbetsplatsolyckor.
Eventuella förskjutningar i praxis kring vad som kan ses som
avidentifierade uppgifter får därför stora konsekvenser för allmänhetens
insyn i myndigheternas verksamhet.
En positiv effekt av corona kan bli att allmänheten i högre grad
ifrågasätter den i praktiken mycket starka sekretess som skyddar
företags ekonomiska förhållanden. Journalister har klagat i decennier
över den bristande transparensen när privata arbetsgivare tar emot
anställningsstöd, FAS 3-stöd och andra bidrag som ingår i de
arbetsmarknadspolitiska programmen. Under pandemin lossnade det
plötsligt när kritiken mot de hemliga korttidsstöden ledde till ett
lagförslag om mindre sekretess.
En variant på samma tema är förslaget om att bryta statistiksekretessen
för uppgifter om friskolor. Det gick inte att försvara en sekretess som
främst gynnar skolor med bristande kvalité, särskilt inte när nyttan av
sekretess vägdes mot elevers och föräldrars behov av information i
skolvalet.
2020 var också året då Kalmarfallet fick sin slutpunkt. Den berörda
medborgarens måttlösa uttag av allmänna handlingar kommer inte att
leda till några inskränkningar av den grundläggande rätten att ta del av
allmänna handlingar. Riksdagen förklarade sig nöjd med regeringens
hantering av ärendet när den klubbade igenom regeln om
förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Många drog nog
en lättnadens suck, för det låg i korten att myndigheter skulle få makt
att dra in rätten att ta del av allmänna handlingar för den som
missbrukar offentlighetsprincipen. Men vem ska bedöma vad som utgör
missbruk? Där fanns en risk för godtycke, tyckte många.
Problemet med rättshaverister som begär ut enorma mängder
handlingar kvarstår dock, och det återstår att se om myndigheterna har
fått tillräckliga verktyg för att hantera det. Annars finns det en risk att
stödet för offentlighetsprincipen sjunker bland myndighetsanställda,
vilket i sig utgör ett hot mot insynen.
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Bland ljuspunkterna måste man också nämna förslaget om att
3myndigheter ska bli skyldiga att lämna ut allmänna handlingar i
elektronisk form. Ett paradigmskifte i svensk rätt, som Öppna datautredningen själv beskrev det i sitt huvudbetänkande. Men liknande
förslag har lagts fram tidigare utan att realiseras, så det är kanske inte
läge att ropa hej än.

Om rapporten

Denna rapport är gjord pro bono av Acta Publica, Sveriges ledande
företag inom research och myndighetsdokument. På Acta Publica
arbetar några av landets främsta och mest prisbelönta researchers.
Utöver informationsinhämtning från öppna källor utför vi ett
omfattande underrättelsearbete för att kartlägga risk kopplad till
organiserad brottslighet och våldsbejakande religiös och politisk
extremism.
Med professionella researchers och unikt källmaterial kan vi erbjuda
högkvalitativa tjänster inom bakgrundskontroller och kartläggningar. Vi
levererar skräddarsydda rapporter efter kundens behov. I realtid
uppdaterar vi ledningsgrupper om potentiell risk med anpassade
varningssystem.
För att bidra till ett mer upplyst samhälle producerar vi också publika
rapporter om olika samhällsfenomen. Dessa kan laddas ner kostnadsfritt
på vår hemsida www.actapublica.se. Där kan du också sätta upp dig på
sändlistan för kommande rapporter.

Kontakta oss
Vill du veta mer om vår verksamhet? Ring oss på telefon 08 – 557 695 07
eller skicka e-post till info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet
finns på www.actapublica.se.
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Tidigare rapporter
Alla rapporter kan kostnadsfritt laddas ner på Acta Publicas hemsida
under Nyheter och insikter.

Möjliggörarna
Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna
finns ofta en brokig grupp individer vars
näringsverksamhet är en förutsättning för den
grova organiserade brottsligheten. De flesta
saknar belastningshistorik och går under radarn
vid traditionella leverantörskontroller.
Acta Publica har kartlagt 750 av dem. Förra året
gjorde de affärer för sex miljarder kronor. 250
miljoner kronor fakturerades skattebetalarna via
myndigheter.

Klanerna

I Ekot avslöjade vice rikspolischef Mats Löfving
att polisen kartlagt ett 40-tal kriminella klaner
med tentakler in i politikens beslutande
församlingar. Bakgrunden var en
hemligstämplad rapport – Släktbaserade
kriminella nätverk – som Nationella operativa
avdelningen upprättat i januari.
Acta Publica har granskat den hemligstämplade
rapporten och gjort en fördjupad granskning av
de 161 individer som förekommer.

Så går det efter högskoleprovet

Högpresterande på högskoleprovet får en
genomsnittsinkomst som är hundratusentals
kronor högre än lågpresterarnas. De är dubbelt
så företagsamma och hälften så kriminella.
Fler än en miljon svenskar har skrivit
högskoleprovet sedan det infördes 1977. Acta
Publica har analyserat samtliga 1,6 miljoner
provskrivares resultat relaterat till andra
livsparametrar i bolagets unika databaser.
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Politikerna
Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000
folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella
färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på
högskoleprovet.
Det finns stora skillnader mellan de politiska
partiernas företrädare.

Affärerna med islamistiska extremister
Under de senaste fem åren har Sveriges
kommuner, regioner och myndigheter köpt varor
och tjänster i miljardklassen av bolag
kontrollerade av personer som slagits för IS eller
som har andra kopplingar till extrem islamism.
Acta Publica har kartlagt och granskat cirka 560
extrema islamister och deras affärer.

Öppna källor i Acta Publica
Acta Publica bygger sin informationsinhämtning
på öppna och slutna källor. Basen i de öppna
källorna är de dokument som Acta Publica
systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än
600 olika myndigheter, inklusive samtliga
kommuner, regioner och domstolar.
Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de
läggs in i arkivet, där kunden på några få
sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner
dokument.

Skattetillägg
Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv
med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för
skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta
den enda påföljden för brott mot
skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av
företag och individer kan besluten därför ge ett
viktigt bidrag till helhetsbilden.
Acta Publica har sedan decennier en omfattande
inhämtning av handlingar från Skatteverket.
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No Surrender
Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till
våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat
det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s
etablering i Sverige.
Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna
och slutna källor bidra med ökad kunskap om No
Surrender MC och sätta händelseförloppet i en
kontext.
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