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Grundlagar
• Regeringsformen

• Successionsordningen

• Tryckfrihetsförordningen

• Yttrandefrihetsgrundlagen
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Tryckfrihetsförordningen
• 1766

• 1 kap. 1 § Med tryckfrihet förstås
varje svensk medborgares rätt att, 
utan några av myndighet eller annat 
allmänt organ i förväg lagda hinder, 
utgiva skrifter, att sedermera endast inför 
Laglig domstol kunna tilltalas för deras 
innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas 
därför, än om detta innehåll strider
mot tydlig lag, given att bevara allmänt 
lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
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Tryckfrihetsförordningens innehåll
• Tryckfrihet

• Allmänna handlingars offentlighet 

• Meddelarfrihet och meddelarskydd
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Offentlighetsprincipen
• Återfinns i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen.

• 1§ 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
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Vad är en handling?
• En handling är en informationsbärare av något slag

• Handlingen är teknikoberoende 

• Information som inte finns på någon form av medium är inte en handling. 
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Allmän handling
En handling är allmän när:

• den är inkommen till myndigheten. 

• den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i 
sin slutgiltiga form

• handlingen förvaras på myndigheten.
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Handlingar som inte är allmänna 

• Privata brev

• Brev rörande partiangelägenheter 

• Arbetsmaterial
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Utlämnande av allmän handling 

• Skyndsamt utlämnande enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 

• Får ej fråga om skäl till förfrågan eller namn på den som frågar 

• Ej skyldiga att lämna ut elektroniskt
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Begränsningar av handlingsoffentligheten

1. Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller en mellanfolklig organisation

2. Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik

3. Myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn

4. Intresset av att förebygga eller beivra brott

5. Det allmännas ekonomiska intresse

6. Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden

7. Intresset av att bevara djur- eller växtart
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Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400)
• Skyndsamt

• Uppgifter som omfattas av sekretess 

• Rätt att vara anonym.”

• Ej sekretess för alltid eller för alla

• Sekretessprövning
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Registrering av handlingar
• En handling som inkommit till eller upprättats hos myndighet ska registreras utan dröjsmål, om det inte 

är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet (5 kap. 1 § OSL)

• Undantag för offentliga handlingar om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan 
fastställas om handlingen har kommit in eller upprättats

• Ovillkorlig registreringsskyldighet för sekretessbelagda handlingar
• - dock möjlighet att föreskriva undantag om särskilda skäl föreligger (5 kap. 3 § OSL)

• Registrering ger den enskilde möjlighet att kontrollera vilka ärenden och handlingar som finns hos en 
myndighet – offentlighetsprincipen (rättssäkerhet och effektivitet)
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Offentliga och sekretessbelagda allmänna handlingar
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Allmänna handlingar
Förvaras hos myndigheten 
inkommit till eller upprättats 
(expedierats eller 
slutbehandlats/färdigställts) hos 
myndigheten. En kommunal nämnd 
ses som en egen myndighet.

Offentliga handlingar
Ska lämnas ut skyndsamt vid begäran. 
Frågor om syfte och identitet får inte 
ställas

Sekretessbelagda handlingar
Måste prövas enligt OSL innan 
utlämnande. Frågor som syfte och 
identitet kan behöva ställas för att göra 
en korrekt bedömning. Måste registreras 
i diariet



Skiss över begäran om allmän handling
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Ska lämnas ut direkt

Är handlingen inkommen, 
upprättad eller förvarad hos 
myndigheten?

Är handlingen helt fri från 
sekretess?

JA 
Handlingen är allmän

JA 
Handlingen är offentlig

NEJ
Det är ingen allmän handling

Får inte lämnas ut utan att ha genomgått 
sekretessprövning

NEJ
Det är en allmän handling med 

sekretessbelagda uppgifter



Sekretessprövning av allmänna handlingar
• Sekretessprövning enligt OSL görs i varje enskilt fall

• Tjänstemannaprövning – den som har handlingen i sin vård

• Är hela handlingen sekretessbelagd, eller ska endast vissa uppgifter i handlingen  sekretesskyddas?

• Tjänstemannabeslut – upplys om möjligheten att hänskjuta frågan till myndigheten för prövning (6 kap. 
3 § OSL)

• Myndighetsbeslut – skriftligt med besvärshänvisning. En kommuns beslut enligt OSL överklagas till 
kammarrätten (6 kap. 3 § OSL)
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Sekretessprövning
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Samtycke eller annat 
undantag?

Kan uppgiften lämnas ut med 
förbehåll?

Samtycke eller annat undantag?

Innebär skadeprövningen att sekretess 
gäller för uppgiften?

Är uppgiften sekretessreglerad?

Uppgiften får inte lämnas ut (sekretessbelagd uppgift)

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA JA (sekretess)

JA
JA

JA

Uppgiften är offentlig

Uppgiften får/ska lämnas ut

Uppgiften får/ska lämnas ut

Uppgiften får/ska lämnas ut 
med förbehåll

Uppgiften får/ska 
lämnas ut



Arkivering och gallring - Arkivlagen
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
• Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) syftar till att skydda 

personuppgifter från otillbörlig hantering. 

• Dataskyddsförordningen en EU-förordning vilket innebär att den gäller för samtliga EU-
länder. 

• Tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska följas, och 
att dataskyddsförordningen inte står i motsättning till den svenska lagstiftningen.
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