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Sammanfattning

Offentlighetsprincipen ger svenska medborgare rätt att ta del av de allmänna handlingar 
som finns på våra myndigheter. Rätten till insyn är av stor vikt och en hörnsten i vårt 
folkstyrda samhälle. I samband med den moderna teknikens utveckling har allt fler 
traditionella pappershandlingar ersatts av elektroniska. Även här är 
offentlighetsprincipen tillämpbar, men detta verkar inte alla vara medvetna om.  Idag 
finns stora brister i e-posthanteringen vilket leder till en försvagad möjlighet till insyn. 
Denna uppsats uppmärksammar myndigheternas bristfälliga hantering samt de 
tillämpningsproblem lagstiftningen givit upphov till. Exempelvis anger 
förvaltningslagen att alla myndigheter är skyldig att ta emot e-post, och förarbeten
påpekar att svårigheter med att tillämpa offentlighetsprincipen på e-posten inte får 
förhindra dess existens. Dock finns det inga riktlinjer i lagen som vägleder
myndigheterna i hur de ska agera för att säkerställa att rätten till insyn efterlevs.
Förutom att uppmärksamma de problem som finns i dag lämnar denna uppsats vissa 
förslag till hur offentlighetsprincipens rätt till insyn bättre efterlevs..
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1. Inledning

Offentlighetsprincipen är en grundlagstadgad princip vars syfte är att motverka 
maktmissbruk och medverka till effektivitet och till ett för medborgarna rättssäkert 
samhälle. Innebörden av denna princip är att var och en har rätt att hos myndigheter ta 
del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är inte självklar över hela världen. I 
Sverige är huvudregeln offentlighet, men i många andra länder är huvudregeln den 
motsatta; att handlingar skyddas av sekretess. 

Handlingar som myndigheten själv producerar berörs av offentlighetsprincipen. Men 
även inkommande och utgående post ska finnas tillgängliga. Det normala förfarandet 
med inkommande post till en myndighet, är att den ankomststämplas, diarieförs och 
arkiveras. Resultatet av detta blir att inkomna handlingar lätt kan återfinnas om en 
begäran om att få ut denna framställs. Detta är av betydelse för varje svensk 
medborgare, men särskilt viktig kan den möjlighet till insyn som ges, vara för den som 
är berörd av ett ärende.

I dagens samhälle sker utvecklingen snabbt. E-post är ett av det moderna samhällets 
främsta kommunikationsmedel, och allt mer av den information som förr skickades via 
vanliga brev skickas numera digitalt. Det kan ifrågasättas om e-post hanteras på samma 
sätt som traditionella brev. Om så inte är fallet, är risken stor att e-post inte heller 
hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen. Att detta är problematiskt ur ett 
demokratiskt samhällsperspektiv råder inte tvivel om. Bristfällig hantering av e-post 
resulterar i att allmänheten, i varje fall inte på ett enkelt vis, kan granska de offentliga 
handlingarna. Detta hotar inte bara vår grundlagstadgade rättighet utan även vårt 
demokratiska samhälle i stort. 

1.2 Syfte
Med utgångspunkt i ovan beskrivna problematik är syftet med denna uppsats att utreda 
vilka krav som ställs för att hanteringen av e-post ska vara laglig. Jag vill även ta 
ställning till om kraven är rimliga i förhållande till dagens kommunikationsmedel. Till 
sist vill jag besvara frågan om hur lagens eventuella tillkortakommande går att komma 
till rätta med.

Min hypotes är att det saknas kunskap bland anställda på myndigheter om hur e-post 
ska hanteras. Jag tror inte heller att det finns klara regler över hur hanteringen ska ske. 
Ett av mina syften blir således att kunna lämna sådana anvisningar.

 Hur ska e-posten hanteras?
 Är detta krav rimligt eller bör lagstiftningen ändras?
 Finns det något tillvägagångssätt för att förenkla hanteringen och att underlätta 

så att denna hantering kan ske enligt lagen?

1.3 Avgränsning

Offentlighetsprincipen är ett brett ämnesområde och en avgränsning måste därmed ske. 
Eftersom uppsatsens syfte är att påvisa lagstiftningens tillämpningsproblem på den 
moderna kommunikationstekniken, kommer denna uppsats vara inriktad mot detta 
ämnesområde. Det är lagstiftat att e-post ska vara ett tillgängligt kommunikationsmedel 
hos våra myndigheter. På grund av detta har denna uppsats avgränsats till att behandla 
främst e-post, även om vissa övriga kommunikationsmedel diskuteras i korthet.  
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Ytterligare avgränsning måste dock ske. För gemene man är offentlighetsprincipen 
likställt med rätten att ta del av allmänna handlingar. Därför kommer 
tillämpningsproblem gällande handlingsoffentligheten på e-post, vara ämnet för denna 
uppsats.

En beskrivning av offentlighetsprincipen är oundviklig för att kunna tillgodogöra 
behovet av bakgrundsinformation. Denna beskrivning är dock inte komplett, och det 
finns inte någon längre utläggning angående de delar som inte är av relevans för 
uppsatsens. Övriga kommunikationsmedel har koncentrerats till ett avsnitt. Detta avsnitt 
har inte som syfte att närmare utreda dess speciella problematik. Snarare belyser det 
aktuella avsnittet att det kan finnas ytterligare problem och även att sådana kan uppstå i 
framtiden.

1. 4 Metod

Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i vårt samhälle. Principen är gammal och 
har bearbetats av åtskilliga jurister. Därför faller det sig naturligt att använda sig av 
doktrin tillsammans med praxis och förarbeten, i de avsnitt som rör 
offentlighetsprincipen på ett generellt plan.

Denna uppsats är inriktad på komplikationer i relationen mellan offentlighetsprincipen 
och e-post. E-post existerade inte i särskilt stor omfattning för bara ett tiotal år sedan. 
Även om utvecklingen skett explosionsartat, finns det inte särskilt mycket doktrin som
ingående behandlar e-post, ur ett handlingsoffentligt perspektiv. Propositioner, praxis 
och andra typer av beslut har därför varit den dominerande källan.

För att bekräfta att utgångspunkten i denna uppsats; runt problematiken med
hanteringen av e-post, stämmer överens med verkligheten har vissa besök också gjorts.
Dessa besök och observationer har skett på myndigheter i Luleå kommun samt 
kommunens centralarkiv. Det bör dock särskilt framhållas att besöken har gjorts utan att 
ställa något som helst anspråk på att räknas som någon kvantitativ eller forskningsgiltig 
metod. 
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2. Offentlighetsprincipen

”Till främjandet av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 
medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”1

2.1 Bakgrund

Offentlighetsprincipen har sitt ursprung i 1766-års tryckfrihetsförordning då rätten att ta 
del av publika handlingar lagfästes. Syftet med offentlighetsprincipen är bland annat att 
öka rättsäkerheten för medborgarna, samt minska risken för maktmissbruk och 
korruption hos myndigheterna 2. 

Syftet med offentlighetsprincipen uppnås huvudsakligen genom att medborgarna har en 
rätt till insyn som myndigheten inte kan neka. Rätten till insyn är 
offentlighetsprincipens viktigaste beståndsdel. 

Offentlighetsprincipens rättigheter tillfaller alla svenska medborgare. Den enskilda 
personen har alltså en rättighet att begära ut en handling. Detta skapar ett förtroende för 
myndigheterna. Myndigheterna i sin tur vet att de kan utsättas för granskning vilket 
minskar risken för att tjänstefel begås. Massmedia är medborgarens främsta källa till 
information. Att massmedia får tillgång till all information är beroende av en 
fungerande offentlighetsprincip.

2.2 Offentlighetsprincipens olika delar

När det talas om offentlighetsprincipen åsyftas ofta grundsatsen om allmänna 
handlingars offentlighet. Men faktum är att offentlighetsprincipen består av fler delar.

2.2.1 Partsoffentlighet3

Partsoffentligheten ger en part rätt att ta del av beslutsunderlag i ärende som rör denne. 
Denna partsinsyn sträcker sig längre än den rätt till insyn som tryckfrihetsförordningen 
ger. Detta för att den som är part i ett ärende anses ha ett berättigat behov att kunna 
granska det som sker i ärendet samt känna sig säker på att ärendet behandlas effektivt.4

2.2.2 Förhandlingsoffentlighet5

Förhandlingsoffentligheten ger rättighet att exempelvis närvara vid 
domstolsförhandlingar. Den ger också allmänheten rätt att närvara vid sammanträden i 

                                                
1 Huvudregeln för offentlighetsprincipen som återfinns i TF 2:1
2 Bohlin, Offentlighetsprincipen s 15-20
3 Regleras i Förvaltningslagen  16§
4 Bohlin, Offentlighetsprincipen s 212
5 Regleras ibland annat Regeringsformen 2 kap 11§ 2st, Riksdagsordningen 2 kap 4§ och 
Kommunallagen 6 kap 19a§
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riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, kyrkofullmäktige samt 
stiftsfullmäktige. 6

2.2.3 Yttrandefrihet7

Friheten att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor är också en del av 
offentlighetsprincipen.

2.2.4 Meddelarfrihet8

Ger offentlig tjänsteman rätt att lämna uppgift, som annars är belagd med tystnadsplikt,
till massmedia för publicering.9

2.2.5 Handlingsoffentlighet

Handlingsoffentligheten är en av de viktigaste delarna i offentlighetsprincipen och det 
gemene man ofta likställer med begreppet offentlighetsprincipen. Det är 
handlingsoffentligheten som ger medborgarna rättighet att ta del av de allmänna 
handlingar som förvaras hos myndigheterna. Detta gäller dock inte alla handlingar. 
Exempelvis är arbetsmaterial som minnesanteckningar och utkast undantagna. 
Dessutom måste det vara en allmän handling som är offentlig. Huvudregeln anger att en 
allmän handling är offentlig såvida den inte är undantagen i sekretesslagen. 

Handlingsoffentligheten är det centrala i offentlighetsprincipen och för ämnet av denna 
uppsats. Därför kommer fokus i denna uppsats ligga på handlingsoffentligheten. I de 
flesta avsnitt där begreppet ”offentlighetsprincipen” förekommer åsyftas mer preciserat 
handlingsoffentligheten, såvida inte annat förstås av texten.

2.3.1 Lagstiftningen

Offentlighetsprincipen har ingen egen lagstiftning utan den regleras i bland annat 
grundlagarna; regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. 
Tryckfrihetsförordningens 2 kap reglerar handlingsoffentligheten.

Trots att offentlighetsprincipen är reglerad i grundlag är den inte helt grundlagsskyddad. 
Detta beror på att undantag från principen regleras i sekretesslagen. Sekretesslagen är en 
vanlig lag som kan ändras med ett riksdagsbeslut. Offentlighetsprincipen kan således 
relativt enkelt inskränkas genom en ny sekretessbestämmelse. 

                                                
6 Vissa undantag finns dock från huvudregeln. Undantagen från dessa huvudregler är om rättegången eller 
sammanträdet sker inom stängda dörrar. Se även Törnblom, Offentlighet och sekretess, s.9
7 Regleras i Yttrandefrihetsgrundlagen
8 Regleras ibland annat Tryckfrihetsförordningen 1 kap1§ 3st och Yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap 2§
9 Törnblom, Offentlighet och sekretess s.8
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2.3.2 Undantag

Handlingsoffentligheten omfattar alltså inte alla handlingar som finns på en myndighet. 
På en myndighet kan det finnas både allmänna handlingar, privata handlingar och 
arbetshandlingar. Det är endast på de allmänna handlingarna offentlighetsprincipen är 
tillämpbar. Alla allmänna handlingar är som tidigare nämnts inte heller berörda. De 
allmänna handlingar som berörs av sekretesslagstiftningen är att betrakta som allmänna,
men hemliga10.  Därmed är de undantagna handlingsoffentligheten11. Dessa undantag 
rör exempelvis skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, riket 
säkerhet och ekonomi eller intresset att beivra brott12.

Ytterligare undantag från allmänna handlingar återfinns bland annat i TF 2:11. Här 
undantas bland annat sådant som ingår i ett bibliotek, privata brev, eller handlingar som 
lämnats till myndighet för vidarebefordring. Internpost som är skickad inom en 
myndighet är inte heller berörd av handlingsoffentligheten. 

2.4.1  Definition av allmän handling

I lagrummet ovan finns det uppställda rekvisit för att en handling ska vara att anse som 
allmän. För att offentlighetsprincipen ska vara tillämpbar krävs det alltså att det ska vara 
en handling som förvaras hos en myndighet och endera är inkommen dit eller 
upprättad där.

2.4.2 Handling

Kortfattat kan man beskriva en handling som något som innehåller information av något 
slag. Det väsentliga är betydelseinnehållet men det måste även vara fixerat på något13. 
Lagen använder begreppet ”framställning” och beskriver då något som vanligtvis är ett 

                                                
10 I motsats till de handlingar som är allmänna och offentliga och därmed påverkade av 
handlingsoffentligheten.
11 Dock är de inte att se som oåtkomliga för all framtid. Varje gång en handling begärs utlämnad skall 
tjänstemannen göra en ny prövning om den går att lämna ut. Dessutom finns maximitider, vilket innebär 
att sekretessen slutar gälla efter en viss tid. 
12 Handlingsoffentlighetens ytterligare tillåtna inskränkningar står angivna i TF 2:2
13 Bohlin, Offentlighetsprincipen,  s 35-36

Tryckfrihetsförordningen 2 kap 3§ 1st

Med handling förstås framställning i skrift eller bild 
samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat 
sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling 
är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 
eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad 

hos myndighet
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pappersdokument, exempelvis ett brev, en karta eller ett beslut. Men en handling kan 
också vara en upptagning. Det kan exempelvis handla om band- och videoupptagningar 
eller cd-rom. När det i lagtexten står angivet ”upptagning” menas en handling som 
behöver ett tekniskt hjälpmedel för att tolkas. E-post ingår i detta begrepp och är således 
att anses som en handling14.

I samband med den nya teknikens utveckling har grundlagen blivit utsatt för olika typer 
av granskningar eftersom lagen inte alltid är enkel att tillämpa på den nya tekniken.15 I 
en proposition16 vars syfte var att utröna om lagstiftningen var anpassningsbar till 
moderna kommunikationsmedel, diskuterades begreppet handling. Diskussionens 
utgångspunkt grundade sig på ett tidigare behandlat förslag17  som till huvudsak innebar 
en ändring av det centrala begreppet ”allmän handling” till ”allmän uppgift”. 
Regeringen bedömde dock att ”handling” även fortsättningsvis skall vara det rådande 
centralbegreppet i TF 2kap. En anledning till att ingen förändring skulle ske var att det
ansåg att begreppet ”handling” var både flexibelt och teknikneutralt. Regeringen ansåg 
inte att det fanns fog för invändningar ur ett språkligt perspektiv. Tvärtom ansågs det 
vara naturligt att tala om elektroniska handlingar. Detta speciellt eftersom traditionella 
handlingar såsom protokoll, beslut och promemorior numera ofta är elektroniska.

Det kan dock ifrågasättas om det är att betrakta som allmän kännedom att även e-post 
hamnar under begreppet handling. En anledning till den eventuellt rådande okunskapen 
kan vara att begreppet e-post inte är preciserat i lagstiftningen. Detta kan leda till, ur ett 
lagenligt perspektiv, bristfällig hantering. Andra i propositionen exemplifierade 
dokument18 faller mer naturligt in under begreppet handling, än vad e-post gör. Dock 
kan regeringens bedömning, att inte förändra begreppet, ändå vara att anse som riktig. 
Var man bör känna lagen och detta utan att själva lagtexten ska, och bör, vara allt för 
preciserande19. Anledningen till att begreppet handling bör kvarstå, är att tyngdpunkten 
bör ligga mer på informationsinnehållet, än det medium som är bärare av informationen. 

2.4.3 Förvarad

När det gäller en pappershandling är det oftast inte svårt att avgöra om den är att anse 
som förvarad på myndigheten. Enligt TF 2:6 är handlingen att anse som förvarad när 
den rent fysiskt finns på myndigheten, kommit behörig tjänsteman tillhanda eller på 
annat sätt finns tillgänglig för myndigheten. 

Gällande e-post är det inte alltid lika lätt att avgöra om förvaringsrekvisitet är uppfyllt. 
Enligt TF 2:3 är en upptagning att anse som förvarad på myndigheten om denna har 
möjlighet att få fram innehållet med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel som används på 
myndigheten. Har myndigheten möjlighet att läsa e-posten med hjälp av en dator och ett 
e-postprogram anses den därmed också vara förvarad där. 

Tidigare fanns dock komplikationer gällande frågan om elektroniska handlingar 
uppfyllde rekvisitet på förvaring eller inte. I en proposition som såg över lagstiftningen,
                                                
14 Detta bekräftas även i RÅ 1999 ref 36
15 Prop. 2001/02:70 s11
16 Prop. 2001/02:70
17 Detta förslag togs fram av en datalagskommitté tillsatt 1995 för att utreda lagbegreppen;  Integritet, 
Offentlighet, Informationsteknik, SOU 1997:39.
18 Olika handlingar som i pappersform är informationsbärare; såsom  promemorior och beslut skrivet på 
vanligt papper.
19 Dessutom råder det en risk med att i lagtext vara allt för precis eftersom lagen då lätt blir statisk och 
oanpassningsbar.
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i förhållande till den nya tekniken, föreslogs en precisering. Denna precisering innebar 
att en elektronisk handling skall anses vara förvarad på myndighet, oavsett om det krävs 
mer än rutinbetonade åtgärder för att ta fram denna.20 Detta förslag antogs och 
ändringen infördes i TF21. Innan förändringen var lagen inte tillfredsställande.
Elektroniska handlingar som krävde mer än rutinbetonade åtgärder för att tas fram i, 
uppfyllde inte förvaringsrekvisitet. Bakgrunden till den otillräckliga lagformuleringen 
var att lagrummet var skrivet och anpassat för sådana sammanställningar av uppgifter 
som myndigheten själv gjorde. Dessa sammanställningar skulle rimligtvis endast kunna 
krävas att tas fram med rutinbetonade åtgärder22. I samband med IT-utvecklingen blev 
allt fler handlingar blivit digitala. Dessa handlingar var på grund av lagrummets 
formulering inte ansedda som allmänna handlingar. I och med det fanns också ett 
utrymme att utanför organiserade datasystem förvara handlingar som inte kunde tas 
fram med sådana åtgärder. I praktiken innebar detta att myndigheter hade en möjlighet 
att undanhålla handlingar från handlingsoffentligheten. Regeringen underströk dock att 
den elektroniska utvecklingen inte får innebära att allmänhetens möjlighet till insyn 
försämras. Därmed var detta ”slarvutrymme” inte acceptabelt. Ändringen som 
genomfördes satte stopp för detta. En handling blev istället ansedd som förvarad hos en 
myndighet såvida den är tillgänglig för myndigheten med ett tekniskt hjälpmedel som 
myndighetens själv utnyttjar. Detta oavsett om det krävs mer än rutinbetonade åtgärder 
för att få fram handlingen23. 

Denna ändring är att anse, som en av de mest lyckade anpassningarna av lagen till den 
nya tekniken. Men detta är också ett tydligt exempel på att lagen inte är anpassad för 
elektroniska handlingar. Även om vissa anpassningar görs, är lagrummet i sin 
grundutformning alltid skriven för andra typer av handlingar. Att då istället för att börja 
om från början, anpassa en redan existerande lagstiftning, kan medföra nackdelar. Det 
bör ifrågasättas om lagstiftaren istället för att anpassa en lagregel borde ifrågasätta om 
den överhuvudtaget ska användas på elektroniska handlingar. De krav lagen ställer på 
andra typer av handlingar, kanske inte är de krav lagen bör ställa på e-post.

2.4.4 Myndighet

Begreppet myndighet förklaras närmare i TF 2:5 som anger att även riksdagen och 
beslutande kommunala församlingar är ett med myndigheter likställt organ.

2.4.5 Inkommen eller upprättad

Enligt TF 2:6 är en handling att anse som inkommen när den har anlänt till 
myndigheten, eller kommit behörig tjänsteman till handa. Hur den inkommit har ingen 
betydelse. E-post är att anse som inkommen så snart den överförts och blivit tillgänglig 
för myndigheten 24.

                                                
20 Prop. 2001/02:70 s.18-22
21 TF 2:3 2st
22 Med rutinbetonade åtgärder menas en begränsad arbetsinsats utan nämnvärda merkostnader; prop. 
2001/02:70 s 37
23 Prop. 2001/02:70 s. 18-22
24 Sefastsson, Offentlighetsprincipen I praktiken, s.26
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3. Offentlighetsprincipen och moderna 
kommunikationsmedel

I dagens samhälle utgör exempelvis även e-post och fax allmänna handlingar. Därmed 
är offentlighetsprincipen tillämpbar även på dessa kommunikationsmedel.

3.2 Vilka krav ställs på en allmän handling?

Om det framställs en begäran är myndigheten skyldig att genast utreda om handlingen 
ska lämnas ut, och om så är fallet lämna ut denna utan dröjsmål. Det ställs också krav på 
hur handlingarna ska sparas och förvaras25. Detta eftersom det faktum att handlingarna 
finns kvar är en förutsättning för att offentlighetsprincipen överhuvudtaget ska fungera. 

3.3 Krav på kommunikation via e-post

I proposition till ändringar i förvaltningslagen26 föreslog regeringen ett tillägg i 
förvaltningslagen som skulle göra myndigheterna skyldiga att låta sig kontaktas även 
via e-post. 27

Bakgrunden till detta var att allt fler ansågs använda e-post och att ett behov av att 
kunna kontakta även myndigheterna via e-post existerade. Att myndigheterna skulle 
anpassa sig till förändringarna i befolkningens kommunikationsvanor ansågs vara 
självklart. E-post ansågs vidare vara ett effektivt och användarvänligt 
kommunikationsmedel28. Det konstaterades vidare att offentlighetsprincipen gäller såväl
e-post som andra typer av handlingar. Det framhävdes särskilt att medborgarnas 
möjligheter att kontakta myndigheter via e-post inte ska begränsas på grund av att 
myndigheterna upplever olust eller svårigheter att leva upp till offentlighetsprincipens 
krav29. Förändringen infördes i förvaltningslagen30 och innebär att myndigheternas 
serviceskyldighet inkluderar att medborgaren ska kunna kontakta myndigheten via e-
post och fax31. I samband med ändringen framhölls det särskilt att förvaltningslagen inte 
är en statisk författning, utan lagen justeras i samband med att samhället förändras.
Ovanstående tillägg gällande e-post ansågs vara ett exempel på att lagen är 
anpassningsbar32.

Som framgår av propositionen, verkar regeringen dock förutspå att det kan komma att 
bli problematiskt att hantera e-posten enligt offentlighetsprincipens regler. Denna 
slutsats kan dras av den del där de anger följande: ”Svårigheter eller ovilja att leva upp 
till de krav som ställs i sammanhanget får inte hindra medborgarnas möjligheter att 
använda e-post i sina kontakter med myndigheterna.”33 Därmed regleras att e-post ska 
användas, men några förslag på hur kraven ska bemötas anges inte.

                                                
25 TF 2kap 12, 14, 18 §§
26 Förvaltningslag (1986:223)
27 Prop. 2002/03:62
28 Prop. 2003/03: 62 s 10
29

Prop. 2002/03:62 s 32
30 Förvaltningslag 5§
31

Innan förändringen hade myndigheterna endast krav på att hålla öppet för besök och telefonsamtal. 
Samma paragraf anger att om särskilda öppettider för detta är bestämda allmänheten underrättas.
32 Prop. 2002/03 :62 s 11
33 Prop. 2003/03: 62 s 32
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I samband med att kravet på e-post som kommunikationsmedel infördes i 
förvaltningslagen, öppnades också en väg för motsägelser. Förvaltningslagen anger att 
e-post ska finnas. Förarbetet bekräftar också att den ska hanteras enligt 
offentlighetsprincipens regler. Tryckfrihetsförordningen som är den lag där 
handlingsoffentligheten till största del regleras anger dock inte hur e-posten ska 
hanteras. Den enda vägledning som går att utläsa ur propositionen, är att myndigheterna 
måste ha fasta, klara och ändamålsenliga rutiner. Vilka dessa rutiner skulle vara finns 
ingenstans att utläsa. 

Nästa kapitel i denna uppsats redogör för några av de problem som uppstått, som en 
direkt eller indirekt, konsekvens av dessa motstridiga regler.

3.4 Hur fungerar offentlighetsprincipen i praktiken?

Nedanstående exempel är avsett att visa  av hur offentlighetsprincipen fungerar. Vidare 
är avsikten att belysa skillnaden mellan hanteringen av e-post och andra ”vanliga” 
handlingar.

A är journalist och har fattat misstanke om att en ansökan om bygglov inte beviljats på behörigt vis. 
Misstanken har sin grund i att A fått information om att brev som antyder att tjänstemannen skulle få en 
muta om bygglovet beviljas har skickats från sökande B till tjänstemannen. Därför vill A nu granska vilka 
handlingar som kommit in i ärendet. A går till myndigheten och lämnar en preciserad begäran om att få ta
del av de handlingar som inkommit från B. Myndigheten har direktiv som innebär att alla 
bygglovsansökningar ligger i pärmar sorterade på sökandens efternamn. Dessa behöver inte diarieföras, 
men eftersom det underlättar arbetet har myndigheten valt att göra detta i alla fall. Ytterligare direktiv 
från myndigheten anger att övriga handlingar i ärendet ska förvaras tillsammans med 
ansökningshandlingen. I dagens postskörd hittas ytterligare ett brev från B. Tjänstemannen är inte på 
arbetsplatsen och kan öppna breven, men arbetsgivaren har en fullmakt att öppna dennes post. Så sker och 
efter att posten är genomläst får journalisten A tillgång till även detta brev. Denna procedur har skett 
skyndsamt och eftersom ingenting är sekretessbelagt får A genast möjlighet att granska alla handlingar. 
Dessa handlingar visar sig dessbättre inte innehålla någonting som antyder på att något brottsligt eller på 
annat sätt orätt har skett. Det A dock inte vet om är att den handling som erbjuder tjänstemannen 100 000 
kronor för ett beviljat bygglov har inkommit per e-post. Denna ligger kvar i tjänstemannens e-postlåda. 
Faktum är att ingen vet att den överhuvudtaget kommit in. När A frågar om det möjligtvis finns 
ytterligare handlingar som kan ha kommit in elektroniskt är myndigheten inte lika behjälplig längre. De 
anger att de inte kommer åt tjänstemannens privata e-postlåda och att A får komma tillbaka när denna 
återigen är på jobbet. 

Skillnaden i hur e-post och ”vanliga” handlingar hanteras är i detta fall helt avgörande 
för om händelsen med att maktmissbruket skall avslöjas eller inte. De handlingar som 
kommit in via e-post kan helt hamna utanför den granskning offentlighetsprincipens ger 
möjlighet till. Särskilt allvarligt är detta med tanke på att en så omfattande del 
handlingar inkommer per e-post i dagens samhälle. Detta exempel är inte hämtat från en 
verklig situation. Dessvärre hade den med stor säkerhet kunnat vara det. 

Att omfattningen av e-post är stor bekräftas också av den tjänsteman som arbetar som 
registrator på en av kommunens förvaltningar34. I arbetsuppgifterna ingår att ta hand om 
inkommande post; både den som inkommer via e-post och den som inkommer via 
traditionell postgång.

                                                
34 Carina Drugge, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun
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Registratorn uppger att den vanliga posten minskat allt mer de senaste åren. För att belysa detta anger hon 
att för 2-3 år sedan ankom nästan alla tjänsteansökningar via vanlig post, idag är förhållandet det 
omvända; nästan alla ansökningar inkommer via e-post. 
E-posten skickas i övrigt mestadels direkt till berörda tjänstemän. Det som hamnar i den centrala e-
postadressen är mestadels enbart cirkulär och olika typer av inbjudningar. Hon gör sorteringen och 
diarieförning av den post som är ställd till förvaltningen. Gällande den post som är ställd till en enskild 
tjänsteman görs sortering och eventuell diareföring av tjänstemannen personligen.

Tjänstemannens exempel visar tydligt på hur snabbt den elektroniska posten vuxit i 
omfång. Från att ha varit en liten andel av den inkommande posten har den kommit att 
bli den mest dominerande. Och detta har skett under endast några få år. En sådan snabb 
utveckling är svår att förutspå. Snabba förändringar leder i sin tur generellt sett ofta till 
tillämpningsproblem. Detta kan bero på att lagstiftningen inte helt har hunnit med. Men 
det kan också bero på det faktum att varje tjänsteman gör sin egen bedömning. Detta i 
kombination med att det inte finns helt klara riktlinjer innebär att vissa 
tillämpningsproblem uppstår.

3.5 Andra kommunikationsmedel

I vårt informationssamhälle finns andra typer av moderna kommunikationsmedel. De 
flesta myndigheter har någon typ av telefonsvarare; antingen ett såkallat mobilsvar eller 
en digital telefonsvarare knuten till den fasta telefonen. Gemensamt för de flesta 
telefonsvarare är att de inte längre existerar i fysiskt format. Förr var en telefonsvarare 
en inspelningsmaskin, som var försedd med ett ljudband. På detta band spelades 
röstmeddelanden in. När banden blev fulla byttes de i regel ut mot nya och de gamla 
sparades som en allmän handling. Förvaringen ställde därmed inte till några problem. I 
dag är telefonsvararen en tjänst som tillhandahålls digitalt. Det finns inte längre några
ljudband och meddelanden går inte att spara. Röstmeddelanden är inte att se som 
handlingar enligt TF, så länge det inte nedtecknas eller upptas på ett ljudband35.  Detta 
innebär i sin tur att telefonsvararmeddelanden, som tjänstemannen enbart lyssnar på, 
inte längre är en offentlig handling. Detta bekräftas av regeringsrätten som beskriver en 
handling som ”en form att lagra och bevara upplysningar” 36.

Det bör dock tilläggas att det finns ett krav i förvaltningslagen37 som innebär att 
myndigheten måste nedteckna uppgifter som inkommer på annat sätt än genom en 
handling. Detta om uppgiften kan ha betydelse i ett ärende som angår 
myndighetsutövning mot enskild. Denna lagregel innebär att åtminstone en del av de 
meddelanden som lämnas på telefonsvarare blir en allmän handling. Det bör dock 
observera att detta endast sker i de fall det rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
En mängd andra uppgifter hamnar således utanför denna regels tillämplighetsområde.

Intressant att notera är att tidigare nämnda proposition38, som behandlade införandet av 
e-post som kommunikationsmedel, tog upp frågan om lagändringen skulle beröra även 
andra kommunikationsmedel. SMS39 exemplifierades som ett relativt vanligt sätt att 
kommunicera i vårt moderna samhälle och därför eventuellt borde regleras i lag. Dock 
ansågs SMS vid tidpunkten för propositionen inte vara så vedertaget att någon specifik
lagstiftning om detta behövdes. 

                                                
35 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s 36
36 RÅ 1971:15
37 Förvaltningslag (1986:223) 15§
38 Prop. 2002/03:62
39 Short Message Service
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4. Problemen med e-post som offentlig handling

Som påvisats finns det problem med att tillämpa offentlighetsprincipen på e-post. En del 
av svårigheterna beror på okunskap och en del på att kraven blir för betungande att 
anpassa till e-post.

Det finns olika typer av problem. Viktigt är dock att observera att det råder en skillnad 
mellan hur e-posten hanteras och hur den behandlas. Det faktum att hanteringen många 
gånger är bristfällig, innebär inte att den behandlas felaktigt ur den synvinkel att själva 
ärendet, innehållet i e-posten, inte hanteras korrekt. Denna uppsats fokuserar på hur e-
posten i sin egenskap av offentlig handling förvaras och på andra sätt hanteras. 

4.1 E-post, en privat angelägenhet?

Som tidigare nämnts omfattar offentlighetsprincipen inte privata handlingar40. Det är 
vanligt att tjänstemän betraktar e-post som sådana privata handlingar som inte innefattas 
av offentlighetsprincipen, och därför inte behöver lämnas ut. Denna uppfattning grundar 
sig dessutom sällan på e-postens innehåll, utan det har spekulerats i att det beror på det 
enkla faktum att man oftast uttrycker sig mindre formellt i e-post jämfört med vanliga 
brev41. Att felaktigt göra antagandet att e-posten är privat  har i sin tur vissa 
konsekvenser. Det faktum att många anser att e-post är privat innebär ofta, att ingen 
annan har tillgång till eller kontroll över, den enskilda tjänstemannen e-postlåda. Detta 
kan i sin tur leda till att mottagen e-post kan förbli oläst under en längre period om 
tjänstemannen inte är i tjänst. Konsekvenserna av detta är många. Dels kan den som 
skickade e-posten bli lidande eftersom ärendet inte blir behandlat. Men även ur ett 
offentligrättsligt perspektiv är detta olyckligt. Rätten att ta del av allmänna handlingar 
ska i princip gälla genast. Att någon är på semester ska inte innebära att handlingar i 
dennes inkorg inte är tillgängliga för granskning.

Justitiekanslern, JK, kritiserade42 hanteringen av, till kommunalråd ställd post i Åre 
kommun. JK:s kritik har sin utgångspunkt i att det från början inte fanns rutiner för att 
öppna kommunalrådens post vid frånvaro. Med anledning av kritiken fattades beslutet 
att kommunalrådens post skulle öppnas om de varit frånvarande i mer än tre dagar. JK 
ansåg dock att tre dagar var för lång tid och att posten skulle öppnas samma dag för att 
hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen. Anledningen till att tre dagar ansågs vara 
för lång tid är att sekretesslagen 15:1 anger att registrering, eller annan organisering, ska 
ske utan dröjsmål. Detta ansågs inte vara möjligt att uppnå om posten är oöppnad så 
länge. Justitiekanslerns kritik utspelade sig 1988 och handlade om vanlig traditionell
post. Dock finns det ingen anledning att anta att något annat skulle beslutas gällande 
handlingar som inkommit per e-post. Av detta kan därmed slutsatsen dras att e-post 
skall öppnas vid tjänstemans frånvaro.
  
Att öppna andras brev är dock förbjudet enligt brottsbalken43. Däremot anger 
grundlagen att man genast har rätt att ta del av allmän handling. Enligt allmänna 

                                                
40 TF 2:4 reglerar dessa typer av handlingar. Ett brev som enbart rör privata angelägenheter är inte en 
allmän handling även om det finns förvarat på en myndighet. Dock är en handling inte att se som privat 
om den på något sätt behandlar ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten.
41 Sefastsson, Offentlighetsprincipen I praktiken, s 60
42 JK 1988 A:3
43 BrB 4:9
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principer44 ska grundlagen gå före annan lag, vilket torde innebära att myndigheten ska 
öppna frånvarande tjänstemans post. JO har berört denna motsättning i lag, genom att 
rekommendera myndigheter att begära en fullmakt av tjänstemannnen. Denna fullmakt
ska ge arbetsgivaren eller annan lämplig person rätt att öppna deras post.45 Denna 
rekommendation lämnades under tidigt 80-tal. Så fungerar det även idag på de flesta
myndigheter. I vart fall gällande traditionell post.

4.2 Brister i hanteringen av e-post

Sättet handlingar är ordnade och förvarade på, är av stor betydelse för 
handlingsoffentligheten. Allmänheten måste kunna veta att en handling finns, därför 
måste handlingarna förvaras på ett lämpligt vis.

Som det går att utläsa ur ovanstående lagrum ställs inget uttryckligt krav på att allmänna 
handlingar ska diarieföras, såvida de inte är att anse som hemliga. Det finns alltså inte 
ett tvång att registrera handlingar, men ett tvång att hålla dom ordnade så att det lätt kan 
överblickas om en handling finns. I förarbetet46 till sekretesslagen anges att det är 
valfritt för myndigheten att välja om de vill registrera sådana handlingar, som är 
undantagna registreringsplikt, eller om de på ett annat sätt vill hålla handlingarna väl 
ordnade.47

Detta kan tolkas som att ett aktivt val om förvaringssätt ska göras. Myndigheten bör 
således komma med direktiv på hur en viss typ av handlingar ska förvaras. 

I ett av JO granskat fall48  hade ett landsting som rutin att alla allmänna handlingar 
skulle diarieföras. E-postväxling mellan olika instanser hade skett. Den e-post som 
mottagits och skickats var att se som en allmän handling och ej heller skyddad av 
sekretess. Trots detta fanns ej dessa handlingar medtagna i något diarium, utan de 
förvarades direkt i aktuell tjänstemans brevlåda. JO påpekade e-posten var felaktigt 
hanterad. Detta eftersom den aktuella myndigheten hade som rutin att diarieföra 

                                                
44 Lex superior
45 JO 1982/83 s.248
46 Prop. 1979/80:2 s.354-361
47

En lagregel som ställer krav på förvaring fanns inte överhuvudtaget uttryckt innan sekretesslagens 
uppkomst 1980. Däremot påpekade JO (1965 s 294) redan många år tidigare betydelsen av diareföring för 
offentlighetsprincipen. I samband med att sekretesslagen infördes fastslogs riktlinjer för registrering i 
lagens 15 kapitel.

48 JO:s ämbetsberättelse 2007/08 s 573

Sekretesslagen 15kap 1§ 1st
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos 

myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål om det inte är 
uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens 

verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte 
gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så 

ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har 
kommit in eller upprättats.
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allmänna handlingar. Inget undantag ansågs av JO föreligga om handlingen kommit in 
via e-post, därmed skulle den rätta hanteringen vara att även dessa registrerats.

Av detta går det att dra slutsatsen att e-post ska hanteras på samma sätt som övriga 
handlingar, såvida annat ej blivit uttalat.

Traditionella handlingar som myndigheter inte väljer att diarieföra förvaras ofta i 
välordnade och märkta pärmar. På så sätt uppnås de krav som ställs i lag. Så fungerar 
det dock sällan gällande den elektroniska posten. Precis som i det av JO behandlade 
exemplet, förvaras e-post ofta direkt i e-postsystemen. Här finns dessutom sällan en nog 
strukturerad ordning för att uppfylla kravet på att hållas väl ordnat. 

Det kan vidare ifrågasättas om det överhuvudtaget går att anse som att någon förvaring 
skett. Snarare är det så att e-posten egentligen bara ”ligger kvar”. En praktisk orsak till 
varför det finns en skillnad i hantering av traditionell post och e-post, finns i de olika 
mediernas karaktär. Ett vanligt brev blir sällan liggande, utan tas om hand och förvaras 
på lämplig plats. Därmed uppstår en naturlig anledning att diarieföra och placera 
handlingen i en pärm. Den elektroniska posten kräver inte samma praktiska hantering. 
Den är inte i vägen eller ”ligger och skräpar” även om ingen åtgärd för sortering och 
förvaring vidtas.

4.3 En korrekt hantering är omfattande och komplicerad

E-post har alltså en egenskap, som innebär att det för tjänstemannen är enkelt att avstå 
från att göra en aktiv åtgärd gällande förvaring. Men det finns ytterligare faktorer som 
gör hanteringen problematisk.

Mängden handlingar är större i dag. Förr krävdes en större insats för att skicka ett brev. 
Brevet måste först skrivas, läggas i ett kuvert och frankeras för att till sist och lämnas 
till posten. Postgången var dessutom mer tidskrävande. Att det var en relativt 
komplicerad procedur, innebar att det inte skickades många brev i onödan.
Så är inte fallet idag. E-post tar ett par sekunder att skicka iväg och lika snabbt att ta 
emot. På grund av detta skickas en större mängd e-post. E-posten har inte bara ersatt de 
vanliga breven. Den har även i många fall kommit att ersätta telefonsamtal.

Det finns både fördelar och nackdelar med att beteendemönstret har ändrats beträffande 
våra kommunikationsvanor. Fördelen med att istället skicka e-post är att mottagaren kan 
lämna svar när tid finns. Nackdelen är att e-post, till skillnad från telefonsamtal, är att se 
som offentliga handlingar. Detta innebär att antalet handlingar även av denna anledning 
blivit fler. 

Ytterligare skillnader mellan den traditionella posten och den moderna e-posten är att e-
post kan inkomma när som helst under dygnet. E-post är naturligt undantagen de av 
myndigheten angivna öppettiderna. Detta leder ofta till en skillnad i hanteringen  av e-
post och traditionell post. Traditionell post inkommer en eller två gånger per dag och en 
rutin med att ta hand om denna uppstår därför naturligt. Att använda samma sätt att 
rutinmässigt diarieföra e-post blir inte lika självklart eftersom den inkommer när som 
helst under dagen. Eftersom e-post är så lättåtkomlig gås den igenom även om det inte 
finns tid till att efteråt hantera denna på ett korrekt sätt.
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4.4 Skräppost 

Utöver den stora mängd relevant e-post som skickas till myndigheterna, inkommer även 
mängder med skräppost. Skräppost kan vara exempelvis reklamutskick som skickas till 
en mängd e-postadresser. En del kommuner har klagat över att det är kostsamt och
tidskrävande att hantera dessa. 

TV 4 gjorde ett reportage om främst Arvidsjaur kommun. Reportaget rubricerades med orden ”45 000 
mail om dagen”. Arvidsjaur badar i e-post – kräver regeländring”. Problemet ansågs vara den stora mängd 
skräppost som kräver hantering. Datasamordnaren i Arvidsjaur säger i reportaget att det är felaktigt att 
kräva att även sådan post måste diarieföras. 49

Dock ställer lagen inga krav på att denna typ av e-post ska diarieföras och sparas, utan 
den får sorteras ut och slängas. I förarbeten50 nämns nämligen just reklamtryck som ett 
exempel på en handling som är undantagen förvaringskraven. Denna typ av handlingar,
är alltså så irrelevanta att det inte ställs några krav på arkivering. Istället får 
myndigheterna göra en gallring. Att avgöra vad som ska gallras, kräver dock en många 
gånger tidskrävande arbetsinsats51. För att underlätta arbetet nyttjar många kommuner
ett så kallat skräppostfilter. Det är ett filter, som sorterar bort den e-post som med 
största sannolikhet innehåller skräppost. Den sortering sker redan innan den når 
myndigheten. Därmed är den inte heller att räkna som en inkommen handling52. Dessa 
skräppostfilter underlättar gallringen för myndigheterna. Utan dem hade mängden 
handlingar sannolikt krävt att varje myndighet anställer extra personal, bara för att gå 
igenom vad som får gallras bort. Nackdelen med skräppostfilter, är att det finns en viss 
risk för att även relevant e-post gallras bort.  Av den anledningen sker fortfarande en 
stor del av gallringen manuellt, vilket är tidskrävande.

                                                
49 http://nyhetskanalen.se/1.290240/2008/02/27/45_000_mejl_om_dagen
50 Prop. 1979/80:2 s.356
51

Olika dokument granskas på olika sätt. Gällande sådan e-post som tydligt visar sig vara skräppost 
räcker det att rubriken eller ärenderaden granskas medan det krävs att dokumentet öppnas om det råder 
osäkerhet om innehållet. Digital sopsortering s. 5

52 Digital sopsortering s.6

http://nyhetskanalen.se/1.290240/2008/02/27/45_000_mejl_om_dagen
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5. Hur har/kan man lösa dessa problem?

En del av problematiken kring moderna kommunikationsmedel har diskuterats ibland 
annat förarbeten. En del lösningar har gått att finna i en anpassad lagstiftning eller 
riktlinjer från JO. Andra förbättringar kan anses vara ganska enkla och självklara.

5.1 Hantera e-post som traditionell post

I dag diarieförs de flesta handlingar som anses vara av betydelse – om de kommer in i 
pappersformat. E-post diarieförs visserligen i viss utsträckning, men detta sker inte
konsekvent. En lösning på detta problem hade varit att skriva ut alla e-
postmeddelanden, och därefter hantera dem på exakt samma sätt som handlingar 
hanteras i övrigt. 
Denna lösning är dock inte problemfri. Mängden handlingar att hantera blir mycket stor. 
Dessutom förlorar man den fördel som e-post ger; besparningar på miljö och utrymme.

Ett alternativ till utskrifter, hade kunnat vara att omvandla papperskopior till
elektroniska dokument. Detta kan dessutom anses vara mer naturligt, eftersom vi går 
mot en elektronisk förvaltning, där en stor del av alla handlingar redan är elektroniska. 
Nackdelen är dock att det är tidskrävande och egentligen inte en nödvändig åtgärd.

5.2 Utveckla lagstiftningen

Det finns ett problem med digital förvaltning, gällande säkerhets- och 
integritetsaspekter. Detta påpekades i en proposition53, som behandlade 
offentlighetsprincipen och informationstekniken. I samband med att den nya tekniken 
förs in och anpassas på myndigheter, krävs det att hänsyn tas till säkerhet54 och skydd 
för den personliga integriteten55.

Den nya teknikens utveckling har behandlats i olika sammanhang. Grundlagen har blivit 
utsatt för granskning, med syfte att utröna om lagstiftningen är anpassningsbar till 
moderna kommunikationsmedel. En utgångspunkt vid översynen av TF angavs vara, att 
”IT-utvecklingen inom förvaltningen inte får leda till en försvagning av 
offentlighetsprincipen”56. 

Här görs alltså ett ställningstagande, som anger att offentlighetsprincipen ska 
säkerställas, innan nya kommunikationsmedel kan komma i fråga. 
I propositionen anförs vidare att handlingsoffentligheten bör vidgas i takt med den 
tekniska utvecklingen. Även detta talar för att lagstiftningen ska anpassas. En 
utvidgning hade kunnat vara, att elektroniska handlingar vid begäran, ska 
vidarebefordras till den som önskar utnyttja rätten till insyn. Idag finns ingen sådan 
skyldighet utan handlingar behöver bara lämnas ut på myndigheten. Detta bör dock 
vägas mot det faktum att den personliga integriteten hotas av en allt för snabb 
utveckling.

                                                
53 Prop. 2001/02:70 s10
54

Exempelvis uppgavs det att det gällande IT-handlingar är särskilt viktigt att de arkiverades enligt 
föreskrifter i arkivlagen, arkivförordningen, riksarkivets föreskrifter och sekretesslagen. Detta för att det 
bland annat finns en risk för att informationsinnehållet kan förändras utan att det upptäcks.
55 Prop. 2001/02:70 s10
56 Prop. 2001/02:70 s.12
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Angående lagstiftningen angavs det i propositionen, att den ska den vara så 
teknikneutralt utformad som möjligt. Samtidigt påpekades det att det är särskilt viktigt 
att offentlighetsprincipen anpassas till de nya förhållandena för att den ska kunna fylla 
sitt syfte57.

Det propositionen anger, kan sammanfattas med att ny teknik, såsom e-post inte bör 
finnas om inte rättigheterna som offentlighetsprincipen ger upphov till säkerställs. En 
offentlighetsprincip som vidare ska både utvidgas och utvecklas i takt med den nya 
tekniken. Återigen visas motstridigheterna i lagstiftningen. Förvaltningslagens krav på 
att införa e-post som ett möjligt kommunikationsmedel oavsett eventuella problem med 
tillämpningen av offentlighetsprincipen, rimmar illa med innehållet i denna proposition.

5.3. Förvara e-post annorlunda

För att e-post ska kunna bli föremål för handlingsoffentligheten, krävs det att 
handlingarna kan återfinnas. Förvaringen av e-post är ofta bristfällig. Men det råder 
även oklarheter om vilka krav lagen egentligen ställer. 

I ett fall58 skulle regeringsrätten avgöra om e-post skickad mellan två myndigheter,
uppfyllt för denna typ av handling specifika krav på arkivering, för att handlingen skulle 
vara att anses som en allmän handling59. Regeringsrättens dom hade sin utgångspunkt i 
arkivlagen60, som reglerar att arkivering ska ske genom ett beslut. Detta beslutsrekvisit 
tolkade domstolen som att det krävdes en aktiv åtgärd för att en handling ska anses som 
arkiverad. Det påpekades dock, att det saknar betydelse om handlingen sparas 
elektroniskt eller i pappersform.

Förvaringsfrågan behandlades även i en proposition61 där det särskilt framhölls behovet 
av ett välordnat arkiv. Särskilt viktig ansågs frågan vara gällande elektroniska 
handlingar, eftersom det är svårare att leta fram en elektronisk handling om det inte 
förvaras på ett lämpligt sätt. Dock anges väldigt lite om hur den faktiska förvaringen ska 
gå till. Visserligen framhålls det, att en detaljreglering gällande förvaring inte är 
lämplig, men samtidigt diskuteras det att IT-handlingar kan förvanskas och att den 
ursprungliga handlingen därmed gått förlorad. Utifrån denna synvinkel kan det tolkas 
som att elektroniska handlingar bör skrivas ut. Detta må dock vara osagt eftersom det 
inte är annat än spekulationer, där möjligheten till skyddsåtgärder inte är övervägd. 

Nämnda proposition anger inte heller om elektroniska handlingen ska skrivas ut eller 
inte. Angående utskriftsfrågan klargjorde dock justitiekanslern i ett beslut 200862, att e-
post som inte är undantagen registreringskravet, ska diarieföras och skrivas ut på 
papper.  Gällande andra typer av handlingar klargjordes att de kan sparas på annat sätt.
Detta beslut fastställde därmed att endast sekretesskyddad e-post måste skrivas ut. Dock 
påpekas att även annan e-post måste hållas väl ordnad. Vad detta i verkligheten innebär 
är dock inte klargjort.

                                                
57 Prop. 2001/02:70
58 RÅ 1999 ref 36
59 Detta var gällande ett utkast som i enlighet med TF 2:9 inte är att se som en allmän handling såvida den 
ej blivit arkiverad.
60 Arkivlag 3§
61 Prop. 2001/02:70 s 35-37
62 Beslut 2008-03-06 Dnr 7946-06-21
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Om man inte väljer att skriva ut e-post, kanske ett annat förvaringssystem hade kunnat 
fungera. Regeringsrätten har fastställt63 att en e-post logg som visar inkommande och 
utgående e-post är att jämställa med ett sådant register som i TF 2:7 2st anses vara en 
offentlig handling. Att använda denna som ett register där allmänheten kan se vilka 
handlingar som finns förvarade i ett e-postsystem hade kunna vara att se som ett 
alternativ. Dock uppfyller dessa e-postloggar ofta inte kraven på att vara ordnade så att 
det lätt går att överblicka vilka handlingar som finns hos myndigheten64. 

Hur ska då e-posten förvaras? Det omedelbara svaret på denna fråga är att e-post måste 
hanteras på ett sätt som säkerställer att offentlighetsprincipen efterlevs. Detta innebär 
som bekant, att den ska hanteras så att den på ett enkelt sätt går att återfinna, om 
allmänheten framställer en begäran om granskning. Ett enkelt förslag på förvaring är att 
myndigheten placerar alla allmänna offentliga handlingar i elektroniska mappar. Dessa 
finns tillgängliga via en dator på myndigheten som allmänheten får tillgång till vid 
förfrågan. För att säkerställa att inte sekretesskyddade uppgifter visas, kan systemet 
utformas så att tjänstemannen ”låser upp” och tillgängliggör de mappar och dokument 
som är aktuella. Det viktiga är att e-post faktiskt hanteras. Att passivt låta den ligga kvar 
i e-postsystemet är inte godtagbart.

Att e-posten ska organiseras på ett sätt som gör den överblickbar, är både ett självklart
och rimligt krav. Idag saknas det dock riktlinjer på hur detta lämpligast ska ske. TF 2:18 
hänvisar till att frågor om hur handlingar ska bevaras regleras i Arkivlagen. Arkivlagen 
och arkivförordningen anger dock inte mycket mer i frågan än att myndigheten skall 
besluta om arkivering65, och att detta ska ske när handlingarna färdigställts, eller på 
annat sätt justerats66. När det gäller e-postförvaring ges inga konkreta riktlinjer. I de fall
lagen inte reglerar detaljfrågan brukar svaret gå att finna i praxis, förarbeten eller 
doktrin. När det gäller hur e-post ska förvaras, finns dock inte heller där några tydliga 
riktlinjer att finna. 

Det faktum att lagstiftaren inte valt att detaljreglera hur e-post ska hanteras, innebär att 
myndigheten måste ta ett stort ansvar för att aktivt välja ett tillvägagångssätt. Tas inget 
särskilt beslut om hur just e-post ska förvaras, innebär det att den ska förvaras på 
samma sätt som myndigheten förvarar allmänna handlingar i övrigt. Detta kan bli 
väldigt kostsamt och opraktiskt om exempelvis utskrifter måste ske. 

5.4  En central adress

Lagen kräver inte att varje tjänsteman har en egen e-postlåda, utan det räcker med att 
det finns en som går centralt till myndigheten. Om den centrala adressen hade varit 
myndighetens enda, hade en del av de tidigare redovisade problemen undvikits. 
Hanteringen hade antagligen blivit mer konsekvent, och ändamålsenliga rutiner hade 
lättare uppkommit. Nackdelarna är dock många. Om det inte vore möjligt att direkt 
kommunicera med aktuell tjänsteman, hade den raka, snabba och enkla kommunikation 
som idag finns, gått förlorad. Förutom att det både strider mot gällande rätt och hade 

                                                
63 RÅ 1998 ref 44
64 Se bland annat JK:s beslut 2008-03-06 där det faktum att en e-postlogg  var svårläst inte ansågs 
innebära att den bryter mot offentlighetsprincipen.
65 ArkivL 3§
66 Arkivförordningen 3§ 2st
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försämrat servicen, är det dessutom oförenligt med förvaltningslagens krav på en snabb 
och enkel kommunikation.

5.5 Förbjuda kommunikation via e-post

Om IT-utvecklingen inte får leda till en försvagning av offentlighetsprincipen krävs det 
att något förändras. Idag hanteras inte e-post på ett sätt som säkerställer rätten till insyn. 
Därmed bör det ifrågasättas om vårt samhälle är redo för en kommunikation med 
myndigheterna via e-post. E-post kanske rent ska förbjudas som en kontaktmöjlighet.

Vad talar då emot ett förbud? Dels den höga omfattningen användare. Statistik visar att 
71 % av alla svenskar hade tillgång till Internet i sina hem 200467. Den procentsatsen är 
med stor sannolikhet större idag. Av alla statliga myndigheter hade 98% tillgång till e-
post68 år 2000. Med hänsyn till att både privatpersoner och myndigheter i så hög 
omfattning nyttjar tekniken, kan slutsatsen dras att e-post som kommunikationsmedel,
både förenklar och är att se som ett självklart inslag.

Även lag och förarbeten talar emot att ett sådant förbud bör existera. I förarbeten har det 
påpekats, att vi lever i ett av de mest datoriserade länderna i världen, och att våra 
förvaltningar följer en utveckling som innebär att allt fler ärenden sköts elektroniskt 69. 
På lagstiftarhåll återspeglas det även generellt sett en positiv syn på den tekniska 
utvecklingen och dess införande på våra myndigheter. Det har i proposition70 rent 
framhållits, att myndigheter bör använda sig av informationsteknikens möjligheter. 
Detta för att gynna en förenklad och förbättrad kontakt med myndigheterna. Regeringen 
presenterade vidare ett handlingsprogram71 år 2000. Där omtalades 
informationsteknikens betydelse för att vara det instrument som utvecklar möjligheterna 
till insyn i förvaltningarna. Detta sker exempelvis genom att myndigheterna når ut med 
information genom egna hemsidor. Det understryks dock i proposition72 att det faktum 
att den nya tekniken används och gjort det lättare för myndigheterna att nå ut med 
information, inte ersätter offentlighetsprincipens rätt till insyn utan snarare är att se som 
ett komplement till denna. 

Synen på e-post är positiv och handlingsprogram och propositioner kan anses visa att 
regeringen tar ställning för att den nya teknikens fördelar ska utnyttjas. Även i tidigare 
presenterad proposition, med förslag om ändring av förvaltningslagen73, påpekades det 
att okunskap eller svårigheter med att ta emot handlingar med e-post inte får ha någon 
inverkan på det faktum att e-post ska användas. Sammantaget visar detta på att 
regeringen anser att den nya tekniken skall nyttjas till fullo. Samtidigt påpekas att 
offentlighetsprincipen måste skyddas.

Som visats har det uppstått många tillämpningsproblem i samband med att e-post
kommit in till våra myndigheter. Många är de exempel där e-post inte hanteras på ett 
sätt som säkerställer en fungerande handlingsoffentlighet. 

                                                
67 Internationella relationer, Jakob Gustavsson & Jonas Tallberg ISBN 978-91-44--04546-7 s.242
68 Prop. 2003/03: 62 s 10
69 Prop. 2001/02:70
70 Prop. 1997/98:136 
71 En förvaltning i demokratins tjänst. Augusti 2000
72 Prop. 2001/02:70
73 Prop. 2002/03:63
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Förvaltningslagen anger dock, att e-post ska finnas och att svårigheten att leva upp till 
offentlighetsprincipens krav inte ska få förhindra användandet.74

Detta bör ifrågasättas. Att offentlighetsprincipen inte kan efterlevas vid användandet av 
e-post, kan vara en orsak till att inte tillåta denna typ av kommunikationsmedel. Att 
använda något som leder till en olaglig hantering kan inte vara rimligt. 
Offentlighetsprincipen är viktig och det finns inte heller något som antyder att det finns 
en vilja att omvärdera detta ställningstagande. Därmed bör det ifrågasättas om 
allmänheten ska kunna kontakta myndigheterna via e-post. Som det ser ut idag är 
rättsäkerheten inte säkerställd och få garantier finns för att offentlighetsprincipen 
faktiskt är tillämpbar på dessa handlingar. 

Som det ser ut idag måste ett val göras mellan offentlighetsprincipen och 
kommunikationsmöjligheter via e-post. Offentlighetsprincipen regleras i grundlag och 
serviceskyldigheten i förvaltningslagen. Om två motstridigheter i lag ställs mot 
varandra, är det en vedertagen princip att grundlag går före vanlig lag. Måste ett val 
göras borde därför möjlighet till kommunikation via e-post slopas för att 
offentlighetsprincipen ska fungera. Detta är inte en optimal lösning. Bättre hade varit att 
anpassa lagstiftningen efter de mest förekommande handlingarna i dagens samhälle.

                                                
74 Prop. 2002/03:63
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6. Sammanfattning och diskussion

Handlingsoffentligheten värnar om att medverka till rättsäkerhet och effektivitet hos 
våra myndigheter. Detta sker genom att ge allmänheten rättighet att ta del av allmänna 
offentliga handlingar Offentlighetsprincipen har funnits sedan 1700-talet och är en 
grundbult i vårt samhälle. Med tiden har samhället utvecklats. En handling är idag inte 
nödvändigtvis fysisk. Det som förr var en traditionell pappershandling är numera ofta en 
digital. Vanliga brev har till stor del ersatts av e-brev. Informationsinnehållet anger om 
det är en handling eller inte. Den elektroniska utvecklingen har skett lavinartat. 
Grundlagen är långsam och komplicerad att förändra. Därmed har det uppstått en 
konflikt. Lagstiftningen uppkom för att tillämpas på fysiska handlingar. När sådana nu 
har blivit ersatta med elektroniska, känns lagstiftningen trög. 

Handlingsoffentligheten har vidare visat sig vara svår att tillämpa på e-post. 
Anledningarna till det är många. Ytterligare en konflikt finns i lagregeln som anger att 
en myndighet måste kunna kontaktas via e-post, och offentlighetsprincipen som anger 
att möjlighet till insyn måste säkerställas. 

Trots att lagstiftaren fört diskussioner om en offentlighetsprincip som är anpassad till e-
post, är det lite som egentligen blivit anpassat. Och en anpassning behövs. 
Lagstiftningen ställer krav på att man ska förvara allmänna handlingar lättöverskådligt. 
Detta har tolkats som om det måste finnas ett fysiskt register. På många myndigheter 
skrivs därför en del av e-posten ut. Alternativet hade kunnat vara att e-posten förvaras i 
elektroniska mappar. Dessa mappar hade kunnat vara ordnade på samma sätt som 
myndigheten idag förvarar handlingarna i pärmar. Direktiv om en sådan typ av 
förvaring hade med fördel kunnat uttryckas i lag. Den inkonsekventa hanteringen av den 
elektroniska posten hade med ett så tydligt direktiv kunnat förhindras. 

Denna uppsats har gett förslag på olika tillvägagångssätt för att enklare hantera den
elektroniska posten. Ett av förslagen behandlar just möjligheten att skriva ut e-post. En 
utskrift skulle generera i ett fysiskt exemplar vilket borde innebära att de problem som 
uppkommit med just e-post som en elektronisk handling, borde försvinna i samma stund 
den blir en fysisk handling. Detta förslag hade underlättat och säkerställt 
handlingsoffentligheten. Men den lösningen är ålderdomlig och förlegad. Fördelen med 
elektronisk post är att det sparar papper och därmed också vår redan hårt utsatta miljö. 
Särskilt med åtanke på vilken kvantitet e-posten består av, går det att dra slutsatsen att 
detta skulle innebära en rejäl, och onödig, kostnadsökning.

Bristen på direkta och anpassade lagregler är en anledning till den felaktiga hanteringen. 
Lagstiftaren måste ta ställning och ge tydligare anvisningar för att offentlighetsprincipen 
inte ska urholkas. Det krävs ett agerande från lagstiftarhåll. Att vara passiv när det 
uppenbarligen finns ett utbrett problem, är det absolut största hotet mot 
handlingsoffentligheten. 

Om lagstiftaren trots detta inte väljer att agera bör e-post förbjudas som ett 
kommunikationsmedel till myndigheter. Detta kan verka drastiskt och lagstiftarviljan 
verkar dessutom peka åt motsatt riktning. Förslaget bör dock inte förkastas. Åtminstone 
inte under en övergångsperiod som sträcker sig till dess att lagstiftningen hunnit ikapp 
den moderna tekniken. Att agera är nödvändigt. Som situationen ser ut idag krävs ett 
ställningstagande. Möjlighet att kontakta en myndighet via e-post eller en rätt till insyn? 
Jag väljer offentlighetsprincipen.
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