
UNDER SEKRETESS 
Arkivariers resonemang och dilemman kring 

sekretessbelagda handlingar 

Camilla Persson & Linnea Stensson 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete (30 högskolepoäng) i arkiv- och informationsvetenskap för 

masterexamen inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. 

Handledare: Ann-Sofie Klareld 

År: 2020  



 

 2 

Title 
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Abstract 

Archivists tackle a variety of problems in their daily work, among them are issues 

concerning privacy-based material. This work demands a good understanding of 

the laws which govern this practice, laws comprising the Freedom of the Press Act 

(tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105), the Public Access and Security Act 

(offentlighets- och sekretsslagen SFS 2009:400), and the Archival Law (arkivlagen 

SFS 1990:782). 

 

The main purpose of this thesis is to understand how archivists’ reason in relation 

to privacy-based material. To do this we gathered empirical material through 

qualitative interviews with archivists who worked at government archives and 

handled privacy-based material. The theory and methodology of phenomenography 

was used to capture and analyse variations in the archivists’ perceptions on privacy-

based material. Phenomenography, combined with the theory of street- level 

bureaucracy and the concept of discretion, comprise the theoretical framework 

applied in the thesis. 

 

Our conclusion is that archivists have discretion in the form of a possibility to act 

within the framework of the organisation and its laws. We found that time and 

experience were pivotal to their ability to use their discretion. We found that they 

used their discretion to form methods devised to work within the confines of the 

legislature. We also conclude that archivists’ reason about privacy-based material 

in three ways. The first one focuses on the law’ ambiguity and how knowing the 

law does not necessarily preclude a successful application. The second one 

concerned their reasonings related to academic research and journalism. We found 

that, though Swedish law promotes academic research, this did not always translate 

into archives doing the same, and, did not always by extension apply to journalism. 

Our final point focuses on the dissemination of information. We found that 

archivists have a lot of control over the material within the institution, but once 

released the digital progress creates new ways for spreading information. In the 

archives’ older court documents, digital dissemination was not a factor and some 

of the material being spread are clear invasions of citizens' privacy. This led to a 

majority of our informants’ drawing attention to the need to sharpen the legal 

framework.  
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1.  Inledning och problemformulering  

De svenska myndighetsarkiven samlar in en ofantlig mängd information om 

medborgarna. Information som blir så kallade allmänna handlingar. Allmänna 

handlingar, det vill säga handlingar som är inkommit till eller upprättade av en 

myndighet, regleras främst utifrån tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och arkivlagen (SFS 1990:782). 

Dessa lagar styr samlandet, bevarandet och slutligen tillgängliggörandet av 

allmänna handlingar. På många sätt pågår detta arbete bakom kulisserna, där arkiv 

är en del av den infrastruktur som understödjer samhället och som, så länge allt 

fungerar, få lägger märke till. Men oavsett om man som medborgare är medveten 

om vad arkiv fyller för syfte innebär insamlingen av handlingar att arkiv trots sin 

tillbakadragna position, är ytterst närvarande i människors liv (se exempelvis Burell 

och Sjögren 2018). Ett sätt som enskilda medborgare kommer i kontakt med de 

offentliga arkiven är vid begäran om utlämnande om allmän handling. 

 

Anna Rosengren (2016) skriver att det sätt Sverige skapar allmänna handlingar på 

är ovanligt. I andra länder måste dokument som anses officiella genomgå en 

värderingsprocess. En sådan process kan i vissa fall göra att det tar flera år innan 

dokumenten kommer till allmänhetens förfogande. Att den svenska staten 

automatisk spara så mycket information har både för och nackdelar. Det är 

onekligen så att utan bevarandet så är det svårt att se hur en rättskipningsprocess 

skulle vara möjlig, men samma material kan även möjliggöra grova 

integritetsintrång. (Rosengren 2016) 

 

Rosengren (2016) anser att avvägningen mellan integritet och öppenhet är en svår 

balansakt. Det är även en högst levande diskussion i dagens samhälle. De som 

förespråkar en ökad öppenhet i statens handlingar menar att det är just insyn och 

transparens som gör demokrati möjlig. De som önskar att större vikt läggs på 

integritetsskydd menar att samma öppenhet istället kan inskränka den individuella 

autonomin och därmed även demokratin. De menar att individer blir kränkta i och 

med att all kontakt mellan stat och medborgare blir registrerad. Något som 

Rosengren (2016) anser kan leda till att privatpersoner låter bli att kontakta 

myndigheter i rädsla för just detta.  

 

Pricilla Regan (1995) menar att den privata integriteten är lika essentiell för 

demokratin som öppenhet och transparens. Utan den menar hon är det omöjligt för 
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medborgare att utveckla tillit och ansvar, två grundkomponenter i ett demokratiskt 

samhälle. Hon menar även att det största hotet mot medborgarnas integritet inte är 

andra medborgare utan staten och större kooperationer. Hon menar att 

det framförallt är mot dem som striktare regleringar kring integritetsskydd borde 

införas. (Regan 1995) En annan fråga som har lyfts är om Sveriges sätt att skapa 

allmänna handlingar ibland leder till att myndigheterna väljer att hantera sina 

ärenden på sätt som inte avsätter handlingar. Detta är oroande eftersom öppenheten 

då riskerar att orsaka en informationsförlust för medborgaren. (Rosengren 2016) 

 

 

Tim Cook (2002) anser dock att ett alltför ensidigt skydd av integriteten kan leda 

till oåterkalleliga skador på vår kultur, vår historia och vårt kulturarv. Han menar 

att dokumenten som bevars på arkiv är en vital del av vårt kollektiva arv och något 

som vi alla borde vara måna om att bevara (Cook 2002). Rosengren (2016) menar 

även att ytterligare inskränkning av offentlighetsprincipen i form av restriktioner 

till allmänna handlingar kan äventyra offentlighetsprincipens existens. 

 

Diskussionen ovan är inte renodlat för eller emot integritetsskydd utan handlar 

snarare om var gränsen bör dras. Även om den övergripande diskussionen kommer 

att påverka arkivarien i alla sina variationer kommer hen i sin yrkesroll inte att ställa 

integritet framför öppenhet. Det handlar snarare om att göra avvägningar av vilket 

intresse som väger tyngst i det enskilda fallet.  

 

I Sverige har vi sekretesslagar som reglerar hur och när känslig information får 

lämnas ut av arkiven. För att skydda den enskildes integritet finns det i 

tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) ett antal sekretessbestämmelser vilka 

regleras främst genom offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Lagen har 

sedan den grundades uppdaterats flera gånger där den senaste revideringen 2009 

genomfördes med det specifika målet att lagen skulle bli mer användarvänlig 

(Bohlin 2015). Samtidigt är lagen avsiktligt bred eftersom den ska kunna appliceras 

på så många olika situationer som möjligt (ibid.). Alf Bohlin (2015, s. 177) menar 

att tillämpningen av lagtexten kan ställa stora krav “på omdömet av den tjänsteman 

som ska besluta om utlämnandet av uppgiften”. Detta är en av grunderna i vår 

problemformulering. Vi menar att arkivarier inte bara bör vara väl insatta i de lagar 

som reglerar utlämnandet, de bör även vara medvetna om sin egen delaktighet i 

tolkningen av lagen där de innehar ett tolkningsföreträde. Som beslutfattare står 

arkivarier i en position av makt gentemot medborgaren. Även 

justitieombudsmannen (JO) menar att den tjänsteman som avser att lämna ut 
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uppgifter måste “sätta sig in i den enskildes situation och försöka förstå hur denne 

skulle uppleva det om uppgifterna om honom sprids till ytterligare någon eller några 

personer” (ibid, s. 178). I värnandet av brukarens integritet blir arkivariens roll 

dubbel då de både ska förhålla sig teoretiskt till lagstiftningen samt praktiskt 

relatera till det utlämningsärende de behandlar. I lagtexterna ställs arkivarierna inför 

uppgiften att tolka deras innebörd i relation till handlingarna och bedöma hur 

begrepp såsom skada och men bör förstås i det aktuella fallet. Något som ytterligare 

kompliceras av att begreppen skada och med bedöms utefter samhällets normer och 

värderingar och därmed är historiskt föränderliga (Almer & Svensson 2019). 

Dessutom menar Mats Burell och Carina Sjögren (2018) att detaljer ofta ändras i 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) vilket medför att arkivarierna 

måste känna till de senaste uppdateringarna för att säkerställa att utlämnandet bli 

korrekt.   

 

I denna uppsats undersöker vi hur arkivarier på myndighetsarkiv resonerar kring 

utlämnande av sekretessbelagda handlingar. Att arbeta med utlämnande av 

sekretessbelagda handlingar är för många en del av yrkesvardagen, en vardag som 

kräver goda kunskaper i lagtexterna samt en förståelse för hur man applicerar dem 

i praktiken. Det är viktigt och samhällsrelevant att föra en vidare diskussion om 

sekretess inom det arkivvetenskapliga fältet. Vi kommer därmed undersöka hur 

arkivarier avväger mellan de olika intressena (integritet kontra öppenhet) i sin 

yrkesroll. 

1.1 Syfte  
Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur arkivarier resonerar kring 

utlämnande av sekretessbelagda handlingar utifrån lagstiftningen och hur de 

använder sitt handlingsutrymme. Vi menar att en diskussion om hur arkivarier 

resonerar kring lagstiftningen behövs. Lagarna reglerar visserligen vem som får 

tillgång till handlingarna men deras tolkningsbredd kan resultera i att arkivarier 

genom sitt tolkningsföreträde blir de som egentligen sätter gränserna för vem som 

får, eller inte får, tillgång till känsligt material. 

1.2 Frågeställning 
Våra frågeställningar är:   

 

• På vilket sätt har och använder sig arkivarier av sitt handlingsutrymme när 

det kommer till sekretessärenden?   
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• Hur resonerar arkivarier kring utlämnandet av sekretessbelagda 

handlingar?  

 

Svaren på dessa frågeställningar kan i förlängning medföra en ökad förståelse för 

den enskilde arkivariens yrkesverksamma roll. Dock vill vi vara noga med att målet 

med uppsatsen inte är att ställa olika erfarenheter eller tillvägagångssätt mot 

varandra. Vi vill istället lyfta de olika praxis och strategier som arkivarier använder 

sig av i deras yrkesutövande, samt genom att belysa detta ge stöd till andra i en 

liknande arbetssituation.  
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2.  Bakgrund 

Eftersom en av våra forskningsfrågor handlar om hur arkivarier resonerar kring 

utlämnandet av sekretessbelagt material, är lagarna som reglerar utlämnandet 

centrala i denna uppsats. De utgör det ramverk arkivarierna måste arbeta inom. Det 

är framförallt tre lagar som är av intresse för oss, tryckfrihetsförordning (SFS 

1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och arkivlagen (SFS 

1990:782). Dessa tre bildar det primära legala ramverk inom vilket arkivarier utövar 

sitt yrke och som vi hädanefter kommer att benämna som lagstiftningen. Det finns 

andra lagar som berör utlämnandet av sekretessbelagt material. Men eftersom de är 

specifika för vissa typer av handlingar kommer de endast tas upp i samband med 

att de lyfts i uppsatsen.  

2.1 Tryckfrihetsförordningen 
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) grundades 1766 och är den äldsta lagen 

av sitt slag i världen. Till en början med var det en lag som skulle säkra tillgången 

till tryckta källor. Numera är den en grundläggande demokratisk stöttepelare i 

Sverige (Geijer & Lövblad 2018). I 2 kap. 1 § kan man läsa att “till främjande av 

ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha 

rätt att taga del av allmänna handlingar”. Genom detta lägger lagstiftningen grunden 

för en demokratisk åsiktsbildning, något som återkommer i både arkivlagen (SFS 

1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) fungerar även som en viktig 

kontrollmekanism för medborgare på myndigheter samt ser till att det finns en fri 

informationsförsörjning. Ulrika Geijer och Håkan Lövblad (2018, s. 120) menar att 

“offentlighetsinsyn består av tre nivåer ärendeinsyn, kunskapsinsyn och 

verksamhetsinsyn.” Inga av dessa punkter hade varit möjliga att uppnå utan 

allmänna handlingar.    

 

För att en handling, som i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) definieras som 

ett informationsbärande medium, ska bli allmän, måste den upprättas eller vara 

inkommen hos en myndighet i Sverige. På allmänna handlingar ligger även ett 

skyndsamhetskrav där det står att “en begäran att få en avskrift eller kopia av en 

allmän handling ska behandlas skyndsamt” (SFS 1949:105, 2 kap. 16 §). Det är inte 

alltid tydligt vad skyndsamt kan betyda, men Geijer och Lövblad (2018) menar att 

det för att en handling utan sekretess inte bör ta mer än en eller två dagar. Om en 
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handling innehåller sekretessreglerade uppgifter kan ärendet ta betydligt längre tid 

då det är beroende av hur omfattande den begärda handlingen är och i vilken 

utsträckning den behöver sekretessprövas. Det finns också ett så kallad frågeförbud 

som definieras i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400):  

[e]n myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling 

efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större 

utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot 

att handlingen lämnas ut 

 

SFS 1949:105, 2 kap. 18 §  

Den sökandes rätt till anonymitet ska bibehållas så långt som det är möjligt. Geijer 

och Lövblad (2018) skriver att om den sökande efterfrågar en fullständig 

sekretessprövning kan inte frågeförbudet upprätthållas. Detta betyder att 

anonymiteten inte gäller när en handling är sekretessreglerad. För att få ut en 

sekretessbelagd handling måste handläggaren efterforska om det kan föreligga 

hinder för detta eller inte (Bohlin 2015). 

 

I tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 2 kap. 2 § listas sju sekretessgrunder. 

Dessa är:  

   1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en 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, eller 

   7. intresset av att bevara djur- eller växtart. 

SFS 1949:105, 2 kap. 2 § 

2.2 Offentlighets- och sekretesslagen 
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) lägger fundamentet för vad som är 

sekretessgrundande, men det är i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

som sekretessprinciperna fastställs. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) är en förhållandevis ny lag då den trädde i kraft den 30 juni 2009 och 

ersatte den äldre sekretesslagstiftningen från 1980.  
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Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) delas in i sju delar. Del ett, som 

innefattar kapitel ett till tre, hanterar de bestämmelser som finns kring vilka 

tillämpningsområden lagstiftningen har, samt definierar de begrepp som 

förekommer. I del två, som innefattar kapitel fyra till sex, hanteras bestämmelser 

som rör allmänna handlingar. I del tre, som innefattar kapitel sju till fjorton, finns 

det mer allmänna bestämmelser om sekretess. I del fyra, som innefattar kapitel 15–

20 regleras bestämmelser som appliceras på allmänna intressen. Del fem som utgörs 

av kapitel 21–40 reglerar skydd för uppgifter som rör enskild person eller 

ekonomiska förhållanden. Den sjätte delen som utgörs av kapitel 41–43 innehåller 

särskilda bestämmelser om sekretess till olika myndighetsorgan, exempelvis 

riksdagen. Den sjunde och sista delen som enbart innefattar kapitel 44, behandlas 

tystnadsplikter som följer andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) och hur dessa inskränker meddelarfriheten. (Bohlin 2015) 

 

I offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) kan man läsa att sekretess 

innebär ett “förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt, genom utlämnande 

av allmän handling eller på något annat sätt” (Geijer & Lövblad 2018, s. 127). 

Bohlin (2015) menar att i princip ska en sekretessprövning göras på alla 

utlämnanden. Han skriver: 

Utgångspunkten vid sekretessreglernas utformning har varit, att sekretessen inte ska göras mera 

omfattande än vad som är oundgängligen nödvändigt för att skydda vissa intressen. Då 

sekretessen ska gälla endast när man kan förutse en skada som följd av att uppgiften lämnas ut, 

har sekretessbestämmelserna i allmänhet konstruerats så, att vid deras tillämpning hänsyn ska 

tas till skaderisken i det enskilda fallet.  

 

Bohlin 2015, s.176  

Myndigheter kan heller inte avtala bort rätten till allmän handling genom att utlova 

sekretess som inte grundar sig i sekretesslagstiftningen (Bohlin 2015).  

 

En sekretessbestämmelse är uppbyggd i tre delar. Den första delen hanterar 

sekretessens räckvidd, det vill säga “inom vilken myndighet, verksamhet eller typ 

av ärende” sekretessen gäller. Den andra är sekretessens föremål, det vill säga 

vilken slags uppgift den gäller för. Geijer och Lövblad (2018, s. 128) menar att en 

vanlig avgränsning är att det handlar om “uppgifter om enskildas personliga 

förhållanden”. Den tredje komponenten är skaderekvisit. Det finns två huvudsakliga 

skaderekvisit, det raka och den omvända. Det raka skaderekvisitet “innebär att det 

råder en presumtion att uppgiften är offentlig” (ibid, s. 128). När denna gäller 

kommer endast de väldigt känsliga uppgifterna att vara sekretessbelagda. Geijer 

och Lövblad (2018) menar att detta skaderekvisit bedöms främst utifrån 
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sekretessens föremål, det vill säga dess uppgifter och inte utifrån det enskilda fallet. 

Det omvända skaderekvisitet “innebär att det råder en presumtion att sekretess 

gäller” (ibid, s. 128), vilket tyder på att ett starkare sekretesskydd anses vara 

nödvändigt. Här menar Gejer och Lövblad (2018) att frågeförbudet hävs eftersom 

en fullständig bedömning måste göras utifrån det enskilda fallet för att säkerställa 

att det inte finns någon risk för skada eller men. Med skada avses oftast ekonomisk 

skada och med men avser man oftast olika typer av integritetskränkningar. Bohlin 

(2015) menar att detta kan syfta till alla slags uppgifter som kan kopplas till den 

åsyftades person, men finns även till för att skydda den enskildes närstående (ibid.). 

En uppgift kan också hållas hemlig genom att den innehåller en sekretesstid, som 

begränsar hur lång tid en allmän handling som längst kan vara hemlig. Tiden 

varierar, men det vanligaste är att den begränsas mellan 2–70 år (Bohlin 2015). 

Tanken är att skaderisken upphör före sekretesstidens utgång (Geijer & Lövblad 

2018). 

 

Sekretessen finns även till förmån för en avliden då man inte ska “kränka den frid 

som bör tillkomma den avlidne” samt till skydd för de kvarlevande 

familjemedlemmarna (Bohlin 2015, s. 212). Vilka ämnen som är känsliga 

sekretessregleras och listas i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 21 

kap. 1 § där det står det att:  

Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om 

sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om 

det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande 

men om uppgiften röjs. 

SFS 2009:400 21 kap. 1 § 

Eftersom offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) innehåller ett antal 

sekretessbrytande bestämmelser kan en sekretessbelagd handling ibland lämnas ut 

till en enskild. En sådan bestämmelse är att lämna ut med förbehåll (SFS 2009:400, 

10 kap. 14 §). Förbehållet inskränker den enskildes rätt att lämna vidare eller 

utnyttja uppgifterna. Dock kan även sekretess brytas genom att uppgiften blir 

föremål för rättslig prövning. Enligt 43 kap. 5 § första stycket offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) upphör sekretessbestämmelserna för en uppgift när 

denna blir föremål för rättslig prövning. Sekretess gäller inte heller i förhållande till 

sig själv. Det du redan vet har du generellt även rätt att få tillgång till, likväl finns 

det i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) undantag. Ett exempel på en 

sådan bestämmelse finns inom vården i 25 kap 6 § offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400): 

 

Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv 
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för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården 

eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. 

SFS 2009:400. 25 kap. 6 § 

2.3 Arkivlagen 
Arkivlagen (SFS 1990:782), som trädde i kraft den 1 juli 1991 är en så kallad ramlag 

vilket betyder att den endast innefattar allmänna regleringar. Den infördes när 

intresset kring tillgång till information samt det arkivaliska handlingsbeståndet 

ökade och det blev tydligt att handlingarna historiskt behandlades på skilda sätt runt 

om i landet. Man insåg att utan en god arkivhållning fanns det inget sätt att garantera 

de medborgerliga rättigheterna till allmänna handlingar (Gränström, Lundquist & 

Fredriksson 2000). För att reglera detta infördes bestämmelser om en enhetlig 

arkivvård inom den offentliga sektorn: arkivlagen (SFS 1990:782) (Geijer och 

Lövblad 2018).  

 

Arkivlagen (SFS 1990:782) reglerar hur myndigheternas arkiv och information ska 

struktureras och är indelad i tre delområden. I avdelning 1–10 §§ behandlas de 

myndigheter och organ som omfattas av lagen, i del 11–13 §§ berörs statliga 

myndigheter samt för myndigheter och organ som tillämpas enligt 2§. I de sista 

paragraferna 14–16 §§ behandlas de speciella bestämmelser som gäller endast för 

de kommunala myndigheterna (Gränström, Lundquist & Fredriksson 2000).  

 

I arkivlagens (SFS 1990:782, 3 §) ändamålsparagraf står det att myndigheternas 

arkiv är en del av det nationella kulturarvet. 

 

Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

   1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

   2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

   3. forskningens behov.  

SFS 1990:782 3 § 

I första punkten “rätten att ta del av allmänna handlingar” syftar arkivlagen (SFS 

1990:782) tillbaka till tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 2 kap. 1 §. 

Tryckfrihetsförordningens syfte kan endast fullgöras om handlingarna finns 

bevarade och är sökbara. Utan välvårdade arkiv finns det ingen insyn att tala om. I 

den andra punkten, att “tillgodose rättskipningens och förvaltningens behov av 

information,” är syftet att visa på att information är en väsentlig del för att 

myndigheters rättspraxis ska kunna blir likformig. Detta gäller både för att enskilda 
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ska kunna styrka sina rättigheter genom arkiven och för att förvaltningarna ska 

kunna ta informerade beslut. I den tredje punkten “tillgodose forskningens behov” 

syftar lagen till att arkiven är en viktig bas för forskning, både akademisk och annan. 

Geijer och Lövblad (2018, s. 167) skriver “forskning och kultur är så intimt 

förknippade att kulturens behov ingår i forskningens”. Dock menar de att 

forskningssyftet i arkivlagen (SFS 1990:782) är problematisk eftersom den inte 

lyfter frågan om personlig integritet (ibid.).  
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3.  Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer de teoretiska perspektiven att presenteras. Vi har använt oss 

av den fenomenografiska forskningsansatsen både som teori och metod, för att 

analysera intervjuerna. Vi har även använt oss av Michael Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrater samt hans begrepp handlingsutrymme, såsom Kerstin Svensson, 

Eva Johnsson och Leili Laanemets (2008) definierar det för att tillföra ytterligare 

en dimension av förståelse för arkivariernas resonemang kring utlämnande av 

sekretessbelagt material.  

3.1 Fenomenografi 
Den fenomenografiska forskningsansatsen har sitt ursprung i ett empiriskt material 

om lärande som Ference Marton och hans forskningsgrupp INOM (inlärning om 

omvärldsuppfattning) vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet tog 

fram 1977. De visade med hjälp av elevintervjuer, att eleverna trots att de läste 

samma text skapade sig olika uppfattningar om vad den handlade om. INOM 

menade att dessa uppfattningsvariationer kunde delas upp i kategorier som sedan 

gav form åt en helhetsbild av fenomenet (Paulsson 2008). 

 

Innebörden av ordet fenomenografi går att utläsa ur de två grekiska begreppen, 

fenomen som betyder “det som visar sig” och grafi som betyder “att beskriva i ord 

och bilder” (Paulsson 2008, s. 73). Sammansättningen av dessa två ord blir 

fenomenografi som “beskriver det som visar sig” (ibid.). Utmärkande för ansatsen 

är att den utgår från att individer ser eller skapar individuella uppfattningar av olika 

företeelser i sin omvärld för att sen skildra variationerna hos individers olika tankar 

och uppfattningar av ett bestämt fenomen. Det är den “oreflekterade uppfattning av 

ett fenomen” som Gun Paulsson (2008, s. 73) menar att fenomenografin vill åt. 

3.1.1 Första och andra ordningens perspektiv 

Fenomenografi är enligt Tomas Kroksmark (2007) en beskrivande ansats som inte 

ämnar undersöka själva fenomenet utan variationerna i hur individer uppfattar 

fenomenet. Michael Uljens (1989, s. 13) redogör för två perspektiv på individers 

erfarenheter och uppfattningar, där man särskiljer på “hur något egentligen är“ och 

“hur något uppfattas vara”. Dessa två perspektiv kallas för första- respektive andra 

ordningens perspektiv (ibid.). Den första ordningens perspektiv handlar om fakta 

och är något som går att observera. Den andra ordningens perspektiv är inriktad på 
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den subjektiva uppfattningen av ett fenomen, där det är individen som står i fokus 

(ibid.). Fenomenografin koncentrerar sig på andra ordningens perspektiv där dess 

fokus ligger på hur erfarenheter och uppfattningar skildras. Med andra ord är 

fenomenografin inte, enligt Uljens (1989), intresserad av att finna en sann 

verklighet utan vill snarare visa på det spektrum av olika uppfattningar som 

verkligheten ger upphov till. 

3.1.2 Det fenomenografiska uppfattningsbegreppet 

Begreppet Uppfattning, är enligt Uljens (1989), centralt inom fenomenografi och 

har därför fått ett eget avsnitt. Han definierar begreppet uppfattning som det som är 

underförstått, det vill säga det som inte blir uttalat eller reflekterat över och menar 

att det är genom uppfattningsbegreppet som vi samlar vår kunskap och bildar en 

grund för våra resonemang (ibid.). 

 

Inom fenomenografin betecknar begreppet Uppfattning det sätt på vilket individen, 

utan att reflektera över det, upplever en företeelse eller objekt. (Uljens 1989). 

Fenomenografi skiljer mellan två olika aspekter av begreppet uppfattning: vad-

aspekten och hur-aspekten. Aspekterna antas enligt Kroksmark (2007, s. 10) “alltid 

som samtidigt givna i uppfattningen men är analytiskt separerbara”. Mer konkret 

kan man inte ha ett vad utan ett hur, eftersom man inte kan förstå hur utan att först 

tänka på vad (Kroksmark 2007). Uljens (1989) instämmer och menar att vi endast 

genom att rikta tanken kan fråga oss hur den riktas och illustrerar relationen mellan 

hur- och vad- aspekten genom en geometrisk figur. 

 

Figur 1. Geometrisk figur  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Lipsky 1989, s.23.   
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Denna geometriska figur är konstruerad av ett antal streck som Uljens (1989) menar 

visar hur individer kan förstå samma fenomen på olika sätt. Den kan bland annat 

beskrivas som en samling trianglar, en tredimensionell kub eller sex trapetser 

beroende av vem som betraktar den (Uljens 1989). Figuren tydliggör hur individers 

uppfattning, enligt Uljens är beroende av en kulturellt betingad och subjektiv 

erfarenhetsvärld, där det sätt individer ser eller väljer att se figuren även kommer 

att påverka vad de ser (ibid.).   

 

I vår studie blir vad-aspekten lagstiftningens betydelse för utlämnandet av 

sekretessbelagda handlingar och hur- aspekten arkivariernas uppfattning av 

lagstiftningens betydelse kring utlämnandet av sekretessbelagda handlingar. Ett 

fenomenografiskt perspektiv har anlagts då vi studerar arkivariers resonemang 

kring utlämnandet av sekretessbelagda handlingar utifrån likheter och skillnader i 

arkivariernas uppfattning. Eftersom den fenomenografiska ansatsen kartlägger de 

variationer av uppfattningar av ett specifikt fenomen är det enligt Uljens (1989) av 

vikt att man säkerställer att informanterna i intervjustudien diskuterar samma 

fenomen och ger uttryck i sina uppfattningar till samma företeelse eller objekt. Den 

empiri som framkommer under intervjuerna kommer att delas in i olika kategorier 

och sedan analyseras utifrån olika beskrivningskategorier (jmf Uljens 1989). 

Kategorier kommer sen att granskas närmare i avsnitt 6. Resultatet, analys och 

diskussion. 

3.1.3 Kritik mot fenomenografin 

Generellt riktas två typer av kritik mot fenomenografin. Den första typen, menar 

Uljens (1989), är utifrån en traditionell positivistisk forskning som menar att 

forskningsmetodiken är oklar. Detta besvarar han med att även om metodiken och 

dess tolkning är beroende av innehållet går det ändå att utläsa en gemensam 

arbetsgång (ibid.).  

 

Den andra typen av kritik är mer omfattande och grundar sig i de tolkande 

ansatserna. Enligt Uljens (1989) kan beskrivningen av ett fenomen och dess kontext 

innehålla brister som gör analysen misslyckad, något som dock inte innebär att 

fenomenografin som sådan är bristfällig. Han menar även att det utifrån intervjuer 

inte går att säkerställa om de tillfrågade talat om samma fenomen. Uljens (1989) 

poängterar dock att denna problematik inte enbart berör den fenomenografiska 

ansatsen utan gäller för hela den kvalitativa forskningsmetodologin och menar att 

själva intervjun, den gemensamma språkgemenskapen och forskarens etik måste få 

utgöra garanter för detta.  
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3.2 Gräsrotsbyråkrati 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar appliceras det teoretiska 

ramverket street-level bureaucracy, här översatt till gräsrotsbyråkrati. Denna teori 

utvecklades på 80-talet av Lipsky. Lipsky (2010) definierar gräsrotsbyråkrater 

utifrån två aspekter. Den första är att offentliga tjänstemän ska interagera med 

medborgare i sitt yrke och den andra är att de ska ha riktlinjer för att kunna 

genomföra sitt arbete. Han skriver att gräsrotsbyråkrater förenar “an essential 

paradox that plays out in a variety of ways. On the one hand, the work is often 

highly scripted to achieve policy objectives that have their origins in the political 

process. On the other hand, the work requires improvisation and responsiveness to 

the individual case” (Lipsky 2010: xii). För att belysa detta använder han sig av ett 

flertal yrkeskategorier, allt från polis till lärare (Lipsky 2010). I Sverige är det 

främst inom socialvetenskapen som denna teorin har applicerats för att 

problematisera den verklighet som socialarbetare arbetar under (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Vi anser att arkivarier som jobbar offentligt uppfyller 

de kriterierna som definierar en gräsrotsbyråkrat. De vill säga att arkivarier är 

offentliga tjänstemän och integrerar med medborgare genom sitt yrke. Detta gör det 

möjligt för oss att analysera arkivarier genom detta teoretiska ramverk.  

3.2.1 Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme  

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater är de som arbetar direkt med 

medborgare och som genom sin position erhåller det han valt att benämna som 

discretion, här översatt till handlingsutrymme. Handlingsutrymme begränsas av de 

regler, policys och värderingar som finns inom organisationen (Lipsky 2010). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s. 24) definierar handlingsutrymme som 

“en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme organisationens 

uppdrag sätter. Men det innebär också att ha en professionell kunskap och hållning 

som inverkar på vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla”. De menar 

vidare att handlingsutrymmet formas genom en växelverkan mellan organisationen 

och professionen och att de offentliga tjänstemännens värderingar och bakgrunder 

kommer påverka hur handlingsutrymmet används (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008). Även brukarens individuella bakgrund anser de i dennes 

interaktion med byråkraten spelar en väsentlig roll (ibid.). Relationer mellan 

byråkraten och brukaren kan vara formad av både såväl positiva som negativ 

emotionell energi, vilket påverkar byråkratens utövande av handlingsutrymmet. Det 

är därför av vikt att byråkraten är anpassningsbar för att kunna bemöta den 

emotionella energin som brukaren tar med sig (ibid.). 
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En annan aspekt som Lipsky (2010) anser grundläggande är det tolkningsföreträde 

som offentliga tjänstemän erhåller genom sin position av uttolkare av 

organisationens policy och styrande regelverk. Detta innebär att gräsrotsbyråkrater 

erhåller en maktposition gentemot allmänheten. Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008, s. 23) skriver att eftersom “inga kunskaper eller regler kan lösa upp dilemmat 

att både hjälp och kontroll förekommer i samma handlingar och därför får etiken en 

central plats i det sociala arbetet”. Handlingsutrymmet kan därför aldrig uppfattas 

som neutralt eftersom det kan användas i båda dessa syften. Därför måste 

tjänstemännen i offentlig regi enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) bära 

med sig en medvetenhet om denna dikotomi. 

3.2.2 Kritik om Gräsrotsbyråkrati 

Kritik mot teorin har framförts av David Howe (1991) som skriver att teorin inte 

längre är applicerbar på offentliga arbetsplatser idag eftersom det har skett ett 

paradigmskifte från praktikerstyrt arbete till new public management. Han menar 

att på grund av detta skifte kan man inte längre tala om något så kallat 

handlingsutrymme, eftersom arbetet har blivit alltför ledningsstyrt (Howe 1991). 

Denna kritik, menar Tony Evans och John Harris (2004), behöver dock inte leda till 

att Lipskys teori fallerar. De anser snarare att trots ett förändrat ramverk finns det 

ändå rum för det handlingsutrymme som Lipsky (2010) beskriver (Evans & Harris 

2004). I deras litteraturstudie Street-Level Bureaucracy, Social Work and the 

(Exaggerated) Death of Discretion (2004) belyser de hur oavsett vilket ramverk 

organisationen har, ledningsstyrt eller inte, kommer möjligheter till 

handlingsutrymme att uppstå. Dock menar Evans och Harris (2004) att det 

handlingsutrymme som tjänstemännen skapar kommer att variera eftersom 

tjänstemännens egna omdöme måste beaktas när de tolkar regelverket till praktiskt 

utövande.  

 

Enligt Evans och Harris (2004) har både Howe (1991) och Lipsky (2010) förbisett 

att handlingsutrymmet som fenomen inte nödvändigtvis är något som antingen 

finns eller inte finns utan att organisationer genom sina regler skapar 

handlingsutrymmet. De menar även att det är felaktigt att alltid behandla 

handlingsutrymmet som ett fenomen av godo. Evans och Harris (2004) anser istället 

att handlingsutrymmet i sig varken kan klassas som “bra” eller “dåligt” utan det är 

användaren inom organisationens ramverk som tolkar dessa gränser. Detta kommer 

innebära att handlingsutrymmet ibland kommer fungera som en viktig professionell 

egenskap men vid andra tillfällen kommer leda till maktmissbruk (Evans & Harris 

2004). Trots kritiken, anser de att Lipskys teori har mycket att tillföra i förståelse 
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för offentligt arbete, men då som ett analytiskt ramverk och inte en fast modell. I 

likhet med Evans och Harris (2004) använder vi Lipskys teori som ett ramverk i 

denna uppsats. Dock har vi valt att använda Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) definition av Lipskys begreppet handlingsutrymme. 
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4.  Metodologiskt tillvägagångssätt och 

avgränsningar  

Inom det forskningsmetodologiska ramverket görs oftast en indelning mellan 

kvalitativa respektive kvantitativa metoder (Paulsson 2008). Kvalitativa metoder 

används enligt Larsson (1986, s, 7) för att “beskriva egenskaperna hos något- hur 

någonting är beskaffat” samt att man vill karaktärisera, gestalta något. 

Datainsamlingen görs parallellt med analysen och syftar till att förstå den sociala 

verkligheten. Det handlar om att undersöka sammanhang i omvärlden, där 

handlingar, uppfattning, tankar, erfarenheter med mera, blir centrala för 

forskningen (Paulsson 2008). Kvantitativa metoder används för att systematiskt 

införskaffa kvantifierbara data för att sedan sammanställa empirin i statistiska 

former. 

 

Till vår uppsats hade en möjlig kvantitativ metod varit att använda oss av en 

enkätundersökning för att nå ut till en bredare massa och ringa in ett större 

problemområde. Dock bedömde vi att våra forskningsfrågor bättre kommer att 

besvaras genom att använda oss av kvalitativa data i form av intervjuer, då denna 

metod gör det möjligt att utveckla frågorna under intervjutillfällena, något som inte 

kan ske i en enkätundersökning där frågorna är stängda. Vårt syfte med uppsatsen 

är att skapa en förståelse för hur arkivarier resonerar kring utlämnandet av 

sekretessbelagt material utifrån lagstiftningen. Eftersom en kvantifiering av 

arkivariers resonemang inte skulle ha uppnått detta syfte har vi valt att använda oss 

av kvalitativa metoder. Detta då den möjliggör forskning kring individers 

handlingar, uppfattningar och tankar.  

4.1 Den kvalitativa intervjustudien   
I den kvalitativa metoden finns det tre huvudsakliga tillvägagångssätt: textanalys, 

intervjuer och observationer (Ahrne & Svensson 2015). Till vår uppsats har vi valt 

att använda oss av den semistrukturerade intervjumetoden. Den lämpar sig väl för 

vårt syfte eftersom det är ett brett insamlingsverktyg där vi har möjlighet att under 

intervjuernas gång både arbeta efter en frågemall och samtidigt vara öppna för 

intressanta biämnen (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Historiskt sett har 

intervjuarens position varit att sträva efter neutralitet och objektivitet, men Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) menar att detta inte längre är 

önskvärt, utan anser att det är viktigare att ha ett meningsfullt samtal där 
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intervjuaren blir fri att positionera sig under samtalet. Vi har under intervjuerna 

strävat efter att hålla samtalet så fritt som möjligt dock ser vi att eftersom neutralitet 

och objektivitet också är en positionering har vi varit öppna med att våra frågor är 

ledande och därmed styrt samtalet i en viss riktning.  

 

Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009, s. 166) menar att “i 

fenomenografiska intervjuer är det särskilt viktigt att den som intervjuar får ett så 

rikhaltigt och uttömmande svar som möjligt” och menar att för att uppnå detta kan 

man använda sig av metoden probing. De skriver att metoden tillåter forskaren att 

ställa följdfrågor i stil med “hur menar du då” och ”kan du utveckla ditt svar lite?” 

I metoden ingår även icke verbal probing såsom hummande eller nickningar, vilka 

signalerar att intervjuaren är intresserad och på så vis uppmuntrar informanten att 

fortsätta prata fritt (Dahlgren & Johansson 2019). När vi genomförde intervjuerna 

använde vi oss av denna metod. Den icke verbala delen av metoden fann vi 

hjälpsam när de vi intervjuade hade mycket att säga. Den verbala probingen var 

också väldigt hjälpsam när de vi intervjuade hade svårt att komma igång. 

4.1.1 Svagheter med intervjumetoden 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) understryker att det krävs noggrann 

planering utav frågorna, mötet och transkriberingen för att intervjun ska bli lyckad. 

Dock kan man inte planera för allt. Saker som personkemi mellan intervjuare och 

informant är något som man i förväg inte kan förutse. Även tolkningen av en 

intervju kan vara problematisk, då det informanterna berättar aldrig kan återges i 

sin helhet. Redan i transkriberingsfasen genomgår det som har berättats en analys 

som sedan presenteras och tolkas i kontexter som kan leda till att informanten kan 

känna sig missförstådd (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vi har under 

transkriberingen varit medvetna kring denna problematik och aktivt ansträngt oss 

för att minimera detta. Dock går det enligt Ahrne och Svensson (2015) inte att 

undvika att viss bearbetning och strukturering kommer att ske när ljud översätts till 

skrift.    

 

Som metod kan den även behövas kompletteras eftersom informanten i en 

kontrollerad intervjusituation endast kommer att ge en begränsad bild av 

verkligheten (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Vi har därför valt att genom 

lagtexter såsom arkivlagen (SFS 1990:782), tryckfrihetsförordningen (SFS 

1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), kontextualisera 

spänningsfältet mellan offentlighet och sekretess. Vi använder även ett antal 

sekretessdomar för att ytterligare belysa tolkningssvårigheterna, vilket kommer 
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diskuteras mer i avsnitt 4.3 materialinsamling och avgränsning samt analyseras i 

avsnitt 6.2. 

4.1.2 Etiska aspekter på intervjumetoden  

Forskaren ska enligt Steinar Kvale (1997) beakta fyra områden under 

intervjutillfället: forskarens roll, informerat samtycke, konsekvenser och 

konfidentialitet. Med forskarens roll syftar han på forskarens inträde i en 

ansvarstagande roll, där “forskarens moraliska integritet, hennes empati, känslighet 

för och engagemang i moraliska frågor” är avgörande faktorer kring 

undersökningens kvaliteter och hållbarhet (Kvale 1997, s. 111). Intervjuaren ska 

därav enligt Öberg (2015) sträva efter att ha en god relation med informanten. Hen 

ska vara en god lyssnare, empatisk, mottaglig och förstående (Öberg 2015.). Under 

intervjutillfället finns det likväl en risk för att forskaren råkar skapa en så pass stark 

relation till informanten att hen inte längre kan upprätthålla en professionell distans 

(Kvale 1997). Detta anser Kvale (1997) kan medföra att forskarens tolkning speglar 

informantens. Vi har, under intervjutillfällena, försökt hålla en professionell distans 

till dem vi intervjuade men vi är medvetna om att denna forskning till stor del har 

formats av det våra informanter har sagt och därför till viss del har färgats av deras 

världssyn.   

 

Under intervjutillfällena användes Informerat samtycke vilket innebär att våra 

informanter fick ta del av vårt syfte med forskningsprojektet, de fick veta vilka som 

kommer att få tillgång till deras intervju och materialet. Det blev även underrättade 

kring de risker och fördelar som kan förekomma kring deras deltagande. Kvale 

(1997) anser att det är av vikt att konsekvenserna av undersökningen 

uppmärksammas och att forskningsprojektet måste genomföras på så vis att 

undersökningspersonerna inte lider skada. Efter denna introduktion bad vi varje 

informant att skriva på en samtyckesblankett och uppmärksammade särskilt att de 

när som helst kan ta tillbaka sitt samtycke, då detta ges frivilligt.  

 

Med konfidentialitet menar Kvale (1997) att information inte ska tillgängliggöras 

för oberoende part. Det ska heller inte vara möjligt att den data informanterna delar 

med sig av ska gå att identifiera. Därför kan data som införskaffas behövas 

anonymiseras, vilket medför att forskaren måste avgöra i vilken utsträckning detta 

ska göras (ibid). Identifierbara uppgifter är enligt Öberg (2015, s. 62) relativt lätta 

att anonymisera men att det är svårare att göra samma sak när det gäller “detalj- och 

informationsrika livshistorier”. Eftersom att vi inte kan säkerställa fullständig 

anonymitet, då intervjuerna gjordes på deras arbetsplats, har vi valt att avidentifiera 
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informationen genom att bland annat ta bort kön, namn och arbetsplats. Vi har även 

ersatt informanternas namn till Informant 1–8 och när de pratar i vår uppsats har vi 

använt oss av ordet hen istället för hon eller han. Vi har även tagit bort till exempel 

städers namn och ersatt dem med [stad]. Vi har även valt att bearbetat 

informanternas citat genom att till exempel ändra dem till en korrekt ordföljd eller 

ta bort upprepningar och talspråk. Det viktiga är inte hur de säger något utan vad 

eftersom det är meningsinnehållet som är det viktiga. Detta gjorde vi av två 

anledningar. Den första är att vi i uppsatsen ville uppnå en samstämmig ton och den 

andra var att det blir svårare att identifiera intervjupersonerna genom deras talspråk. 

(Kvale & Brinkmann) Ofta har detta varit en enkel process men i likhet med Öbergs 

(2015) påstående har det varit svårt att avidentifiera specifika detaljer. De gånger 

som vi har stött på svårigheter har det handlat om att informanterna har berättat om 

en specifik företeelse där det trots avidentifiering går att koppla samman 

informationen till en arbetsplats eller en person. Till följd av detta har vissa citat 

valts bort. Detta har naturligtvis som konsekvens att vissa delar av intervjuerna inte 

når fram till läsaren av uppsatsen men eftersom vi ersatte dessa delar med likvärdig 

information som inte var lika avslöjade anser vi att det är av ringa betydelse för 

slutresultatet.   

 

Att avidentifiera kan enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) vara en 

invecklad process då det å ena sidan är viktigt att skydda informanterna och dess 

sfär men å andra sidan kan leda till att forskaren kan tolka informanternas uttalande 

utan att någon kan säga emot. Som forskare är det därför viktigt att vara medvetna 

om det maktövertag vi har när vi hanterar känsliga uppgifter. Det handlar 

följaktligen om att ha informanternas bästa i åtanke och verka för att upprätthålla 

forskningsetiken. (ibid.) 

  

Eftersom den fenomenografiska forskningsansatsen används måste ytterligare 

etiska aspekter diskuteras. Detta i form av att forskaren, i likhet med de som ingår 

i undersökningen, kommer ha en personlig uppfattning av fenomenet. Uljens (1989) 

menar att denna aspekt är dubbeleggad eftersom det som gör det möjligt för 

forskaren att förstå subjektens uppfattning, kan medföra att vissa aspekter framstår 

som så självklara att de upplevs som irrelevanta. 

 

En förlängning av detta är att det därför inte är möjligt att särskilja forskaren från 

den tolkning som hen gör eftersom resultatet tolkas inom ramarna för den 

personliga kulturella kontext hen innehar. Detta får konsekvenser för den analys 

som görs och de kategorier som forskaren skapar (Uljens 1989). Ett sätt att validera 
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resultatet är att forskarna klargör sina personliga utgångspunkter eftersom “forskare 

är ju trots allt ingen objektiv registrator av data utan selektiv och organiserade vars 

observerande i högsta grad är teoriberoende” (Hasselgren 1985 se Uljens 1989, s. 

34). Uljens (1989, s. 34) menar dock att detta är problematiskt eftersom vi inte kan 

“stiga av den grund vi står på då vi skall beskriva densamma”. Vår utgångspunkt är 

den att vi är två studenter som studerar arkivvetenskap, biblioteks- och 

informationsvetenskap och museologi och som även har erfarenhet att arbeta med 

arkivhandlingar, vilket ger oss en kontextuell förståelse för arkivariernas 

resonemang.  

4.2 Fenomenografisk analysmodell 
Dahlgren och Johansson (2009) anser att det kan vara utmanande att skapa en 

uppfattning eller förståelse ur ett stort kvalitativt empiriskt material. Då vi har gjort 

åtta stycken intervjuer på cirka en timme vardera och därför har ett omfattande 

material att gå igenom, kände vi igen oss i detta uttalande. För att skapa klarhet i 

vårt material har vi besvarat studiens syfte med hjälp av en fenomenografisk 

analysmodell. Grundläggande för metoden är att den är hermeneutisk, de vill säga 

att det meningsinnehållet som är centralt. Metoden strävar efter att differentiera de 

olika uppfattningar som finns i empirin. Deras modell utgörs av sju steg:   

 

1. Bekanta sig med materialet: Forskaren börjar med att skapa en helhetsbild i 

de transkriberade och bearbetade intervjuerna. 

2. Kondensation: Analysen påbörjas och de mest betydelsefulla uttalandena 

väljs ut ur materialet. 

3. Jämförelse: Materialet studeras grundligt för att kunna jämföra och 

upptäcka skillnader och likheter.  

4. Gruppering: Likheterna och skillnaderna i materialet grupperas, för att 

sedan relateras till varandra.  

5. Artikulera kategorierna: Forskaren ska finna kärnan i likheterna i de olika 

kategorierna (fas fyra och fem kan behöva upprepas tills kategorierna “satt 

sig”) 

6. Namnge kategorierna: De olika kategorierna namnges och skapar därmed 

en överskådlig bild, där det mest signifikanta i materialet framträder.  

7. Kontrastiv fas: Forskaren söker efter samband i de olika kategorierna för att 

därefter minska antal kategorier genom att sammanfoga de som har 

likheter.  
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(Dahlgren & Johansson 2009). De slutgiltiga beskrivningskategorierna hamnar i ett 

så kallat fenomenografiskt utfallsrum (Uljens 1989). I utfallsrummet studeras 

relationerna mellan kategorierna för att skapa en förståelse kring hur de förhåller 

sig till varandra samt till det undersökta fenomenet. I analysmodellen som 

presenteras ovan analyseras likheter och skillnader tills man inte finner fler och det 

är genom denna jämförelse som man upptäcker deras karaktäristiska drag (Larsson 

1986).  

 

Larsson (1986) skriver att relationen mellan intervjudata och kategorier måste vara 

omsorgsfullt framställd, de vill säga att data på ett tillfredsställande sätt ska placeras 

in i en kategori. Detta menar Larsson (1986), bör vara så tydligt att det kan 

kontrolleras av en oberoende part. För att säkerställa att de kategorier vi upptäckt 

var signifikanta, valde vi att var för sig studera empirin efter skillnader och likheter 

för att sedan göra en avstämning av de kategorier vi hade kommit fram till. Detta 

betyder inte att en annan oberoende part nödvändigtvis kommer fram till samma 

kategorier, men att vi genom denna metod har säkerställt ett visst mått av 

objektivitet. De kategorier som ur det empiriska materialet har växt fram, samt hur 

vi har gått till väga, redogörs för i avsnitt 6. Resultat, analys och diskussion. 

4.3 Materialinsamling och avgränsning 
Till denna undersökning har vi tillsammans intervjuat åtta arkivarier, varav en var 

en dubbelintervju. Vi inledde materialinsamlingen genom att kontakta tre arkivarier 

via e-post. Dessa tre arkivarier valde vi, dels då vi visste att de arbetade på 

myndighetsarkiv och därmed omfattades av lagarna, dels då de arbetade aktivt med 

utlämnande av sekretessbelagda handlingar. Därefter gjorde vi ett så kallat 

snöbollsurval, där de tre första arkivarierna refererade oss vidare till andra (se 

exempelvis Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015). E-posten som vi skickade ut 

inkluderade en förfrågan om en intervju, en kort presentation om vilka vi är, samt 

våra forskningsfrågor.   

 

För att arkivarierna skulle kunna förbereda sig mejlades frågorna till intervjun på 

förhand. Det hade även den effekten att arkivarierna kunde göra ett urval av den 

information hen skulle dela med sig av, vilket vi ansåg var av vikt eftersom 

intervjufrågorna ofta berörde känsliga ämnen. Intervjufrågorna var uppdelade i två 

tematiska delar. Den första delen handlade om arkivariernas upplevelse och den 

andra fokuserade på känsligt material. Intervjutillfällena spelades in samtidigt som 

vi gjorde anteckningar om sådant som verkade relevant under intervjuns gång. 
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Detta för att lättare kunna förstå det som transkriberades, men även som en 

gardering för informationsförlust ifall våra inspelningar förstördes eller försvann. 

 

Innan vår uppsats påbörjades gjordes en pilotstudie där vi genomförde en intervju 

med en arkivarie på ett myndighetsarkiv. Intervjun gav oss möjlighet att testa våra 

tänkta forskningsfrågor, vilket resulterade i att dessa frågor omarbetades samt att 

ämnet preciserades. Likväl ansåg vi att de uppgifter som arkivarien vid detta tillfälle 

gav oss var så pass relevant att vi valde att ta med intervjumaterialet i denna uppsats. 

Hens intervju är således en av de åtta intervjuer som bildar empirin till denna 

uppsats. Eftersom sekretessbelagt material omfattar en bred och olikartad samling 

av handlingar, har vi valt att avgränsa vårt urval till handlingar som berörs av punkt 

sex i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). Punkt sex omfattar “skyddet för 

enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden” (SFS 1949:105, 2 kap. 2 §). I 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) regleras punkt sex i del fem kap 

21–40. Denna avgränsning medför att vi kan beröra flertal olika handlingar, 

exempelvis socialtjänstens akter, som kan innefatta bland annat 

faderskapsutredningar, barnhemsjournaler eller hälsovårdsjournaler där allt från 

vaccinering till dödsorsak finns med.  

 

För att fördjupa vår förståelse av lagarnas utfall i praktiken och därmed även 

resonemanget bakom arkivariernas avslag kring utlämnande av sekretessbelagda 

handlingar har vi läst domar1 som behandlar sådana utlämnanden. När en enskild 

begär ut en handling från en myndighet ska den sekretessprövas. Sekretessprövning 

kan resultera i att utlämnandet av samtliga handlingar beviljas, nekas eller beviljas 

med vissa uppgifter maskade (Bohlin 2015).  

 

När arkivarier antingen nekar utlämnande eller maskerar uppgifter över information 

är brukaren berättigad att överklaga detta beslut. I offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS: 2009:400) står det i 6 kap. 7 §  

En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet 

1. att inte lämna ut en handling till den enskilde, 

2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja 

innehållet eller annars förfoga över den, eller 

3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket. 

SFS: 2009:400 står det i 6 kap. 7 §  

 

 
1 Domar definieras i svenska akademiens ordlista som slutliga avgöranden i domstol (SAOL 2020). 
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En sådan överklagan ska enligt Kammarrätten i Göteborg (2020) innehålla 

information kring varför beslut att överklaga har tagits och hur hen vill att utgången 

ska bli. Den ska även innehålla bevis som styrker hens argumentation för ett 

överklagande samt en beskrivning av eventuella speciella omständigheter 

(Kammarrätten i Göteborg 2020). Överklagandet skickas till Kammarrätten för 

prövning vilket sedan resulterar i en dom.  

 

Domarna som vi begärde ut har tagits från Kammarrätten i Göteborg dit de skickas 

enligt 6 kap. 7–8 §§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Vi började 

med att ta preliminär kontakt med Kammarrätten för att ta reda på hur många domar 

som fanns att tillgå under 2019, vilket var 190 stycken. Sedan bestämde vi oss för 

att göra en avgränsning på ett halvår och fick därmed ut de domarna som inkommit 

från och med den första juli 2019 till och med 31 december 2019. Detta resulterade 

i 81 stycken domar. Vi använder dessa domar som grund för att skapa en större 

förståelse för hur rätten och de olika instanserna tolkar lagarna. Genom dem kan vi 

sedan problematisera arkivariernas resonemang. 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tre forskningsområden som på olika sätt relaterar till 

uppsatsens ämne. I det första avsnittet redogör vi för arkivariernas förändrade roll i 

samhället. I det andra avsnittet redovisar vi den juridiska forskningen kring 

sekretess, främst utifrån problematiseringar av offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) och begreppet integritet. Därefter skildras den arkivvetenskapliga 

forskningsinriktningen kring integritet och öppenhet. Ett forskningsfält som även 

det tar sin utgångspunkt i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), men 

som problematiserar sekretessens innebörd när det kommer till forskning, gallring 

och integritet inom arkiv.  

5.1 Arkivariernas förändrade roll 
Eftersom vi ämnar undersöka arkivariernas resonemang kring sekretess anser vi att 

det är relevant att även presentera forskningen kring arkivariers förändrade 

yrkesroll. Lika lite som att samhället är statiskt har arkiven och i förlängning 

arkivariernas roll varit stillastående. Enligt arkivvetaren Terry Cook (2013), kan 

man dela in denna förändring i fyra paradigm som han beskriver i sin artikel 

Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms från 

2013. De fyra paradigmen, som sträcker sig över ett tidsspann på 150 år, har han 

valt att kalla för Juridical legacy, Cultural memory, Societal engagement och 

Community archiving. I det första paradigmet diskuterar han arkivariers objektiva 

och neutrala roll gentemot arkivet och dess bestånd, där de agerar som sanningens 

väktare. Under den här tiden får heller inte arkivarierna ta beslut om vad som ska 

bevaras och gallras, detta regleras istället av statliga administratörer. (Cook 2013) 

  

Det andra paradigmet kännetecknas av ett ökat handlingsbestånd, detta till följd av 

första och andra världskriget samt den ekonomiska depressionen 1929. Den 

konsekventa statliga tillväxten resulterade i en explosionsartad ökning av 

handlingar och medförde att arkivariers arbetssätt ändrades. Detta ledde till att 

arkivarierna började ta aktiva beslut om vad som skulle bevaras och vad som skulle 

gallras. Trots att arkivarierna under denna tid agerade långt ifrån neutralt, växte det 

fram en medvetenhet kring den aktiva bevarande rollen. Han menar att under detta 

paradigm skiftade bevarandefokus till nya samhällsgrupper vars minnen tidigare 

inte ansetts viktiga att spara, dock skedde detta genom ett filter av akademisk 

forskning. Under det tredje paradigmet utformades nya strategier för att hantera 
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handlingar då myndigheterna övergick till mindre kommunala och regionala 

kontor. Arkivarierna fick även en aktivistisk roll, och agerade för att fylla igen hålen 

som finns i arkiven kring minoriteter. Här menar han att arkivarierna verkar som en 

resurs för samhällets identitetsskapande. (Cook 2013)  

 

Fjärde och sista paradigmet är enligt Cook (2013) där vi befinner oss nu och som 

till stor del karaktäriseras av dess kommunikationsmöjligheter. Här menar han att 

varje individ med hjälp av tekniken har möjlighet att skapa sitt eget onlinearkiv, 

vilket gör det möjligt för samhällsgrupper och organisationer att gå samman och 

dela sina intressen i syfte att stärka gemenskap och identitet. Cook (2013) menar att 

detta ger arkivarier en möjlighet att dokumentera mänskliga aktiviteter i ett bredare 

omfång och där de tidigare paradigmens fokus såsom bevis, minnen och identitet 

blir sammanblandade till ett mer holistiskt och levande “totalarkiv”. Han poängterar 

däremot att det är omöjlig att förvärva allt material som skapas online, samt att detta 

inte bör vara det primära målet med ett arkiv. Fokus bör istället ligga på att förmedla 

arkivariernas expertis utåt och verka som en resurs och en så kallad rådgivare till 

samhället och de lokala arkiven, gällande arkivering. Arkivarierna i detta paradigm 

ser även samhället som en resurs i att bland annat generera metadata, exempelvis 

via digitala verktyg som taggning och kommentarer. Det är på detta vis en 

tvåvägskommunikation med samarbete som fokus och på sikt skapas ett mer 

demokratiskt, holistiskt och inkluderande arkiv. Utifrån Cooks (2013) beskrivning 

av arkivariernas förändrade roll i samhället, kan man utläsa att de har blivit allt mer 

uppmärksamma på sin maktposition i skapandet av arkivet både som kulturarv och 

som en resurs inom samhället. 

 

Annan forskning som gjorts på detta område ur en svensk kontext är Staffan 

Smedberg (2012, s. 254) som, i likhet med Cook (2013), menar att 

arkivarieprofessionen har förändrats i takt med samhällets utveckling och att den 

“svenska utvecklingen inte kan skilja sig nämnvärt från den allmäneuropeiska”. 

Dock kan man se att den svenska offentlighetsprincipen är unik för Sverige 

eftersom den ligger till grund för det sätt som man i Sverige skapar allmänna 

handlingar (Smedberg 2012). Precis som Cook (2013) menar även Smedberg 

(2012) att arkivarierna har gått från neutral väktare till att ifrågasätta denna 

objektivitet. Han skriver att “arkivarier sedan medeltiden har haft betydelse för 

makthavarna” men att det är först nu man börjat fundera på dess kopplingar till 

politiken (Smedberg 2012, s. 254). Länge, skriver han, “har dess koppling till 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gjort att den ansetts politiskt 

neutral” och detta har stått till grund för arkivariernas självbild som “den neutrala 
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vårdaren av allmänna handlingar och av kulturarvet” (ibid, s. 254). Även Smedberg 

(2012) beskriver arkivariernas väg från yrkesarbetare till historiearkivarier, till att i 

vår tid bilda en profession med en ny syn på användarna, där arkivvetenskap har 

utvecklats till ett akademiskt ämne. 

5.2 Den juridiska forskningen 
Eftersom vi fann att forskning kring sekretess inte är så vanlig inom 

arkivvetenskapen har vi sökt oss till det juridiska forskningsfältet. Forskning kring 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är ett aktuellt ämne och de som 

vi har valt att lyfta fram som är av betydelse för vår forskning har alla diskuterat 

balansen mellan integritet och rätten till allmänna handlingar.  

 

Juristen Elisabeth Rynning (2009) belyser denna problematik i sin artikel 

Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning där hon diskuterar 

forskningens möjligheter och inskränkningar utifrån offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Hon menar att den öppna lagstiftningen och 

möjligheten för allmänheten att kontrollera maktutövande skapar ett sunt klimat för 

fri och kvalitativ forskning. Dock uppstår ofta frågan om skydd för den privata 

integriteten. Problemet, menar Rynning (2009), finns just i tolkningsfasen av de 

relevanta lagarna som både i interaktion med varandra och enskilda är otydliga. 

Detta då vissa delar av regelverket å ena sidan nedvärderar riskerna av 

integritetsintrång medans andra delar tillåter stora inskränkningar i 

offentlighetsprincipen.  

 

Hon skriver att sekretesslagen är ett svårtillgängligt skydd för den enskilde och att 

den i princip aldrig utgör ett hinder för forskningen så länge forskaren uppfyller 

etikprövningen och personuppgiftslagen. Som enskild kan det dock vara svårt att 

veta vad ens uppgifter används till och vem som har tillgång till dem. Detta, menar 

Rynning, kan skapar en viss oro för den enskilda individen kring desinformation. 

Hon menar även att felaktigt utlämnande kan orsaka skada eller men för en enskild 

individ och att en handling som har lämnats ut inte går att överklaga eller tas 

tillbaka. Då är skadan redan gjord. (Rynning 2009) 

 

Historiken Anna Rosengren (2016) undersöker i artikeln Openness, Privacy and the 

Archive Arguments on openness and privacy in Swedish national archival 

regulation 1987–2004 hur arkivlagen (SFS 1990:782) har kommit att formas utifrån 

de argument som förts för och emot insyn i arkiven. Detta gör hon genom att 

undersöka de arkivlagsregleringar som skett mellan 1987–2004. Genom dem 
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förmedlar hon en förståelse av vilka slags handlingar som bevaras samt vilka 

argument som användes för och emot öppenhet och sekretess i skapandet av de 

rådande lagarna. Insyn, menar Rosengren (2016), är ett dubbeleggat svärd där 

insynen å ena sidan kan användas för att granska makthavare, men å andra sidan 

kan betyda att privatliv blottläggs.  

 

I sin artikel visar hon även att balansen mellan tillgången till allmänna handlingar 

och den personliga integriteten inte är så balanserad som den verkar. Det underlag 

som ledde fram till arkivlagen (SFS 1990:782) var, menar Rosengren, partisk för 

öppenhet. Något hon förklarar med Sveriges långa tradition av öppenhet. Hon 

avslutar sedan sin artikel med att skriva att det vore på sin plats att börja överväga 

även de argument som förs för integriteten. (Rosengren 2016)  

 

I Jane Riechels (2007) artikel Gillberg v Sweden - forskningsmaterialet i 

allmänhetens tjänst från 2007, diskuterar hon målet Gillberg v Sweden genom att 

lyfta fram två specifika punkter. Den första punkten är forskarens rätt till sitt 

forskningsmaterial. Den andra punkten är den enskildes rätt till privatliv och 

integritet, vilket ställs mot allmännyttig forskning och rätten till allmänna 

handlingar. I sin forskning hade Gillberg studerat 141 barn och föräldrar med 

ADHD och DAMP, men när en läkare och en forskare i sociologi begärde ut hans 

forskningsmaterial, hade Gillberg vägrat. Hans vägran överklagades då till 

Kammarrätten som slog fast att materialet skulle lämnas ut med vissa förbehåll. Då 

valde Gillberg, istället för att följa Kammarrättens beslut, att förstöra 

forskningsmaterialet med argumentet att han skyddade subjektens integritet. 

(Riechel 2007)  

 

Gillberg, som senare dömdes i rätten, överklagade till Europadomstolen, vilka även 

de menade att Gillberg inte hade rätt att lova ett mer bindande sekretesskydd än det 

som var lagstiftat och att Kammarrätten således hade gjort en riktig bedömning 

(ibid.). I slutändan skriver Riechel (2007, s. 928), kan målet inte ge någon ny 

vägledning annat än ett “allmänt konstaterande att rätt till tillgång till information - 

även känslig sådan - har ett egenvärde för samhället och forskningen i sort”. Denna 

artikel ger, menar vi, en fingervisning om var balansen mellan integritet och rätten 

till information befinner sig. 

 

I lagrådsremissen Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden 

(2016) utgiven av justitiedepartementet, går det att läsa att de föreslår lagändringar 

för att bättre kunna bemöta integritetskränkning inom domstolsväsendets offentliga 
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handlingar. De betonar att offentlighetsinsyn i domstolsförhandlingar är en viktig 

del av rättssäkerheten och menar vidare att det är en av grundstenarna i vår 

demokrati att denna insyn finns (Johansson & Säfsten 2016). Samtidigt anser de att 

individers integritet ofta blir kränkt i dessa handlingar och att det därför är viktigt 

att intrången inte tillåts gå längre än vad som är absolut nödvändigt.  

5.3 Arkivvetenskaplig forskning kring sekretess 
Ett annat forskningsfält som är relevant för vår frågeställning är den forskning som 

gjorts kring sekretess inom arkivvetenskapen. När det kommer till renodlad 

forskning kring offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) med ett 

arkivperspektiv, ser fältet inte stort ut. Det finns framförallt två magisteruppsatser 

som berör ämnet. Men ser man till den forskning som sker utifrån ett 

arkivperspektiv kring frågan om integritet och öppenhet i stort, finns det mer att 

hämta.   

 

Att skapa sig en förståelse för sekretesslagen är en väsentlig del i att kunna 

praktisera den. Detta diskuterar Peter Ericsson (2018) i sin arkivvetenskapliga 

masteruppsats Att värna privatlivets helgd: En arkivvetenskaplig studie av 

sekretesslagens utveckling 1927–2010. Masteruppsatsen tar avstamp i hur 

sekretesslagen historiskt har förändrats över tid, där han menar att man måste ha en 

djupare förståelse kring den samhälleliga kontexten för att förstå de olika 

avvägningar som har gjorts fram till skapandet av dagens sekretesslagstiftning. I 

likhet med Rynning (2009), problematiserar även han den offentliga handlingens 

öppenhet kontra individens personliga skydd och menar att demokratiska fri och 

rättigheter är hotade om denna fråga hamnar i obalans.  

 

I artikel The archivist’s balancing act: helping researchers while protecting 

individual privacy diskuterar Judith Schwarz (1992) den balansakt som arkivarien 

befinner sig i, där arkiv måste värna om den enskildes integritet samtidigt som det 

måste verka som en förmedlande verksamhet. Att kunna bemästra denna balansakt 

är enligt Schwarz (1992) önskvärt, men i arkivariens yrkesutövande är detta allt mer 

komplicerat. Hon problematiserar att det för arkiven är dess material ur ett 

forskningsperspektiv, som är värt att synliggöra, men när materialet handlar om 

människor i redan utsatta positioner kan det innebära “tremendous dilemmas over 

issues of confidentiality and individual privacy when people's lives may depend 

upon the security of their deep” (Schwarz 1992, s. 186). Denna problematik handlar 

enligt henne om att arkivarien ska upprätta en balansakt mellan allmännytta, oro 

och integritet. Hon skriver från ett amerikanskt perspektiv där sekretessregler och 
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offentliga handlingar inte fungerar på samma sätt som i Sverige, men vi menar att 

balansakten hon diskutera ändå är relevant för vår forskning (ibid.) 

 

Ur ett svenskt perspektiv är den balansakt som Schwarz (1992) tog upp i sin artikel 

lika komplex. Anton Almer och Madelene Svensson (2019), diskuterar i sin 

arkivvetenskapliga masteruppsats Arkivariens balansakt: En dekonstruerande 

läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av 

integritet vilka normer och värderingar som offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) ger uttryck för och hur detta kan öppna upp för en diskussion kring 

begreppet integritet. Integritetsbegreppet i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) är enligt Almer och Svensson (2019) svårdefinierat. Likväl har de, 

utifrån deras undersökning, dragit slutsatsen att begreppet inte bara har en 

definition, detta då det ska främja användbarheten i lagtexten och kunna brukas i 

olika kontexter. Integritetsbegreppet kan därmed innefatta den mänskliga faktorn, 

institutioner eller staten och det kan även vara kopplat till bland annat moral och 

yrkesidentitet. 

5.4 Sammanfattning av forskningsläget 
I föregående avsnitt har vi presenterat forskningsläget utifrån arkivariernas 

förändrade roll, den juridiska forskningen kring offentlighets- och sekretesslagen, 

samt den arkivvetenskapliga forskningen kring sekretess. Utifrån den första 

kategorin kan vi förstå att forskning kring arkivariernas förändrade roll måste sättas 

i relation till de rådande samhällsförändringarna. Där både Cook (2013) och 

Smedberg (2012) menar att när man har gjort detta skänker det en större förståelse 

kring dagens arkivarier och deras yrkesutövande.   

 

Den andra kategorin visar hur forskare ser på öppenhet samt integritetsintrång ur 

ett juridiskt perspektiv. I Rynnings artikel (2009) synliggör hon en förståelse kring 

att öppenhet är gynnsamt ur ett forskningsperspektiv, men att det medför ett 

integritetsintrång. Detta eftersom sekretesslagen är ett svårtillgängligt skydd för den 

enskildes integritet efter att forskaren har fått sin etikprövning godkänd. 

Integritetsintrång är även något som Rosengren (2016) diskuterar, men hon menar 

att öppenhet medför att man kan granska makthavare. Vidare har Riechel (2007) 

visat att ett beslutsfattande kring sekretess inte kan ske utan en laglig grund. 

Johansson och Säfste har i sin lagremiss (2016) visat att offentlig insyn är en 

demokratisk rättighet, där insyn i domstolsförhandlingar är en viktig del av 

rättssäkerheten. Likväl lyfter de fram att insynen måste ske under kontroll så att 

individers integritet inte blir kränkt. 
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I det sista avsnittet har forskning kring det arkivvetenskapliga fältet presenteras. 

Ericssons (2018) masteruppsats visar att frågan kring hur sekretesslagstiftningen 

påverkar arkivariers utövande bör förstås i ett historiskt perspektiv. Genom att 

förstå den historiska kontexten ger det upphov till olika konflikter mellan 

offentlighet och integritetsintrång. Denna konflikt mellan allmännytta och 

integritet, vägs även in i Schwarz artikel (1992) där hon menar att det måste råda 

en balans mellan dessa två sfärer. Vidare visar Almer och Svensson (2019) i sin 

masteruppsats att ett begrepp som integritet är svårdefinierat i offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Men de kommer fram till att det inte enbart finns 

en definition, eftersom begreppet ska bli mer användarvänlig.  

  

Den tidigare forskningen redovisar hur allmännyttan ställs i relation till den 

enskildes integritet och hur det skapar dilemman för arkivarier som måste finna en 

balans i detta. Avsaknandet av arkivvetenskaplig litteratur visar tecken på att 

området inte är lika välutforskat som inom det juridiska fältet. Denna uppsats är 

avsedd att komplettera den arkivvetenskapliga forskningen genom intervjuer med 

arkivarier som är aktiva inom relevanta fält och som genom erfarenhet besitter en 

djup förståelse för problematiken. Vi vill med denna uppsats tillföra en djupare 

förståelse för hur arkivarier resonerar kring utlämnandet av sekretessbelagda 

handlingar och hur de rent praktisk går till väga. 
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6. Resultat, analys och diskussion  

Vi har delat upp resultat, analys och diskussionen i två steg, där det första steget 

inriktar sig på att presentera de kategorier vi har identifierat genom den 

fenomenografiska analysmodellen samt en sammanställning av resultatet av de 

domar som vi läst. I det andra steget diskuteras forskningsfrågorna i relation till det 

samlade resultatet samt tidigare forskning och teori.  

6.1 Resultatet av det fenomenografiska utfallsrummet  
Genom en fenomenografiskt analys av de transkriberade intervjuerna har vi 

identifierat åtta kategorier, vilka presenteras i tabell 1. En djupare redogörelse där 

kategoriernas underlag presenteras var för sig kommer att följa efter tabellen. 

Tillsammans formar kategorierna en sammanhängande bild av de uppfattningar 

arkivarierna har kring utlämnandet av sekretessbelagda handlingar. Vi var i stort 

sett eniga om de kategorier som kom fram, dock fanns det en kategori som ändrade 

skepnad ett antal gånger som vi tillslut valde att namnge: Förändring. Där kunde vi 

samla flera underkategorier som alla berör förändring av olika aspekter i 

utlämnandet av sekretessbelagda handlingar. 

 

 Tabell 1. Det slutliga fenomenografiska utfallsrummet  

 

Kategori Sammanfattning  

1. Lagen är 

tvetydig 

Lagen som ramverk, hur resonerar arkivarier kring 

tvetydighet i lagen. 

2. Detektivarbete Hur resonerar man kring det praktiska arbetet.  

3. Integritet 

kontra rättigheter 

Hur resonerar arkivarier när en individs integritet hotar 

någon annans rättigheter. 

4. Egen moral Hur uttrycker arkivarier sin egen moral. 

5. Stödverktyg Vilka verktyg har arkivarier tillgång till i sin vardag. 
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6. Forskning och 

journalistik 

Hur resonerar arkivarier kring forskning och journalistik. 

8. Spridning av 

uppgifter 

Hur resonerar arkivarier kring uppgiftens spridning utanför 

arkivets väggar.  

8. Förändring  Hur resonerar arkivarier kring en möjlig förändring av 

utlämnandet av sekretessbelagda handlingar. 

 

6.1.1 Lagen är tvetydig 

I den första kategorin uppmärksammas de tvetydiga känslor som informanterna 

uttryckte kring lagstödet. De intervjuade arkivarierna gav ofta uttryck för att lagen 

var viktig att följa, men ju mer de resonerade kring det legala ramverk, desto mer 

framkom den inneboende tolkningsbredden. Informant 7 berättade:  

[l]agtexten är ju lagtexten, sen är det en sak att sitta och läsa den och en helt annan sak när man 

själv väl ska göra bedömningen och så. De är ju inte så lätta att tolka, lagtexterna och göra om 

dem i praktiken. 

Informant 7 

En fördjupning av detta är att många av våra informanter diskuterade lagtexternas 

begrepp och menade att det fanns flera sätt att tyda dem. Ett exempel på detta är 

begreppet närstående, där Informant 7 menade att “[...] Man kan ju tolka att det 

endas är familjemedlemmar, men det kan ju också vara sambo, grannar och det kan 

vara vänner. Så det är inte lätt liksom, vad är närstående?”. Liknande resonerade 

Informant 5 om vad som menas när lagtexten använder sig av begreppet betydelse. 

Hen berättade i intervjun, att man ska på “[b]egäran lämna ut alla uppgifter som 

kan ha betydelse för utredning. Men vad menas med betydelse?”. Hen menade att 

här är det upp till arkivarien att bestämma vilka uppgifter som har betydelse för 

utredningen och därmed ska lämnas ut. Även här framkom det en stor 

tolkningsbredd inom ramen av lagtexterna. 

 

Några informanter lyfte även att det finns många olika lagar att förhålla sig till samt 

nya versioner av lagarna där hänvisningar till de äldre blir en ökad komplikation. 

Informant 4 berättade: 

[d]et är ju såhär att det finns material som är äldre än 2009 så att då hänvisas det ju i materialet 

ofta till dem. Det kan ju vara sekretessklassat material med den gamla sekretesslagstiftningen 
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så man får göra någon sorts korslistor så man kan motivera ett avslag utifrån den nya, det 

komplicerar det ju också lite. 

Informant 4 

Flera informanter menade även att det inte var ovanligt att de gjorde andra 

tolkningar av vad som skulle lämnas ut än sina kollegor, vilket tyder på att de var 

medvetna om att olika bedömningar kunde göras på samma material. Trots att lagen 

följs utav båda. Informant 8 menade att “[j]a men sen är det ju också personliga, jag 

menar att alla arkivarier är ju högt utbildade personer så att det är ju inte så att vi är 

maskiner utan vi har ju lite olika personliga förhållningssätt”. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att uppfattningen i denna kategori är att våra 

informanter är noga med att följa lagen men anser att det är en fråga om att tolka 

den och att denna tolkning inte alltid är så lätt. Det kan handla om hur de tolkar 

begrepp och bemöter nya versioner av lagarna.  

6.1.2 Detektivarbete 

Den andra kategorin har vi döpt till detektivarbete. Ett återkommande tema bland 

informanterna var att de genom undersökningsarbete kunde hjälpa brukarna att få 

samtliga handlingar de har rätt till eller som Informant 1 berättade “[f]ör det är 

väldigt mycket som om personen själv känner till så då är det inte sekretess som om 

den inte känner till det". Handlingar som berör någon annan måste nämligen maskas 

om det inte är allmän vetskap eller personen i fråga redan vet om det. Men det är 

inte alltid självklart vad personen i fråga kunde veta och arkivarierna får inte lov att 

avslöja något. Arkivarierna skapade därmed en metod där de med ledande frågor 

försökte göra sig en bild av hur mycket brukaren vet. Informant 8 berättade hur det 

kan gå till att efter att ha gått igenom uppgifterna: 

[f]örst ringer man till den personen som har begärt ut handlingen och ställer lite frågor runt utan 

att avslöja vad det är som man bedömer som är sekretess, men man kan ställa lite frågor runt 

det för att ofta är det uppgifter som redan är allmänt kända. 

Informant 8 

Informanterna menade att de på detta viset kan följa lagen extra noga och samtidigt 

hjälpa brukarna att få tillgång till allt i handlingen som de har rätt till.  

 

En annan aspekt av detta detektivarbete är att man genom denna metod kunde 

underlätta utlämnandet genom att undersöka om de berörda personerna är i livet, 

något som informanter uttryckte. Informant 7 berättade: 

 

[...] Oftast vill de ha ut allt när de beställer, de vill ha ut precis allting. Sen är det ju när det 

gäller sådana här sekretessfrågor har vi rätt att begära att de identifierar sig, att vi får veta vilka 
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de är. För då kan vi. Det innebär att vi kan lämna ut mer än vad vi kanske hade gjort annars till 

exempel om det är familjemedlem och så person är avliden och liksom sådär. Så vi brukar prata 

med dem oftast. För att avgöra, det blir lättare bedömningar. 

Informant 7 

Inom detta tema har vi sett variationer på hur bekväma arkivarierna är med metoden 

detektivarbete. Vissa menade att den är självklar att använda medan andra kände 

sig mindre bekväma med att “luska”. “[...] Att vi luskar ibland det förekommer 

också, inte jag. Det är andra som gör det, så det förekommer det gör det också. Det 

är svårt det där, klura ut hur man ska ställa frågor utan att avslöja något“ (Informant 

7). Samtidigt var det ingen av våra informanter som helt valde bort den personliga 

kontakten och möjligheten att hjälpa brukarna. 

 

Sammanfattningsvis i denna kategori delade informanterna uppfattningen att det i 

yrket finns en metod för hur de går tillväga för att på bästa sätt hjälpa brukarna till 

all information de har rätt till. Även de informanter som inte var bekväma med det 

så kallade detektivarbetet, uppfattade ändå metoden som essentiell i arbetet.  

6.1.3 Integritet kontra rättigheter  

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är utformad på så sätt att 

individen har rätt att få veta mycket om sig själv samtidigt som lagen grundar sig 

på skyddet av den personliga integriteten. I den här kategorin vill vi belysa hur 

många av våra informanter resonerade när de väger den enes integritet, rätten till 

privatliv, gentemot någon annans rätt till information. 

 

En vanlig motsättning som kan uppstå, är den mellan ett minderårigt barn och dess 

vårdnadshavare. Lagen är skriven så att ju mognare barnet är, desto större rätt har 

hen till självbestämmande. Här blir det upp till arkivarierna att bedöma mognad: 

[...] Det som man ska göra i de tillfällen när barnen är 14, 15 år, är att man ska höra med barnet. 

Är det okej med dig att pappan tar del av din journal. Och säger barnet då: Nej! Det är faktiskt 

inte okej. Då [...] är det lagens intention att då ska inte pappan ta del av det heller. 

 Informant 1 

En annan konflikt som arkivarier ofta möter är den kring adoption, vilket är ett 

känsligt område enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 26 kap. 13 

§. Här ställs den biologiska förälderns integritet mot den adopterades rätt till att få 

veta sitt ursprung: 

[...] Ja ibland är det, kan det vara frågor som gäller, rätten till att få reda på sitt ursprung där 

man får göra en avvägning, vad är det bäst för barnet kanske i frågan i att veta sitt ursprung 

eller om man ska skydda modern som det då oftast är i det här fallet. Det kan vara modern som 

kan ha lämnat bort sitt barn eller adopterat bort det eller så. Så det är sådana avvägningar som 

är knepiga. Faktiskt! 
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Informant 4 

Ett tredje scenario är när flera personer finns omskrivna i en akt. Detta kan till 

exempel handla om ett barn som vill ha sin avlidnes förälders akt, en akt som kan 

innehålla information om andra, exempelvis syskon. I sådana fall försöker ofta 

arkivarierna få brukaren att prata med dem som är involverade om att få fullmakt. 

Informant 7 sa att “[...] Men det sker inte alltid och då måste man ju ta hänsyn till 

de andra och inte lämna ut uppgifter till exempel. Det är ju sådant här som gör att 

det blir svårt”. 

 

Informant 8 tog även hen upp ett snarlikt scenario när det kommer till syskon då 

hen påpekade att socialtjänsten historiskt har hanterat akter olika och att det var 

vanligt att den information som fanns på syskon som fostrades tillsammans 

hamnade i det äldsta barnets akt, vilket kunde leda till en diskrepans i storleken på 

akterna. 

[...] Innan socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 så var det väldigt vanligt att till exempel om det 

var en syskonskara så var det äldsta barnet som hade mest information även om småsyskonen, 

så om du var ett småsyskon kanske du ha en akt på sju sidor och där står bara jättelite och så 

blir du väldigt besviken och sen så begär du istället ut då storebrorsans akt och där har man 100 

sidor och mycket mera. För det är klart att om man blir satt i samma fosterfamilj så besöker 

socialtjänsten familjen då behöver hen inte noter i två olika journaler att de var på hembesök 

och det såg bra ut för båda. Då tyckte man väl på den tiden att det räcker väl med att man gör 

det på ett, ofta gjorde de det eller på den tiden gjorde de det på skrivmaskin medan det nu för 

tiden är en databas så att jag misstänker att man kan ta och jobba med två akter samtidigt eller 

att det går rätt så fort att copy paste. 

Informant 8 

Informanten menade här att om exempelvis det yngsta barnet vill ha ut handlingar 

om sig själv, vilket den har rätt till, kan hen behöva en fullmakt från det äldsta 

syskonet, då det är i dennes akt informationen finns. Det blir en fråga om äldsta 

barnets integritet som ställs mot dess syskon. På grund av detta sätt att skriva går 

de miste om en massa information om sig själva som de inte har möjlighet att begära 

ut eftersom de inte med lätthet kan begära ut någon annans journal.  

 

Sammanfattningsvis kan man se att det i många av de här fallen ofta ställs två 

enskilda personers rättigheter mot varandra. Vilket leder till att det är upp till 

arkivarierna att bestämma vilken av individernas olika rättigheter som väger tyngst. 

Det visar sig att informanterna övervägande tolkar lagen till fördel för att skydda 

integriteten.  
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6.1.4 Egen moral 

Den fjärde kategorin betecknas av arkivariens egna moral och hur den påverkade 

deras arbete kring utlämnandet av sekretessbelagt material. Då vi 

uppmärksammade två förhållningssätt till denna kategori har vi valt att dela upp 

den i två fält: Där moralen stämmer överens med lagen och Där moralen inte 

stämmer överens med lagen.  

 

Ibland stämmer inte den personliga moralen överens med lagen vilket leder till att 

våra informanter måste lämna ut handlingar de anser borde vara sekretessbelagda. 

En vanlig handling som informanterna upplevde en moralisk konflikt kring var 

domar. Eftersom sekretessen kring känsliga uppgifter som förekommer i 

domstolshandlingar bryts blir uppgifterna offentliga. Detta är en viktig del av 

rättsskipningen eftersom medborgaren annars skulle ha svårt att kontrollera 

resultaten. Men det innebär också att handlingarna ofta innehåller sådant som 

vanligtvis hade skyddats av sekretess. Informant 1 berättade detta kring att en 

brukare begärt ut en domstolshandling: 

[n]är jag står där uppe i domstolshandlingar så tittar man på de här sakerna och det var bland 

annat ett barn som blev drabbat och så fanns det bakgrund i familjen som inte heller var trevlig 

på något sätt och så ska man ta ner den där. Då känner jag att hade jag fått lov att bestämma så 

hade han inte fått se det här. Men nu fick jag inte lov att bestämma, utan jag ska ju faktiskt följa 

lagen. Då får man godkänna och lämna ut den ändå. 

Informant 1 

Informant 8 refererade till ett mordfall som hade blivit uppmärksammat av media 

där hen var kritisk till utlämnandet av dessa handlingar: 

[d]å en kvällstidning begärde ut den akten ur tingsrätten, valde jag att ringa till tingsrätten och 

frågade tingsrätten i [stad], om jag skulle lämna ut detta materialet. Ja, det måste du, sa de. Och 

det är klart att det [journalisterna] gjorde då var att de ringde till den här [personen] som nu tio 

år senare, ja hur känns det idag. Hur kul är det alltså? Att få det alltså! Men jag kan inte göra 

någonting för att de har rätt att göra så och på sätt och vis är det ju bra man ska ha rätt att kunna 

göra insyn. 

Informant 8 

Informant 3 menade även hen att det ibland kan kännas fel att lämna ut handlingar 

som man är skyldig att ge ut “[i]bland känns det, i och med att det är lagstiftningen 

som styr på den delen så kan jag känna ibland känna, man vet ju inte hur personen 

mår idag och så är man ändå skyldig att lämna ut det [...]. Jag har en skyldighet att 

lämna ut det”.  

 

Det finns också de gånger där informanterna menade att deras moral är i symbios 

med lagen. Informant 1 berättar: 
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[d]et var, om ni kommer ihåg när det var den här flyktingkrisen 2015. Då beslutade Malmö 

stad, och det var uppe på stadskontoret och juristerna där man beslutade, att uppgiften om vart 

flyktingboenderna fanns skulle sekretessbeläggas. För det är ju en sån sak som normalt är en 

öppen och allmän handling. Och det är ju så att vi har inget bygglov för flyktingboende utan då 

är det ju ett tillfälligt bygglov. Det var ju bara det att då var det i Lund så var det ju en 

sverigedemokrat, det var väl en av de här Ekerotharna, som gick upp och bad så bad han att få 

ut alla tillfälliga bygglov. Många av dem var ju flyktingboende och så la han ut dem på sin 

facebooksida. Och så tänker man att det finns vissa av hans anhängare som inte är så bra, så 

därför i förebyggande syfte för att ingen skulle göra samma sak i Lund eller i Malmö då så blev 

de då hemliga. Just då och fortfarande känner jag att det stämmer överens med min privata 

moral, jag tycker att det är rätt. 

Informant 1 

Sammanfattningsvis kan man se att uppfattningen bland våra informanter var att 

lagen inte alltid stämde överens med deras moral, dock ansåg de att de agerade på 

det enda sätt som de kunde. Den gången när en av våra informanter uppfattade att 

hens moral stämmer överens med lagen var när Malmö stad ändrade sin 

sekretessbestämmelse på tillfälliga bygglov, vilket de gjorde efter att de fått 

kännedom om den hotbild som fanns kring utlämnandet av handlingar som berörde 

flyktingboendena.  

6.1.5 Stödverktyg 

I intervjuerna lyfte många fram olika sätt att få stöd i yrkesutövandet. Stöd kunde i 

dessa fall vara både formellt och informellt. Det informella stödet kunde vara i form 

av rådfrågning av någon mer erfaren, eller i form av spontana stödgrupper inom 

verksamheten. Formellt stöd kunde vara i form av domslut, jurister och nätverk som 

bildats i mer officiell kapacitet för att dryfta frågor om sekretess.  

 

När en sekretessprövning görs är det flera av informanterna som påpekade att de 

flesta beslut kring utlämnandet är något de gör själva. Dock menade de att när de 

känner sig osäkra är det många som får stöd genom att rådfråga sina kollegor. “[...] 

Alltså de väldigt enkla är ju så lätta så det är antingen ja eller nej [...] men de lite 

tuffa pratar vi med varandra om” (Informant 8). På vissa arkiv har det även skapats 

en mer formell sekretessgrupp för att underlätta för arkivarierna i sekretessbeslut 

som är mer komplicerade. Detta är något som Informant 4 påpekade: 

[o]ch sen har vi också en liten, vad ska man säga, “sekretessklubb” här då hos oss i [stad], där 

vi är [antal] personer som delar på detta och hjälps åt när vi gör bedömningar och när vi skriver 

avslag samt hur vi ska formulerar oss. Så det kan ju kännas bra att ha det stödet, där man kan 

ventilerar och bolla sådana här saker med “klubben”.  

Informant 4 

Utöver det stöd som finns tillgängligt på arbetsplatserna finns det även ett 

sekretessnätverk där även jurister ingår: 
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[d]et finns ett sekretessnätverk, som det heter, som träffas regelbundet en gång per termin och 

det består av dem som arbetar med utlämnandet av sekretessbelagt material på de olika 

enheterna och där ingår också våra verksjurister som stödjer oss i detta och det är ett givande 

och tagande. Det är ganska bra att ha ett ansikte på dem. 

Informant 4 

Ett annat stödverktyg de använde sig av är domar från Kammarrätten. Genom att 

förhålla sig till hur Kammarrätten har dömt i sekretessärenden kan de öka sin 

kunskap och få stöd i hur de själva bör resonera kring komplicerade avvägningar. 

Informant 8 berättade “[v]i prenumererar på domar så då ser vi hur och på vilka 

grunder de har dömt efter, så där lär man sig något nytt hela tiden”. Informant 7 

instämde i detta och menade att “[..] Finns det en dom kan man utgå från den, i vad 

man får och inte får lämna ut”.  

 

Något annat som också var vanligt bland våra informanter var att de i svårare frågor 

använde sig av juriststöd. Informant 2 berättade att juristerna “[h]ar ju en högre 

kompetens rörande lagstiftningen och erfarenhet av det området”. Dock menade 

flera av informanterna att deras erfarenhet ofta gjorde att de inte behövde använda 

sig av stödet lika mycket. Informant 5 berättade så här om hur hon uppfattade att 

det stöd de får av jurister “[i] början gjorde rådfrågade vi dem en del, men nu gör 

vi inte det lika mycket. Nu sitter vi med den kunskapen”. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att flera av informanterna uppfattade att stöd är 

viktigt i deras arbete men att det främst verkar handla om det informella stödet från 

andra kollegor. Dock har de flesta tillgång till verksjurister om de skulle behövas. 

Vissa uppfattade detta som en trygghet andra som ett stöd de inte behöver då de 

uppfattade sin erfarenhet som fullgod.  

6.1.6 Forskning och Journalistik 

I den sjätte kategorin uppmärksammar vi hur informanterna resonerade kring 

forskning. De flesta informanter uppfattade utlämnandet av sekretessbelagda 

handlingar till forskare som en självklar del av arbetet. Informant 2 uttryckte sig så 

här: 

[...] Jag tycker forskning, när den är på universitetsnivå är bra, det får ju inte var vilken som 

helst. Den forskaren är inte intresserad av individen på det viset, utan forskaren är ju alltid 

medveten om att inte dela vidare vårt material. Det är inte det man forskar för. 

Informant 2 

Informanterna påpekade även att det materialet som forskarna efterfrågar ska vara 

specificerat samt lämnas ut med förbehåll. Informant 5 berättade att forskaren måste 

ha ett forskningsetiskt intyg, för att få ut handlingar under sekretess. 
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Informanterna lyft den tvetydigheten som finns i lagen om allmänna handlingar där 

ingen efterforskning får göras på vem man är eller varför man vill ha materialet 

förrän det kommer till handlingar med sekretess. En informant menade att de 

försöker hantera alla människor lika, samtidigt berättar hen att seriösa forskare kan 

få ut material med förbehåll. Journalister, menade en informant, måste däremot ha 

en fullmakt för att få ut samma material då deras begäran hanteras som vanliga 

brukare. Journalister erhåller således inte någon särställning utan är tvungna att ha 

fullmakt för att få ut handlingarna precis som vilken brukare som helst. Informant 

7 berättade så här om forskare och journalister “[n]ågot som är etikprövat har ju fått 

godkänt, de kan man lämna ut med förbehåll. [paus] journalister, där är 

bedömningen precis som till privatpersoner om de inte har fullmakt alltså”.  

 

Två informanter menade dock att de har blivit mer restriktiva med att ge ut med 

förbehåll till forskare då de följde Riksarkivets råd. Informant 8 berättade att: 

[t]idigare hade vi lite enklare regler med att forskare kunde skriva på ett förbehåll, där det stod 

att jag inte kommer att lämna vidare det här materialet. Men den delen som vi har här, som 

tillhör Riksarkivet, alltså om man säger den statliga delen, har Riksarkivet blivit mycket hårdare 

på. För vi kan inte som myndighet avsvära oss ansvaret. Utan är det så att vi har lämnat ut ett 

material och den personen forskaren, journalisten sen väljer att publicera så att det framgår 

vilka personerna är, så har vi ändå en skuld i det hela. Så vi kan inte säga, nej, de skrev på ett 

papper.  

Informant 8 

Sammanfattningsvis ser vi att de flesta av våra informanter tillhandahöll 

forskningsmaterial till en krediterad forskare, men att de inte gjorde skillnad på om 

det är en journalist eller annan medborgare som ber att få ta del av materialet. Två 

av våra informanter som arbetar med statligt material berättade även att de riktlinjer 

som Riksarkivet har kring forskning med förbehåll har blivit striktare, vilket i sin 

tur har medfört att de har blivit striktare i vad de lämnar ut.  

6.1.7 Spridning av uppgifter 

I denna kategori lyfter vi hur arkivarierna uppfattade digitaliseringen av 

arkivhandlingar och dess potential som informationsspridare, samt vilka 

konsekvenser det innebär för utlämnandet av sekretessbelagt material. Informant 1 

påpekade att: 

[...] Idag är det ju så ofantligt lätt att sprida uppgifter. Idag tänker domstolen på att om det till 

exempel handlar om sexualbrott mot barn, så sker sådana förhandlingar i princip alltid bakom 

lyckta dörrar och allting i materialet är stängt. Och det är ju bland annat för att man vet att om 

vi inte gör så och slutligen digitaliserar detta, och det gör domstolarna, då kan det spridas hur 

vitt och brett som helst och folk kan gå in på olika sidor på nätet och plocka ner det. Så idag 

har vi en medvetenhet om att det jag skriver på nätet kan få en ofantlig spridning. 
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Informant 1 

Informant 7 berättade att spridningen även på ett negativt sätt kan påverka andra 

personer än den dömde: 

[d]et är svårt idag för man lägger upp handlingarna på internet. Man har inte haft det problemet 

innan, att de har spridit på ett annat sätt. För en dömd person är en dömd person men det ska 

inte gå att identifiera dem. Det kan man kanske ändå. 

 

Samtidigt uppfattade informanterna att det som lämnar arkivet efter att de gjort sitt 

jobb inte är deras ansvar. De uppfattade att så länge de efterföljer lagen, tar deras 

ansvar slut när de lämnat ut uppgifterna. En informant berättade så här ”[m]an 

hoppas att det är tillräckligt bra maskerat och att uppgifterna är tillräckligt bra 

sekretessbedömda” (Informant 4). 

 

En annan aspekt som lyftes var att det finns ett nytt mediadrivet intresse av allmänna 

domstolshandlingar som inte funnits tidigare. Detta uppfattade informanterna som 

att det både gällde nyfikna privatpersoner, utan eller med marginell koppling till 

händelserna, och journalister som letade efter scoop. Flera av informanterna 

uttryckte negativa känslor för den här sortens utlämnande. Informant 4 berättade: 

[d]et finns ett samhälleligt tryck på ett annat sätt och det är ju mycket mediadrivet och detta 

väcker kanske lust att få ut såna här handlingar på ett sätt som det inte riktigt var tidigare och 

det verkar ju som alla tv-kanaler av någon sorts rang måste ha ett sånt där program, med en 

liten gubbe som sitter och frossar i detta. 

Informant 4 

Sammanfattningsvis uppfattade våra informanter digitaliseringen som en 

mekanism för spridning av känsligt material, och att ett stort ansvar ligger hos 

arkivarierna att värna om den enskildes integritet. Arkivarierna uppfattade detta 

som en brist i systemet, där lagarna inte räcker till för att hålla obehöriga borta från 

känslig information. De uppfattade att dessa handlingar, som är allmänna för att 

underlätta rättskipning, används för underhållning och monetära syften. De ser 

därför att deras eget ansvar har ökat och står oftare i moralisk konflikt kring 

utlämnandet.   

6.1.8 Förändring 

I den sista kategorin förändring har vi samlat de gånger då informanterna har 

upplevt lagstiftningen kring sekretess som otillräcklig. Detta innefattar lika ofta fall 

där informanterna anser att individer har farit illa för att information gjorts 

tillgänglig och att deras integritet har blivit kränkt, som att individer farit illa för att 

de nekats information de kanske borde haft rätt till. Vi har även valt att i denna 
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kategori väva in de resonemang kring förändringar som arkivarier ansåg skulle 

behövas.  

 

Många av informanterna uppfattade den 70-åriga sekretessen som för kort. Detta 

var ett återkommande samtalsämne när vi frågade om samhällsförändringar och 

något som många ansåg högaktuellt. “[...] Det finns en diskussion som är rätt så 

levande då att 70 år är för kort sekretesstid med tanke på att medellivslängden blir 

allt högre, så 70 år idag är inte lika mycket som det var i början av 1900-talet” 

(Informant 4). 

 

En annan informant påpekade att socialakter gallras fem år efter sista anteckningen. 

En lag som har instiftats för att värna om den enskildes integritet (se exempelvis 

Smedberg 2012). Dock har detta ofta lett till att individen i ett senare skede av livet 

inte har kunnat ta reda på vad som hände när socialen genomförde en utredning. 

Individens integritet räddades på bekostnad av dennes rätt till informationen. 

Informant 1 berättade: 

[o]ch där tycker vi att när de gallringsregler som finns för barnakterna inom socialen är 

bristfälliga. De som gallras därför att barnen inte har blivit placerade. Men detta betyder att 

barnen aldrig kan granska varför de inte blev placerad. För det är faktiskt så att det aldrig är ett 

solklart ja eller nej när man ska placera barn och ibland så känner socialsekreterarna att det här 

borde bli en placering och så går det upp i nämnden men så tycker inte politikerna det. Normalt 

så håller väl politikerna med tjänstemännen men det finns vissa fall där politikerna tycker synd 

om föräldrarna vilket resulterar i att det inte blir någon placering och dessa akter gallras då efter 

fem år. Vi är många arkivarier som är väldigt kritiska mot det och som har lämnat in att vi vill 

lagen skall ändras. 

Informant 1 

En aspekt som också kan lyftas i denna kategori är sekretessen kring vaccination, 

där Informant 1 berättade att vaccination inte behöver ha lika stark sekretess som 

exempelvis socialakterna. Detta sätt att tänka har lett till att undantag för den strikta 

hanteringen av känsliga uppgifter hävdes vid ett tillfälle: 

 

[h]älsovårdspersonal frågade efter sin skolhälsovårdsjournal för att de var tvungna att se om de 

blivit vaccinerade för mässling. De var tvungna att visa upp bevis för arbetsgivaren. Dels kunde 

vi prata med dem, för de ville ha det akut och då gjorde vi en egen bedömning, nämligen att vi 

kopierade framsidan och baksidan på skolhälsovårdsjournalen. För på baksidan finns det bara 

information om vaccinationer och vaccinationer är inte den känsligaste uppgiften. Naturligtvis 

är det en hälsouppgift som innefattas av sekretess, men vi upptäckte, att få veta att man är 

vaccinerad är inte samma sak som om man lämnar ut uppgifter om att någon har autism. Så då 

mailade vi dem handlingarna, fast vi normalt aldrig skulle maila medicinska uppgifter och det 

var dessutom läkarna som vi pratade med så då ringde vi upp dem och så sa vi: är det okej med 

dig att vi mailar? De bara: JAA! 

Informant 1 
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Flera av informanterna ansåg även att individer kunde hamna i besvärliga 

situationer eftersom lagen inte var mer inkluderande. En informant berättade om 

när de gärna hade lämnat ut hälsoinformation till ett barn om dennes avliden 

biologiska far, men att på grund av att barnet blivit bortadopterad, tillät inte lagen 

detta. Banden mellan dem ansågs vara brutna. När skälen till den begärda 

handlingen var medicinska menade arkivarien, som var tvungen att avslå ansökan, 

att det var synd att lagen tvingade hen att neka. Informant 5 berättade: 

[...] De behövde ta del av pappans journal för att se om barnet hade samma diagnos som 

föräldern, för det var rätt mycket problem. Men vi kunde inte lämna ut det. För de har inget 

band längre. Så att det är såna, det kommer hela tiden svårigheter där man vill men inte kan. 

Och även när vården begärde ut det kunde vi inte lämna ut det för det fanns ju inget 

medgivande. 

Informant 5 

En annan informant tog upp ett exempel där barndomskompisen till ett barn som 

blivit mördad begärde ut handlingar rörande detta fall, men inte fick ut dem. Detta 

då hen inte hade någon biologisk koppling till den avlidne. Informanten nämnde att 

för att få ut akten var hen tvungen att kontakta det avlidna barnets familj. 

Informanten berättade:  

[...] För det är, jag vet inte om det är så svårt egentligen men det finns ju människor runt 

omkring som kan ha påverkats mycket av traumatiska händelser men som inte nämns som sådär 

nära anhöriga som till exempel en bästa vän. 

Informant 8 

Slutligen påpekade en informant att på grund av den digitala utvecklingen bör även 

sekretessregelverket utvecklas för att bemöta nya problem som uppstår genom 

digitaliseringen. Informant 7 berättade “[...] Vi befinner oss i en tid med mycket 

bedrägeri att det skulle vara någonting att man har striktare regler kring 

personnummer till exempel”. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att flera av våra informanter uppfattade den 70-

åriga sekretessen som ett problem. De menade att den allt eftersom livslängden ökar 

bör även sekretesstiden göra det för att på detta vis kunna säkerställa att uppgifter 

som röjs inte ska ge men eller skada. De menade även att lagstiftningen, trots att 

den ofta är utformade för att vara bred, inte alltid är anpassningsbar. I fallet när det 

biologiska barnet inte kunde få sin biologiska pappas hälsojournal, hade han kanske 

kunnat få ut det om det inte varit för att vi i Sverige har stark adoption. När dessa 

två lagar krockade uppfattade informanten att det hade varit bra med vissa 

undantag. 
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6.2 Resultat av sekretessdomar 
Här har vi samlat resultatet för de sekretessdomar som vi har analyserat. Orsaken 

till att de domar som vi samlade in prövades, var att de yrkande ville ta del av 

allmänna handlingar. Denna gemensamma nämnare tog sig uttryck på flera sätt där 

handlingarna som begärdes ut kunde vara allt från patientjournaler till e-post. 

Eftersom det fanns en variation av handlingstyper har vi valt att delat in dem efter 

begreppen skada och men, det vill säga av vilken anledning de har ansetts känsliga 

(se tabell 2). I vissa domar kom Kammarrätten fram till att det som begärdes, inte 

kunde lämnas ut på grund av att handlingarna inte var allmänna. Dessa domar har 

vi samlat i den fjärde kolumnen i tabell 3 under beteckningen handlingarna finns 

inte. De kom därför inte att räknas in i tabell 2 eftersom de inte fyllde kriterierna 

för varken skada eller men. Vissa domar innehöll flera olika handlingstyper samt 

olika beslut, vilket medför att en del domar hamnar i fler än en kolumn.  

 

Tabell 2. Skada och Men 

 

Skada  Men  

20 42 

 

Tabell 3. Antal domar  

 

Upphäver 

överklagandet  

Avslå 

överklagandet 

Hänvisas till en ny 

handläggning  

Handlingarna 

finns inte  

13 55 18 19 

 

Tabell 3 visar att de beslut som handläggarna har tagit, efter att de har gjort en 

sekretessprövning, inte alltid stämmer överens med Kammarrättens slutliga dom. 

Den frekventa upphävningen av handläggarnas beslut tyder på en viss komplexitet 

kring sekretess på allmänna handlingar. Där olika instanser bedömer sekretessen 

olika. De domar som presenteras här har använts för att problematisera 

arkivariernas resonemang i avsnitt 6.3. 

6.3 Analys och diskussion 
I del två av resultat, analys och diskussion, diskuterar vi vårt forskningsresultat och 

dess implikationer för våra frågeställningar. Forskningsresultatet sätts här i relation 
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till tidigare forskning och teori, där vi lyfter fram arkivariernas handlingsutrymme. 

Vi förhåller oss fritt till det fenomenografiska utfallsrummet och visar på hur 

kategorierna relaterar till varandra.  

 

Vårt slutliga utfallsrum består av dessa åtta kategorier: Lagen är komplicerad, 

Detektivarbete, Integritet kontra rättigheter, Egen moral, Stödverktyg, Forskning 

och Journalistik, Spridning av uppgifter och Förändring. Våra forskningsfrågor är:  

 

• På vilket sätt har och använder sig arkivarier av sitt handlingsutrymme när 

det kommer till sekretessärenden? 

• Hur resonerar arkivarier kring utlämnandet av sekretessbelagda handlingar? 

6.3.1 På vilket sätt har och använder sig arkivarier av sitt 

handlingsutrymme när det kommer till sekretessärenden?  

 

En av idéerna bakom teorin gräsrotsbyråkrati, är att byråkraterna inte enbart tampas 

med arbetsuppgifterna som sådana, utan även gör detta med otillräckliga resurser 

(Lipsky 2010). Vi diskuterar här de sätt som arkivarier har och använder sig av sitt 

handlingsutrymme med fokus på resurser i form av tid och erfarenhet. Dessa 

diskuteras i avsnitt 6.3.1.1 respektive 6.3.1.2. I del 6.3.1.3 analyserar vi 

arkivariernas handlingsstil, det vill säga hur de, inom ramen för sitt 

handlingsutrymme, metodiskt går till väga i sitt arbete.  

6.3.1.1 Arkivariers handlingsutrymme i relation till tid 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att resurser inte bara innebär 

materiella eller ekonomiska resurser utan även innefattar resurser i form av tid, 

befogenhet och kunskap. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), är 

exempelvis tid och erfarenhet resurser som gräsrotbyråkraten behöver anpassa sig 

efter. Resursen tid kan behövas för att samtala med brukare, resursen erfarenhet kan 

behövas för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Lipsky (2010) instämmer i detta 

och menar att de avgörande faktorerna är hur många brukare det finns i förhållande 

till byråkrater, samt hur mycket tid som byråkraterna har till varje brukare.  

 

Att tid är en central resurs framgår även av informanternas resonerade kring den 

ökade arbetsbelastningen som flera av dem erfarit. Informant 4 berättade “[...] Vi 

lägger väldigt mycket tid på sekretessbedömningar, det gör vi fortfarande. Vi lägger 

kanske ännu mer tid idag. Alltså nu har jag jobbat här länge så jag har sett det 

sekretesskänsliga materialet öka i omfång”.  
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Informanterna vittnade även om att de på sin arbetsplats varit tvungna att ändra sina 

rutiner för att tillgodose den ökade belastningen. De har i vissa fall gått från att ha 

haft möjlighet att sitta ner med brukarna och gå igenom handlingarna med dem, till 

att efter ändrade rutinerna, inte hinna med detta. Informant 4 berättade: 

[...] Innan när vi hade börjat ta in kyrkböckerna så satt vi ofta med dem och slog upp uppslag 

för uppslag i de här församlingsböckerna, där man kanske skulle följa en hel by från 1940-talet 

fram till 2010. Det var under den här 70 åriga sekretessgränsen och då satt vi faktiskt och 

ägnade timmar på detta och det var inte jätteeffektivt verksamhetsmässigt att vi satt och ägnade 

oss åt en forskare i kanske tre timmar. Till sist löste vi det så att man numera får komma hit 

och lämna in ett skriftligt ärende på papper, så gjorde vi detta arbete sedan bakom kulisserna 

istället då. 

Informant 4 

I det ovanstående citatet går det att utläsa att informant fyras handlingsutrymme 

begränsades av de nya tidseffektiva rutinerna. De ändrade rutinerna var nödvändiga 

för att hantera den ökade arbetsbelastningen, men brukaren går miste om en viktig 

kontakt med arkivarierna och den expertkunskap som arkivarierna besitter förblir 

med de nya rutinerna oförmedlad.  

 

En av våra informanter, vars arbetsplats inte infört nya rutiner, lyfte fram hur den 

personliga kontakten med brukaren spelar en väsentlig roll i utlämnandet av 

sekretessbelagda handlingar, inte minst när det kommer till förmedling av kunskap. 

Hen berättade att: 

[m]an får kontakt med personen och man känner av på ett annat sätt. Man kan diskutera med 

dem och gå igenom akten och visa saker de inte förstår. När man har jobbat med detta en massa 

år, får man en viss erfarenhet till att lämna ut och gå igenom materialet.  

 

Informant 3 

Hen har, till skillnad från Informant 4, fortfarande möjlighet att inom sin 

organisation lägga ner tid på att aktivt sitta med brukaren och gå igenom 

handlingarna. Detta är ett sätt för arkivarierna att skapa ett mervärde för brukaren. 

Brukaren får ta del av arkivariernas expertis när det kommer till att läsa 

handlingarna. Både informant tre och fyra besitter kunskaper som de endast kan 

förmedla genom personlig kontakt och de beskriver två handlingssätt där den ena 

arkivarien har möjlighet att lägga sin tid på den mänskliga kontakten, medan den 

andra ser sitt handlingsutrymme begränsas utifrån det organisatoriska ramverket 

hen arbetar inom. 

 

En av anledningarna till att de nya rutinerna kom att prioritera utlämnandet av 

sekretesshandlingar framför den personliga kontakten, är en konsekvens av 

tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). I tryckfrihetsförordningen (SFS 



 

 52 

1949:105) står det i 2 kap. 16 § “en begäran att få en avskrift eller kopia av en 

allmän handling ska behandlas skyndsamt”. Detta påverkar den tid som den 

enskilde arkivarien kan lägga på varje begäran. Att inte hantera ärendet skyndsamt 

kan leda till att arkivet kan bli JO-anmält (Justitiedepartementet 2020). På de 

institutioner som har fått högre belastning de senare åren, har arkivarierna inte 

längre handlingsutrymmet att lägga samma tid på varje enskild brukare. Istället 

måste de med lagen som pådrivare, tampas med en högre arbetsbelastning samtidigt 

som de förväntas behandla handlingarna lika skyndsamt som tidigare. 

 

Dock menade informant 4 att skyndsamhetskravet är tolkningsbart. Trots att man 

kan bli JO anmäld leder detta inte nödvändigtvis till att brukarens begäran hanteras 

snabbare, då det är upp till arkivarierna att tolka vad skyndsamt betyder i de enskilda 

fallen. Så här berättade informant 7: 

[...] Vi har ju oftast ganska långa handläggningstider tyvärr, även på vanliga ärenden. De kan 

ta ett antal veckor. Det beror ju helt och hållet på hur mycket det är. Hur lång tid som 

bedömningen tar. Och sen ibland går det jättefort för att det är en enstaka uppgift bara. 

Informant 7 

Samtidigt berättade informant 5 att “[...] Handlingarna, det vill säga förfrågningarna 

ska ske skyndsamt så det kanske händer att man jobbar över helgen”. Hen verkar 

här ha tolkat lagen snävare eller så är hen mer vaksam över att inte få en JO 

anmälan.  

 

Eftersom lagens realisering är beroende av arkivariernas tolkning av 

skyndsamhetsbegreppet, resulterade detta i en spännvidd av handlingssätt de kunde 

förhålla sig till. Informant 4, 5 och 7 har i detta fall tolkat lagen olika och på så vis 

även erhållit olika stora handlingsutrymmen i form av tid. Denna variation kan leda 

till att brukaren får vänta olika länge, beroende på vem som hanterade deras ärende.  

 

Att vissa brukare får vänta längre på sina handlingar än andra, på grund av att 

myndigheten tolkar skyndsamhetskravet olika, är naturligtvis inte önskvärt. Denna 

diskrepans ärenden emellan, kan leda till att brukaren hamnar i ovisshet till vad hen 

kan förvänta sig vid utlämnande. En skiftande hantering av dessa ärenden hos 

myndigheterna kan även skada det förtroendet som finns för dem (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att 

idealet, och därmed även det förtroende myndigheter erhåller, bygger på att allt de 

gör är förutsägbart, överblickbart och likvärdigt. De olika tolkningarna av 

skyndsamhetsbegreppet, som resulterat i en tidsvariation ärenden emellan, kan 

därmed skada förtroendet för organisationen. 
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Informant 8 visade att det finns andra sätt att bemöta skyndsamhetskravet på: 

[d]et som händer, alltså själva processen, när det är så att vi identifierar att det här är ett material 

som lyder under sekretess, då brukar vi rätt så tidigt ta kontakt med den som har begärt ut 

handlingarna och förklara att det här utlämnandet kommer ta lite längre tid. För ofta så tror 

människor att de kommer få det inom 24 timmar, med tanke på lagstiftningen.  

Informant 8 

Informant 8 valde att tidigt i processen informera brukaren om hur lång tid som 

sekretessprövningen kommer att ta. Genom att involvera brukaren i processen 

använder sig hen av sitt handlingsutrymme för att skapa sig själv en tidsfrist och på 

köpet reduceras även brukarens ovisshet om hur ärendet hanteras.  

 

En slutsats vi drar här är att den tid som arkivarier har till sitt förfogande spelar en 

avgörande roll för deras handlingsutrymme. En informant med mycket tid till sitt 

förfogande kan välja fler handlingssätt än någon med begränsad tid. En av 

anledningarna till att utlämningsfrågor har prioriterats på de organisationer där våra 

informanter arbetar, är det lagstadgade skyndsamhetskravet som finns i 

tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). Detta sätter press på organisationerna att 

se till att det finns tillräckligt med arbetskraft för att hantera detta, men sätter i sin 

tur även en press på personalen att hitta nya rutiner där de kan hantera varje begäran 

på ett mer effektivt sätt.  

6.3.1.2 Arkivariers handlingsutrymme i relation till erfarenhet 

 

En aspekt som diskuterades i avsnitt 6.3.1.1 var den ökade arbetsbelastningen som 

kom till följd av att fler sekretessbelagda handlingar inkom till arkiven, vilket 

begränsade arkivariernas tid och därmed även deras handlingsutrymme. Det ökade 

handlingsbeståndet resulterade även i en omstrukturering av arkiven, för att 

effektivisera hanteringen av materialet (jmf Cook 2012 & Smedberg 2012). 

Informant 4 berättade att: 

 

[j]ag har ju jobbat här länge så att jag har sett det sekretesskänsliga materialet öka i omfång 

mot när jag började [...] när jag började var det en enda utpekat person på myndigheten som 

var den juridiska experten, kunnig i lagen och sekretess som fick hantera alla utlämningarna. 

Nu är det inte så personberoende längre utan det finns fler som kan hanterar detta hos oss. Så 

det har ändrats på flera sätt. 

Informant 4 

En följd av omstruktureringen av arkiven är att fler arkivarier aktivt arbetar med 

känsligt material, vilket har lett till att arkivarierna nu kan konsultera med varandra 

och därmed kan ett kunskapsutbyte ske. I detta avsnitt diskuterar vi hur arkivariers 
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erfarenheter och kunskaper kan användas som stöd i arbetet. Detta kommer även 

att sättas i relation till deras handlingsutrymme. Vi har delat in denna del i två 

kategorier: det formella kunskapsstödet och det informella kunskapsstödet. 

  

Som vi skrev innan, menar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) att en viktig 

aspekt hos en tjänsteman är deras professionalitet, vilket återspeglas i det sätt de 

utövar sin kunskap. Ett sätt att utöka sin professionalitet är att erövra informell 

kunskap i form av erfarenhet. De menar att kunskap utvecklas parallellt med de år 

gräsrotsbyråkrater yrkesmässigt har verkat i branschen och att de med mångåriga 

erfarenheter kan utöva sitt yrke med ett större handlingsutrymme (Svensson, 

Johnsson och Laanemets 2008). Informant 7 berättade hur den erfarenhet som hens 

kollegor innehar, är en viktig källa till hens egen kunskap: “[v]i hade en kollega här 

i höstas som gick i pension och som hade jobbat med detta jättelänge. Hen hade i 

princip gjort alla våra bedömningar innan. Hen va jättebra att gå bredvid och få lära 

sig av”. Den kunskapen som en tjänsteman äger är enligt Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) en viktig resurs för att hen ska kunna utöva sitt 

handlingsutrymme. Genom att ta till sig kunskap från en mer erfaren kollega öppnas 

ytterligare dimensioner av handlingsutrymmet upp och erfarenhet som delas utgör 

ett underlag för arkivariens professionalitet. 

  

En annan konsekvens av den ökade efterfrågan från allmänheten utav handlingar 

med sekretess, har varit att det formella kunskapsstödet för arkivarier i form av 

kompetensutveckling, har ökat. Informant 4 har gått en kurs om förvaltningsrätt och 

menade på att “[...] Man har fått lägga mycket krut på rutiner, då mycket har 

förändrats och att kompetensen har ju också ökat hos många handläggare för att det 

har satsats mycket på utbildningar “. Hen berättade vidare att:  

[d]e har verkligen försökt bredda kompetensen utöver den kompetens som jurister har, det vill 

säga proffsen. Det är många av oss nu som är lite hemma jurister, kan man säga. Iallafall i 

offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslag. Det var en väldigt bra kurs, så man fick 

väldigt bra grunder att stå på med speciell inriktning på vår verksamhet. Så det känns bra.  

Informant 4  

Genom en vidareutbildning har arkivariernas handlingsutrymme ökat. Informant 7 

har även hen gått en kurs i förvaltningsrätt. Hen menade att hen kände sig 

oförberedd på att hantera juridiska frågor efter sin utbildning till arkivarie och 

menade att vidareutbildningen var viktig för att hen skulle kunna utföra sitt arbete: 

 [...] Sen har jag läst förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess via [min arbetsplats] som 

har köpt in den så vi, så det var några som fick läsa den. Det var väldigt bra att få lära sig att 

tolka lagtexter för det är en helt annan sak när man sitter med den i verkligheten. 

Informant 7 
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Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), menar att en ökad kompetens påverkar 

de val som tjänstemännen gör, då de kan reflektera över dessa och avgöra vilka 

handlingar som är rimliga eller inte. Informanternas erfarenheter i form av 

arbetslivserfarenhet och det kunskapsutbyte de har med kollegorna, bidrar således 

till att arkivariernas handlingsutrymme utökas. Genom att deras erfarenhet har 

breddats, har även deras handlingsmöjligheter gjort det. Detta leder i sin tur till att 

arkivarier har möjlighet att erbjuda en mer effektiv handläggning då de inte behöver 

be om hjälp. Men även det faktum att organisationer kan gå från att ha en person 

som kan hantera sekretessbedömningar, till att flera medarbetare kan det, leder till 

en mer effektiv organisation. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), påtalar 

även att brukarna märker om en tjänsteman är bekväm i sin roll eller inte. En större 

självsäkerhet hos arkivarien i den valda professionen kan, menar de, bidra till att 

öka förtroendet för organisationen. En ökad professionalisering genom ett 

kunskapslyft gör det även möjligt för en arkivarie att bli betraktad som en expert i 

sitt område och därmed även utöva en tillhörande auktoritet. (Svensson, Johnsson 

& Laanemets 2008)  

6.3.1.3 Arkivariers nyttjade av handlingsutrymmet  

I avsnitt 6.3.1.1 och 6.3.1.2 analyserar vi det sätt våra informanter uppfattade sin 

erfarenhet och den tidspress de jobbade under, i relation till ett ökat eller minskat 

handlingsutrymme. I detta avsnitt är det deras handlingsstilar som vi intresserar oss 

för. Vi analyserar även den makt arkivarier har att själva skapa handlingsstilar inom 

sitt yrke, som antingen kan gynna eller missgynna brukarna. Trots att 

gräsrotsbyråkrater har väldigt lite autonomi gentemot organisationens regleringar, 

kommer de i möte med den enskilda brukaren ha stor makt i fråga om individuella 

preferenser, värderingar och handlingsstilar (Lipsky 2010). Makten som arkivarier 

förfogar över är till stor del osynlig, men lyser igenom i situationer där det råder 

meningsskiljaktigheter mellan arkivarien och brukaren. I fallen där åsikterna går 

isär, sker en öppen kamp om rätten att tolka, förklara och bestämma där både 

makten och motståndet blottläggs (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar även att gräsrotsbyråkrater har 

ett formellt maktövertag som härstammar ur den organisation de representerar. 

Makten skapar möjlighet att själva utveckla handlingsstilar och är baserad på 

organisationens policys, regleringar och dess anseende i världen (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). 

 

I intervjuerna framgår det att flera av informanterna arbetade med likartade metoder 

för att säkerställa att brukaren fick tillgång till all information som hen hade rätt till. 

Trots att det finns ett efterforskningsförbud måste man enligt Geijer och Lövblad 
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(2018) efterforska för att en fullständig sekretessprövning ska kunna göras på 

material som har ett omvänt skaderekvisit, såsom en hälsojournal. Att inte 

efterforska kan leda till att brukaren går miste om information som hen har rätt till. 

I kombination med att det i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 12 

kap. 1 § står att “Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den 

enskilde själv, om inte annat anges i denna lag” det vill säga, det som brukaren 

redan vet, råder det generellt inte någon sekretess för brukaren själv på. Detta 

innebär att uppgifter som brukaren redan har tillgång till inte behöver maskeras, 

även i de fall uppgifterna gäller andra personer än brukaren själv. Men eftersom det 

inte är lätt att veta vilken information brukaren redan innehar, är det många av 

arkivarierna som utvecklat en metod där de bjuder in brukaren att själv berätta. 

Metoden är ett slags detektivarbete, där arkivarierna ställer öppna frågor och 

försöker vägleda brukaren till att fylla i den information som finns i handlingarna. 

Informant 1 berättade: 

[...] Då kan man ringa till dem och börja lura lite, det står ju lite saker om din mamma och så 

förklarar man lite ur svensk sekretesslag. Så säger de, står det att mamma alltid var hög som ett 

hus och så hade hon ingen lägenhet? Och är det då det som står så är det bara att lämna ut den 

informationen. För oftast vet de ju princip allt faktiskt, utom det de vill kolla, vad visste socialen 

och hur gjorde socialen och varför gjorde socialen så? 

Informant 1 

Här har informanten genom sitt handlingsutrymme och inom ramen för 

lagstiftningen, utvecklat ett handlingssätt som är till förmån för brukaren. Som vi 

skrev innan kan handlingsutrymmet varken klassas som bra eller dåligt (se 

Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Makten att påverka sitt handlingsutrymme 

behöver inte vara negativt, utan kan även möjliggöra för positiva handlingsstilar 

som leder till att brukaren får en effektivare eller rättvisare behandling. Det kan 

alltså innebära en produktiv aspekt (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), menar att om man ser makten som en 

positivt laddad kraft blir det också tydligt vilket ansvar arkivarierna har och vilka 

möjligheter de har att påverka. De menar även att arkivariers egen erfarenhet är 

central för att hen ska kunna utveckla sina handlingssätt.  

 

Informanterna har i intervjuerna gett uttryck för att de i såna här frågor ofta har 

velat ge brukaren så mycket information som möjligt, där vissa av informanterna 

ser detta handlingssätt som en naturlig del av sitt arbete. Informant 5 och 6 

diskuterade med varandra i dubbelintervjun, kring kontakten med brukaren och där 

informant 6 sa att de “[r]inger ju och pratar med dem [...] men vi avslöjar ju 

ingenting”, vilket informant 5 instämde i och sa “nej, de kan avslöja för oss i så 

fall”. Liknande resonerade Informant 4, där hen berättade “[s]å det händer att vi 
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konsulterar per telefon då och försöker att höra av liksom. Även om vi är medvetna 

att vi inte får efterforska”.  

 

Informant 7 resonerade dock att det inte alltid är enkelt att använda denna metod 

“[a]tt vi luskar ibland det förekommer också, inte jag. Det är andra som gör det, så 

det förekommer det gör det. Det är svårt det där, klura ut hur man ska ställa frågor 

utan att avslöja något”. Informant 7 gör bedömningen att denna metod, som vi 

tolkar det, är utanför hens bekvämlighetszon och väljer att inte använda detta 

handlingssätt. Informant 8 instämde med informant 7 i att det kan vara svårt att 

använda sig av handlingsstilen utan att avslöja något, men hen gav sen några 

exempel på hur sådana frågeställningar kan se ut “[b]erätta om dina föräldrar, hade 

de några sociala utmaningar som du har, eller berätta om sommaren när du var sju 

år”. Informant 8 gör bedömningen, utifrån sin erfarenhet att agera på ett annat sätt 

och har därför utvecklat metoden så att hen kan använda den.  

 

Denna handlingsstil är en balansgång mellan att ge för mycket information och att 

ge för lite. Grunderna till att en arkivarie ska kunna hjälpa brukaren till hens 

berättigade information, ligger i att ha en god kännedom om lagen och förmågan 

att kunna göra en adekvat tolkning av denna. Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008, s. 25) skriver att “Som socialarbetare kan man stanna vid att acceptera det 

utrymme som givits av organisationen, eller arbeta för att vidga det”. Här skulle en 

möjlig handlingsstil, där lagen fortfarande efterföljs, kunna innebära att arkivarier 

genom efterforskningar säkerställer att brukaren verkligen har rätt till handlingen, 

men avlåter att undersöka hur mycket av den del av handlingen som berör andra 

som hen också har rätt till. Med det detektivarbetet många av dem gör går det att 

lämna ut fler delar av handlingen omaskerade. Detta arbetssätt är inte något som 

alla arkivarier måsteägna sig åt, utan något som görs för att många ser det som ett 

sätt att säkerställa brukarens rätt. Eller som Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) menar, är ett sätt att använda sitt handlingsutrymme till att bredda sina 

handlingsstilar.  

6.3.2 Hur resonerar arkivarier kring utlämnandet av sekretessbelagda 

handlingar? 

I ovanstående avsnitt diskuterar vi arkivariers möjlighet att handla utifrån 

organisationens ramverk. Vi diskuterar även hur arkivariernas handlingsutrymme 

påverkas av den tid, samt den erfarenhet de har till sitt förfogande. I denna del 

analyserar vi hur arkivarier resonerar kring sekretess i praktiken. Vi har delat in 

detta i tre delar. I den första delen, (6.3.2.1) utforskar vi hur våra informanter 
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resonerar kring tolkningen av lagstiftningen i praktiken. I del 6.3.2.2 diskuterar vi 

hur våra informanter resonerar kring forskning och allmännytta och i den tredje 

delen, (6.3.2.3) diskuterar vi hur informanterna resonerar kring 

informationsspridning och dess konsekvenser för handlingar med sekretess.  

6.3.2.1 Tolkning av lagtexter i praktiken 

Som tidigare nämnts påverkas arkivariernas handlingsutrymme av 

organisationernas ramverk. En grundläggande del i detta ramverk är lagstiftningen. 

Lagarna fungerar både som hjälp för, och kontroll över arkivarier. Denna dikotomi 

är enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008), något som varje byråkrat måste 

förhålla sig till. Hos våra informanter uppfattas lagen som ett svårtolkat och trubbigt  

verktyg. De menar att varje fall är unikt och att lagstiftningen därför måste tolkas 

utifrån det specifika fallet. Flera av våra informanter tog i intervjuerna upp 

handlingar med känsliga uppgifter där de menade att det varit problematiskt att 

bedöma vad som skulle lämnas ut och vad som inte fick lämnas ut. 

 

Informant 7 berättade om hur det kan vara att ställas inför en praktisk applikation 

av lagarna “[...] Lagtexten är ju lagtexten men när man sitter och läser är 

verkligheten en helt annan för när man själv ska göra bedömningen är det inte så 

lätta att tolka och applicera tolkningarna praktiskt”. Hen ger uttryck för att 

lagtexterna inte är så lätta att applicera i verkligheten och att det faktiskt är 

arkivarierna själva som gör bedömningen och därmed även tolkningen av lagen. I 

detta avsnitt diskuterar vi de gånger då arkivarier har resonerat kring hur lagen ska 

tolkas, framförallt när olika rättigheter krockar. De konkurrerande rättigheterna är 

rätten till information, som grundar sig i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 

och rätten till den personliga integriteten, som finner sitt främsta lagstöd i 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Vi diskuterar också de fall där 

lagen inte stämmer överens med arkivariernas personliga moral.  

 

Ett exempel på en problematisk situation som flera av våra informanter resonerade 

kring, är när en vårdnadshavare ville ha ut en minderårigs akt, där den minderårigas 

mognad måste tas i beaktande. Som vårdnadshavare har de rätt att ta del av akten 

tills att barnet är vuxet, men i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 12 

kap 3 § står det att: 

Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till 

dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den 

utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i 

frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 1. det kan antas att den 

underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller 
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det annars anges i denna lag. 

Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § 

ensam, eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige 

över sekretessen till skydd för den underårige. 

SFS 2009:400 

Informant 1 beskrev hur hen hanterade sådana fall: 

[...] Enligt lag så har inte vårdnadshavaren nödvändigtvis rätt att ta del av allting. Man ser det 

på många domar, att när barnet kommer upp i en viss ålder, där barnet själv kan bestämma och 

själv kan anses ha en åsikt om sina egna handlingar, dömer rätten ofta till barnet fördel. Man 

får inte gå förbi barnet, även om man är vårdnadshavare. Det man ska göra i de tillfällen när 

barnen är 14, 15 år är att: man ska höra med barnet. Är det okej med dig att pappan tar del av 

din journal. Och säger barnet då: nää det är faktiskt inte okej, då är det lagens intention att 

pappan inte ska ta del av det.  

Informant 1 

Vår informants bedömning bekräftas i de domar som vi tagit del av, där 

vårdnadshavare har velat få ut minderårigas handlingar. Samtliga överklaganden av 

denna art under perioden 2019-06-01 till 2019- 12-31 avslås av Kammarrätten. I 

Mål nr 4305–19 resonerade rätten så här:  

[...] [klagandens] dotter är snart femton år gammal och får mot denna bakgrund anses ha uppnått 

en sådan mognad och utveckling som bör medföra ett större självbestämmande och inflytande 

över uppgifter som rör hennes hälsa. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av uppgifternas 

integritetskänsliga art finner kammarrätten att det kan antas att dottern lider betydande men om 

uppgifterna röjs för hennes vårdnadshavare. Överklagandet ska därför avslås.  

Mål nr 4305–19 

Genom att informanterna tog hjälp av till exempel Kammarrättens bedömningar, 

stärkte de sin expertis och utökade därmed sitt handlingsutrymme. Det visar också 

på det maktövertag som arkivarien har gentemot brukaren då det är hen som har 

tolkningsföreträde. Med detta tolkningsföreträde måste arkivarierna vara medvetna 

om hur deras egna värderingar påverkar utfallet. Arkivarierna är de som bedömer 

mognadsgrad hos barnet och kan även tolka lagen så att handlingar lämnas ut mot 

barnets vilja, då detta kan bedömas vara för barnets bästa.  

 

En annan tolkningsaspekt av lagen som våra informanter resonerade kring är den 

som kan uppstå, om den avlidnes rättighet att vila i frid. I tryckfrihetsförordningen 

(SFS 1949:105) 7 kap 3 § står det “[...] Förtal av avliden medför ansvar, om 

gärningen är sårande för de efterlevande eller annars kan anses kränka den frid som 

bör tillkomma den avlidne”. Här framgår det inte att den avlidnes rätt skulle minskat 

i och med döden. Konflikten mellan rättigheter handlar om den avlidnes rätt att vila 

i frid och den levandes rätt till information. I den här frågan gick informanternas 

uppfattningar isär. Informant 1 menade att “[d]et finns ju sekretess även för de som 

är avlidna. Men den är svagare än för människor som lever och det har ju också 
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domar sagt att den är så sekretessen för avlidna är svagare än de som lever” medan 

informant 5 sa att “[...] Nej det gäller 70 år, minnet ska inte lida men”.  

 

Denna fråga råder det även i Kammarrättens bedömningar ambivalens i. I Mål nr 

5153–19 överklagas ett nekande till en avlidens information. Den klagade, som är 

en anhörig, yttrar att denna information är en viktig del av hens identitetsskapande, 

samt att hen har en fullmakt från syskonet att få ta del av informationen. 

Kammarrätten avslår hens begäran med motiveringen:  

[...] Sekretesskyddet är dock enligt rättspraxis inte lika omfattande som om menbedömning 

gjorts under personens livstid. Även om utrymmet för sekretess beträffande uppgifter om en 

avliden persons förhållanden med hänsyn till den avlidne själv får anses begränsat är det inte 

möjligt att lämna ut uppgifter som kan kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. 

Mål nr 5153–19 

I Mål nr 5153–19 blir det ett avslag men i en liknande dom Mål nr 6600–19 ett 

beviljande. Hen ska få ut handlingarna. I det här fallet var Kammarrättens 

motivering:  

[...] [klagande] får antas redan ha god kännedom om den avlidnes personliga förhållanden. Det 

har inte kommit fram att han under sin levnad gett uttryck för att uppgifter om honom inte ska 

få lämnas ut till henne. Det syfte som [klagande] har angett med sin begäran är legitimt. Vid nu 

angivna förhållanden samt med beaktande av de aktuella uppgifternas art kan ett utlämnande i 

begärda delar inte anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne efter döden. 

Överklagandet ska därför bifallas. 

Mål nr 6600–19 

Kammarrätten har i likhet med det andra målet hänvisat till en rättspraxis från 

Högsta förvaltningsdomstolen som lyder så här:  

Av rättspraxis framgår att sekretesskyddet för en avliden person inte är lika omfattande som 

om menbedömningen gjorts under personens livstid. Sekretess bör kunna gälla om en uppgift 

kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidna personen, t.ex. för integritetskänsliga 

uppgifter som det med fog kan antas att personen inte velat skulle komma till någon annans 

kännedom ens efter hans eller hennes död  

se bland annat Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2007 ref. 16 

 

De menade båda att den avlidnes rättigheter inte är den av en levandes, samtidigt 

har de trots detta bedömt olika i frågan om hur stark denna rättighet är.  

 

I båda ovanstående mål har den avlidnes rätt till integritet ställts mot anhörigas rätt 

till information. En av de uppenbara skillnaderna är att handlingarna som begärs ut 

kanske är olika känsliga, men till viss del handlar det även om hur stark man 

bedömer att den avlidnes rätt är. Något som är upp till hur arkivarier personligen 

värderar detta och något som ofta har resulterat i olika bedömningar. 
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Informant 7 sa “[...] Jag tycker att sekretessen för avlidna är bra [...] det finns ju 

efterlevande oftast, som man kan behöva skydda. Sen också att, alla kanske inte 

behöver få veta allting, även om personen inte finns längre”. Informant 7 lägger sin 

egna värdering i resonerandet kring den avlidnes rättigheter, att alla kanske inte 

behöver veta allting, vilket kan vara problematiskt då arkivarierna hamnar i en 

position att bedöma vad brukarna behöver och inte behöver veta utifrån hur starkt 

arkivarier uppfattar den avlidnas rättigheter.  

 

En förlängning av skyddet av den avlidnes frid är även att vissa dödsorsaker blir 

sekretessbelagda eftersom de ibland kan härledas till känsliga uppgifter. I 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 21 kap. 1 § står det så här: 

Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om 

sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om 

det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande 

men om uppgiften röjs. 

SFS 2009:400 

Denna paragraf från offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) visar att 

känsliga uppgifter exempelvis kan vara om en individ har begått självmord. 

Paragrafen omfattar även att det kan finnas underliggande aspekter som kan klassas 

som känsliga uppgifter, de vill säga att en leversjukdom kan vara ett resultat av ett 

alkoholproblem, vilket informant 4 berättade om: 

[a]lltså det finns ju kollegor och som när det gäller dödsorsaker är försiktig att lämna ut, jag 

menar är man inte medicinskt kunnig då kan det till exempel vara vissa leversjukdomar som 

tyder på att en människa haft alkoholproblem, en sjukdom kan till synes vara en harmlös uppgift 

att lämna ut, men kanske för den som kan sätta det i rätt sammanhang kan det visa på något, 

något missbruk eller vad det kan vara. 

Informant 4 

Informant 1 resonerade istället att “[s]vensk sekretess är lurig”. Hen berättade att 

en brukare: 

[f]rågade efter sin fars dödsorsak. Dels är hens mor död så hen är den närmsta släkten till fadern. 

Hens mamma ville inte prata om det men alla grannar berättade att han tog livet av sig och det 

har varit såhär, väldigt, jag förstod inte varför han övergav mig, jag var ett så litet barn. 

Informant 1 

Eftersom självmord räknas som en känslig uppgift menade informanten att hen inte 

fick berätta dödsorsaken för dottern om det hade varit självmord. Detta trots att hen 

kände att den här personen verkligen hade rätt till denna information. Informanten 

berättade vidare “[o]ch så visade det sig att det var en arbetsplatsolycka. Så i det 

fallet är det definitivt inte hemligt för hen utan hen blev ju också väldigt lättad när 
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hen insåg att pappan inte tagit sitt liv utan att det är grannarna som har hittat på”. 

Precis som innan är det en avlidens rätt till integritet som ställs mot en levandes rätt 

till information. Här har vi som samhälle beslutat att uppgifter om självmord är 

skadligt för personen och den avlidnes rätt till frid är större än den levandes rätt till 

avslut i frågan. 

 

Om att samhället sätter upp en norm över vad som anses vara känsligt skriver Almer 

och Svensson (2019, s. 39) “genom att följa OSL skyddar arkivarien, och andra 

myndighetsanställda, som jobbar med handlingsutlämnande, den personliga 

integriteten på många sätt. Samtidigt upprätthåller de vissa bestämda värderingar 

och moraliska principer”. De menar att offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400), genom att sätta upp gränser för vilken information som är känslig 

bestämmer vad som är känsligt även för den enskilde medborgaren och i 

förlängningen vad som anses vara normalt. Genom att det i offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) enbart står listat att sjukdomar, missbruk, sexuell 

läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, utan närmare 

förklaring, blir det möjligt för den som hanterar utlämnandet att själv tolka vad detta 

kan innebära utifrån sin egna normer och värderingar, vilka också är historiskt 

föränderliga (se exempelvis Ericsson 2018). Almer och Svensson (2019) menar att 

på detta sätt kan staten gardera sig mot framtida och samtida normförändringar 

istället för att tydliggöra begreppen. Detta betyder att lagstiftningen alltid kommer 

att tolkas efter de rådande värderingarna för vad som inte är normalt och anses 

skamligt vilket också, menar Almer och Svensson (2019), skapar och upprätthåller 

det skamliga. Ett exempel på detta kom från Informant 1: 

[j]o men det är också så här, när det står ett begrepp i lagstiftningen, man får försöka lista ut 

vad det är. Men det är också domstolen som har kommit fram till vad det är, vad betyder skada 

och men. Så till exempel förr i tiden, har jag hört av mina äldre kollegor, så lämnade man inte 

ut att folk hade fått barn utanför äktenskapen. För det var så skuldbelagt och då har ju domstolen 

sagt att det inte är det längre. Även om folk tar illa upp, så är det inte något som kan leda till 

men, rent juridiskt. 

Informant 1 

Fram till 1937 var otrohet olagligt i Sverige och därför hanteras även 

utomäktenskapliga barn som ett känsligt ämne (Riksarkivet 2020). Detta är en 

förändring som visar hur lagen har anpassat sig efter samhällets normer. Eriksson 

(2018) menar dock att det inte är möjligt att samla alla kring en gemensam 

föreställning över samhällets grundläggande normer och att det enda sättet att göra 

lagstiftningen rimlig är att öppna upp den för ständig förhandling. Eftersom lagen 

är öppen för tolkning läggs ett stort ansvar på arkivarierna, där de ska vara väl 

insatta i dagens normer och värderingar för att på detta vis säkerställa att 
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sekretessbedömningar blir rätt. Almer och Svensson (2019, s. 54) menar likväl att 

det inte alltid går att säkerställa att arkivariers bedömningar och beslut “är av den 

art som lagtextskrivaren tänkte sig”. Detta eftersom lagens intention inte alltid 

återspeglas i arkivariers tolkningar.  

 

Utifrån dessa diskussioner framkommer det att arkivarierna har ett visst 

handlingsutrymme i tolkningen av lagarna när de ska bedöma barnets morgnad samt 

sekretessbedömma handlingar efter dagens normer och värderingar. Ytterligare en 

dimension kring lagtolkningar är att arkivariernas egen moral inte alltid stämmer 

överens med de bestämmelser som finns. Informant 1 berättade: 

[...] Jag kan känna att det ibland blir för mycket sekretess. [...] Den här människan vet att 

mamma hade problem med alkohol. Men han säger bara, Ja och sen säger han inget mer. Så då 

var det bara ja, nej men då är jag nog färdig med kopieringen av två dar och så var det bara 

väck med allt det. Därför jag kan ju inte fråga honom vet du att: och sedan säga en detalj. Det 

går ju inte. Så att förmodligen var jag för hård då. Förmodligen har jag gjort fel men å andra 

sidan så kan jag inte göra något annat i den situationen som jag befinner mig i. 

Informant 1 

Här kan man se att när ett välbeprövat handlingssätt inte fungerar ställs informanten 

i ett etiskt dilemma. Ska arkivarier handla efter sin egen moral eller inte? Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) skriver att så länge gräsrotsbyråkratens moral går 

i linje med uppdraget kan lojalitet till organisationen anses självklar, men när 

åsikterna för vad som är moraliskt rätt går isär kan det uppstå etiska dilemman. De 

skriver att gräsrotsbyråkrater kontinuerlig måste reflektera över och ompröva sitt 

ansvar och sina värderingar i varje enskild situation (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008).  

 

Ett annat scenario när en informant stod och vägde mellan sin egen moral att lämna 

ut handlingar eller att inte, var när Informant 5 berättade att: 

[e]n av de svåraste jag har haft. Det var ett barn som hade blivit placerad och de hade blivit 

vårdnadshavare för barnet, så de hade adopterat barnet. Den biologiska pappan var död och 

med den biologisk mamma var det problematik, de var inte ihop när han dog. Barnets 

vårdnadshavare behövde ta del av pappans journal för att se om barnet hade samma diagnos 

som föräldern, för det var rätt mycket problem. Men vi kunde inte lämna ut det. För de har inget 

band längre. Så att det är såna, det kommer hela tiden svårigheter där man vill men inte kan. 

Och även när vården begärde ut det kunde vi inte lämna ut det för det fanns ju inget 

medgivande, vi lämnar bara för vård och behandling av den patienten inte av andra patienter. 

Informant 5 

Här uppfattade informanten att lagen går emot hens egen moraliska värdering, 

nämligen att barnets rätt till information borde väga tyngre än den avlidnes 

integritet. Etiska dilemman som dessa är något som gräsrotsbyråkrater ofta hamnar 

i. Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) menar att tjänstemännen placeras in 
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mellan medborgaren och myndigheten, där de måste finna en balans mellan att vara 

en medmänniska eller verka i organisationens tjänst (ibid.). Arkivarier måste i 

sådana beslut enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) vara känslomässigt 

neutrala. Genom att upprätthålla denna neutralitet följer arkivarierna offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400) där ingen ska lida skada eller men, men offrar 

samtidigt sin egen etiska hållning. De menar att för att hålla sig professionella måste 

arkivarierna agera neutralt (ibid.).  

 

Här kan även paralleller dras till Cooks (2013) forskning, då han identifierat tre 

yrkesmässiga paradigmskiften inom arkivprofessionen. I det första paradigmet är 

arkivarierna betraktade som neutrala väktare över arkivhandlingar och Cook (2001) 

menar att många arkivarier fortfarande anser att den ideala arkivarien är den som 

fungerar som en neutral brygga mellan arkiv och medborgare. Dock är detta 

omöjligt med dagens mått eftersom arkiv är långt ifrån en neutral samlingsplats för 

handlingar, de måste även anses vara medskapare till handlingarna och nära 

sammanlänkade med den politik som leder till handlingarnas bevarande. De kan 

följaktligen inte anses politisk neutrala. Att vara neutral, menar Gilliland (2011), är 

också att ta ställning och innebär ett avsägande av moraliskt ansvar. En åsikt som 

även Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) instämmer i och menar att 

konsekvenserna för att hålla sig etiskt neutral betyder ett personligt avståndstagande 

inom yrkesrollen från det moraliska, juridiska och professionella. Något de menar 

innebär att hen ser sig själv som ett verktyg för organisationen. 

 

Arkivariernas handlingsutrymme blir här begränsad, då lagen måste följas även om 

de måste gå emot deras egna moral. Arkivarierna ska inte låta sina känslor påverka 

deras val när det kommer till att lämna ut sekretessbelagda handlingar, men vi har 

konstaterat att deras moral ständigt är närvarande. 

6.3.2.2 Arkivariernas resonemang mellan privatliv och forskningens allmännytta 

Ett övergripande resonemang som våra informanter för innan en sekretessbelagd 

handling lämnas ut är det mellan den privata integriteten och rättigheten att få ut 

allmänna handlingar. Det är en balansakt under ständig förhandling.  

 

Rosengren (2016) har forskat kring balansakten mellan integritet och öppenhet och 

menar att rapporterna som låg till grund för skapandet av arkivlagen (SFS 

1990:782), fokuserade främst på de fördelar som kan nås genom ett öppet arkiv, 

men berörde endast ytligt argument som förs kring fördelar med att skydda den 

enskildes integritet. Ericsson (2018) anser att detta berodde på att frågan om 

integritet redan var avhandlad i sekretesslagen 1970 (SFS 1980:100). Han skriver 
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när sekretesslagen var införd “finns det egentligen ingen anledning att revidera 

lagen” (Ericsson 2018, s. 62). Ericssons slutsats blir att integritet trots allt är 

prioriterad i lagstiftningen genom offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400), vilket även framkommer i våra intervjuer där informanterna ofta sätter 

integriteten i främsta rummet. Frågor om sekretess, även när de begärs ut för 

forskningssyfte, behandlas främst utifrån offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) och inte tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), där de prioriteras. 

Informant 2 sa “[...] Vi arbetar för offentlighetsprincipen tjänst, så att säga. Vi vill 

ha det öppna och tillgängliggöra materialet men det är ju viktig att det finns 

individer bakom materialet och att det är viktigt vi också skyddar den personliga 

integriteten”. 

 

Geijer och Lövblad (2018) menar att i arkivlagen (SFS 1990:782), läggs det särskild 

vikt vid att arkiven ska verka som stöd för forskning. Men i likhet med Rosengren 

(2016), menar även de att integritet bör inkluderas i debatten. Detta instämmer 

Rynning (2009, s. 566) i då hon skriver att “humanforskningen utgör ett av de 

samhällsområden där enskildas rätt till skydd för privatlivet ofta ställs mot andra 

viktiga intressen”. Hon menar att tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) går väl 

ihop med en öppen och kvalitetsgranskad forskning och anser att trots att Sverige 

har ett bra forskningsklimat och att forskning för de flesta av oss är en självklar del 

av samhället, kvarstår frågan. Vilken vikt ska andra intressen tilldelas? (Rynning 

2009). Hon syftar här främst till den personliga integriteten och menar att det 

handlar om två krockande rättigheter. Rätten till offentliga handlingar och rätten till 

privatliv (ibid.). En balansakt som kompliceras av att lagstiftningen på detta område 

är otydlig och svår att överblicka. I vissa lägen är domstolar benägna att underskatta 

riskerna för integritetsintrång och i andra, agera tvärtom och medge en väsentlig 

inskränkning i rätten till allmänna handlingar. Rynning (2009, s. 567) är kritisk mot 

lagstiftningens tolkningssvårighet och skriver “sammantaget framträder bilden av 

ett otydligt, föga genomtänkt och otillräckligt samordnat system, med bristande 

förutsebarhet och delvis begränsat genomslag i praktiken”. Att lagstiftningen är 

otydlig och bör samordnas mer är något som kan få arkiven att agera med större 

försiktighet när det kommer till forskning. Flera av informanterna tog upp att de 

helst vill undvika att ge ut material till forskare då de inte kan garantera att 

förbehållet kommer att hållas. Informant 8 resonerande att: 

[t]idigare hade vi lite enkla regler med att vi kunde ta och skriva på ett förbehåll: att jag inte 

kommer att lämna vidare det här materialet. Men den delen som vi har här, som tillhör 

Riksarkivet, alltså om man säger den statliga delen, har Riksarkivet blivit mycket hårdare på. 

För vi kan inte som myndighet av-svära oss ansvaret. Utan är det så att vi har lämnat ut ett 

material och den personen forskaren, journalisten sen väljer att publicera så att det framgår 
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vilka personerna är, så har vi ändå en skuld i det hela. Så vi kan inte säga, nej, de skrev på ett 

papper. 

Informant 8 

Informanten menade att de kände att de fortfarande hade ett ansvar efter att 

materialet hade lämnat arkivets väggar och därför hade de “[b]livit väldigt 

restriktiva, alltså mer restriktiva med att lämna ut saker helt enkelt” (Informant 8). 

Ett tecken på att lagstiftningen inte fungerar fullt ut och hämmar ett av arkivens tre 

huvudsyften nämligen att “tillgodose forskningens behov” (SFS 1990:782).  

 

Geijer och Lövblad (2018) skriver att arkivlagens (SFS 1990:782) tre 

huvudsyften(tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodose 

rättskipning och förvaltningens behov av information och tillgodose forskningens 

behov), ofta går in i varandra.. De skriver “Ett senare exempel är arkivens betydelse 

för frågan om ersättning till barn som vanvårdats när de varit omhändertagna för 

samhällsvård och den sammanhängande debatten om myndigheternas agerande i 

dessa fall” (Geijer & Lövblad 2018, s. 166) och menar att samtliga punkter i 

arkivlagen (SFS 1990:782) blir nödvändiga för att uppnå detta resultat och att se 

dem som separata från varandra där en större försiktighet med utlämnande av 

allmänna handlingar kan leda till att rättskipning blir lidande. Även om forskning 

ofta gör intrång på en enskild individs integritet kan samma mekanism verka för 

individens upprättande. I artikeln Journalistens behov av information. Praktiska 

exempel skriver Christoph Andersson (2003, s. 11) att “Journalister behöver få fram 

information från myndigheter men stöter inte sällan på problem av varierande grad. 

Tyvärr har problemen ökat under senare år”. Han menar att trots att regeringen lovat 

ökad öppenhet är det snarare integritetsskyddet som har stärkts. Detta genom lagar 

som PUL (SFS 1998:204), personuppgiftslagen som nu har ersatts av GDPR (SFS 

2018:218), och att myndighetschefer och politiker använder sig av denna för att 

neka utlämnande av allmänna handlingar (Andersson 2003). Detta trots att 

Kammarrätten ett antal gånger har slagit fast att offentlighetsprincipen ska väga 

tyngre (ibid.). Det finns fler exempel på när grävande journalistik har uppdagat 

oförrätter. Ett exempel som vissa av våra informanter har varit involverade i är 

Stulen barndom.   

 

När man refererar till Stulen barndom är det den systematiska vanvården på 

omhändertagna barn från 1920–1980 talet i Sverige som man syftar till. Det var den 

grävande journalisten Thomas Kanger som genom sin efterforskning uppdagade 

detta. Hans journalistik ledde till den statliga vanvårdsutredningen, upprättelse, 

samt en monetär kompensation av en kvarts miljon kronor till samtliga drabbade 

(Kanger 2014). Både Informant 3 och Informant 2 vittnade om att stulen barndom 
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satte press på arkiven “[d]et är mycket med stulen barndom, ersättningsnämnden. 

Då gjorde jag det på heltid, då hann jag inte med något annat”. Och Informant 2 

berättade: 

[...] Under tiden som jag var i [stad] så pågick ju det här med stulen barndom, alltså de här 

fallen som uppmärksammades med barnhemsplaceringar och kränkningar av barn i tidigare 

barnavårdsnämnden. Då var det ju väldigt många som ville ha ut sina handlingar. 

Informant 2 

Spridningen av kränkningarna som pågått via media startade inte bara en utredning, 

utan även en allmän debatt som såg till att många av de drabbade blev informerade 

och kompenserade. Utan arkivens bevarande av känslig information hade detta varit 

omöjligt att uppdaga. Likaså om sekretess hade hindrat utlämnandet. I sådana fall 

hade även rättskipningen blivit lidande. Resonemangen kring att lämna ut 

sekretessbelagda handlingar till forskare eller journalister varierar hos 

informanterna, där Informant 4 menade att de försöker “[i]nte göra någon skillnad 

om det är akademisk forskning eller om det är nyfikenhet eller vad det finns för 

skäl. Vi är ju väldigt noga med att inte efterforska det heller. Man måste hålla det. 

Lika för alla helt enkelt”. Men samtidigt nämner hen att forskare kan få ut mer 

material, med ett förbehåll, än en privatperson. Informant 4 berättade: 

[h]ar de ett intyg från sin handledare att de behöver handlingarna för en kvantitativ studie till 

exempel för en dödsorsak i församlingar så kan man ju använda förbehåll att man får ta del av 

ett material men inte lämna uppgifterna vidare som exempelvis känsliga dödsuppgifter. Det är 

ju ofta forskare som får den möjligheten. Att det ska vara ett forskningsändamål, det får man 

inte som vanlig medborgare, då får man inte ut med förbehåll på det sättet. 

Informant 4 

I liknande banor resonerade Informant 7, som även hen gör skillnad på journalistisk 

efterforskning och akademisk forskning “[n]ågot som är etikprövat, de har ju fått 

godkänt, dem kan man lämna ut med förbehåll också kanske. [paus] journalister, 

där är bedömningen precis som till privatpersoner alltså om inte de har fullmakt 

[paus] också”.  

 

Trots att många av våra informanter håller sig försiktiga kring utlämnande av 

känsligt material, finns det ett stort allmänt intresse av att hålla arkiven så öppna 

som möjligt i dessa frågor. Myndigheter samlar genom sina uppdrag in mycket 

information om privatpersoner, något som kan leda till integritetskränkning och 

Geijer och Lövblad (2018, s. 167) menar att “integritetshänsyn kan kräva att 

material inte bevaras i den utsträckning som skulle kunna vara önskvärd för att 

tillgodose arkivens syfte”. Detta är något som framgår i Riechels (2007) artikel som 

diskuterar Gillberg v Sverige. Gillberg, en forskare vid Göteborgs universitet, 

vägrade att lämna ut sitt forskningsmaterial med förbehåll till andra forskare i 
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enlighet med svensk lag. Han menade att han hade lovat deltagarna i 

forskningsstudien absolut sekretess. Efter överklagande till Kammarrätten var han 

skyldig att lämna ut materialet varpå han valde att förstöra det. Efter att ha blivit 

dömd för detta överklagade han till Europadomstolen med grunderna att hans etiska 

principer och hans rätt till negativ yttrandefrihet enligt kap 10 i 

Europakonventionen blev kränkt genom Kammarrättens dom (Riechel 2007). Att 

Gillberg prioriterade integriteten över möjligheten för andra forskare att granska 

och använda hans forskningsdata var inte förenligt med svensk lag. Det allmänna 

forskningsintresset anses i detta fall vara viktigare än forskningsdeltagarnas 

integritet.   

 

Myndigheternas handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten, men det finns 

inget enkelt svar till den svåra position som arkivarierna befinner sig i. De måste se 

till arkivets, offentligheten och den personliga integritetens bästa. Samtidigt ger 

våra informanter en bild av att forskningen har blivit mer restriktiv och att 

journalister, trots att de ofta fyller ett viktigt samhällsintresse, måste anses vara 

likställda med en vanlig medborgare. Förhållandet mellan integritet och rätt till 

information, som bildar grunden för inte bara denna, men flera debatter i samhället 

kommer alltid att ligga i konflikt med varandra. Men som framgår av den här 

diskussionen, kanske kunde ha varit mer lätthanterligt om lagstiftning varit 

tydligare. 

6.3.2.3 Hur resonerar arkivarier kring informationsspridning 

I detta avsnitt diskuterar och analyserar vi hur arkivarierna ser på 

informationsspridning. Flera av informanterna resonerade kring hur den digitala 

utvecklingen påverkade arkivens handlingar. De menar att de har fått en ökad 

medvetenhet om de konsekvenser som kan komma genom felutlämningar, men 

även genom utlämnanden de enligt lag måste göra. Många ger uttryck för att de 

ibland måste genomföra utlämnande eller avstå utlämnande som går emot deras 

personliga moral. I intervjuerna har flera av informanterna uttryckt att de lämnat ut 

domslut, som är en allmän handling, mot sin vilja. Informant 4 berättade att hen 

ibland: 

[t]vingas gå igenom de här kanske otäcka handlingarna och undrar varför man egentligen ens 

vill ha ut dem. För det är verkligen, det är mycket fotodokumentation och så som gör att det 

kan vara rätt så påfrestande att göra de här granskningarna tycker jag. 

Informant 4 

Informanten anser inte att nyfikenhet är ett godtagbart skäl för att så pass känsliga 

handlingar ska ges ut. Känsliga uppgifter i domstolshandlingar kan ha innehållit 

sekretess som dock brutits i och med att de kommit upp i domstol. När materialet 
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är av känslig natur sa flera av våra informanter att de i vissa lägen skulle vilja ha en 

striktare sekretesslag för just utlämnandet av domar. Detta är något som Informant 

1 resonerade kring, då domar som bland annat innehåller ovanliga namn är fritt 

tillgängliga för allmänheten. Hen berättade att: 

[d]et som jag tycker är så provocerande är ju när domstolen ser ut så här: klagande [Namn] 

överklagar [Myndighet] rätten att ta del av allmänna handlingar. Då yrkar hen att hen ska få del 

av sitt barns journalanteckningar för att få reda på hennes hälsotillstånd. Det vill säga har vi 

redan fått veta att han har ett väldigt ovanligt efternamn och där står dotterns namn och så har 

de strukit över hennes personnummer för att hon är minderårig men jag menar hur många 

[Namn] kan det finnas, då tror jag att de strök fel för jag tycker faktiskt att det är ofräscht. 

Informant 1 

Informant 1 menade att i det här fallet var maskeringen av personnummer inte 

tillräcklig för att skydda den enskildes integritet, utan ansåg att i detta läge ska även 

de ovanliga namnen maskeras. Informant 1 menade också att detta är extra viktigt 

nu när alla domar digitaliseras och därmed får en mycket större spridning än 

tidigare. Som Cook (2013) skriver, lever vi i en digital era där varje individ har 

möjlighet att få tillgång till arkivhandlingar och dess information. Denna 

information kan sedan spridas vidare på sociala medier eller användas för att spåra 

de berörda individerna.   

 

Informant 1 påpekade också att sekretessen av domar har blivit mer strikt. Hen sa 

“[j]ag menar för 50 år sen då hade man ingen aning om att vi skulle leva i ett digitalt 

samhälle därför har man ju då inte sekretessbelagt sådant som idag definitivt skulle 

vara det”. Informant 1 syftade till att domar förr i tiden var mindre strikta med sin 

maskering av känsligt material eftersom de inte förutsåg hur framtida sekretess kom 

att se ut och att den informationen idag är mer lättillgänglig. Hen beskrev en person 

som ofta kom in och läste äldre domar: 

[v]i har en person som har lite som en hobby att varje sommar komma och läsa några nya 

domstolsakter och då tittar man i det och så tänker man att hoppas hoppas hoppas att det är 

sekretess på det, för då har domstolen bestämt det, men så är det ju inte sekretess, så där ligger 

det glatt folk som berättar om hemska bränder och det ena efter det andra. Och nu lämnar vi ut 

det så att personen i fråga får titta på det och läsa och [hen] sitter och skriver av det för vi skulle 

aldrig skanna in det på det sättet men jag kan tänka mig att vi har material som man på grund 

av den digitala spridningsrisken idag behandlar strängare än vad vi gjorde förr därför att det 

var svårare att få tag på information då. 

Informant 1 

Flera informanter har uppfattat att nyfikenhet hos brukarna är en betydande faktor 

till deras besök på arkivet och att utlämnandet av spektakulära mordfall har blivit 

allt vanligare. Informant 4 menade att detta sker i ”[s]ymbios med alla de här 

programmen som är på tv och i media. Leif GW Persson diskuterar olika 

utredningar och då blir människor nyfikna och vill ha ut förundersökningsprotokoll, 
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obduktionsprotokoll, den typen av material”. Hen syftade på att både den mänskliga 

nyfikenheten samt medieplattformarna som diskuterar spektakulära brottsfall, är 

bakomliggande orsaker till förfrågningsökningarna. Vi menar att samtidigt som 

grävande journalister kan verka för enskildas rättighet till upprättande, använder de 

också informationen för att sälja artiklar och för att tillgodose medieintresset. Det 

kan enligt Informant 4 vara att: 

[n]ågon ska skriva en bok om ett mordfall, eller i något fall var det ett mord på [Plats] här i 

[Landskap] där det visade sig de hade köpt en tomt, där det tydligen hade hittats en mördad 

människa, så man ville ha den historiken. Men många gånger upplever jag det som ren 

nyfikenhet och att det inte är något högre syfte än så, egentligen. 

Informant 4 

Informant 8 berättade om en liknande situation där journalister begär ut domar i ett 

vinstdrivande syfte “[j]ournalister vill gärna få ut såna här lite snaskiga saker […] 

och när ett mord har gått till domstol då är sekretess hävd vid 

domstolsförhandlingarna, då lämnas i princip allt ut”. 

 

Ett exempel på ett vinstdrivande ändamål där allmänna handlingar används flitigt 

är Lexbase. Lexbase är en webbsida där personer som har varit föremål för juridisk 

prövning kartläggs så att användare kan se varför de figurerat i domstol samt vart 

de bor. Lexbase driver även Rättegångspodden, där de använder sig av domar som 

underlag för en podcast om brott, presenterade i en underhållande form. Många av 

domarna som de använder sig av är från mordfall där överlevande åter konfronteras 

av en detaljerad återberättelse av händelserna. De skriver på sin hemsida att: 

Den information som Lexbase tillhandahåller från sin databas på Lexbase.se skyddas av 

yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Det betyder att rättsdatabasen och den information 

som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller 

för Lexbase.se avseende information från databasen. 

Lexbase 2020 

Det som de gör är lagligt eftersom domstolshandlingarna som de baserar sin data 

på, är allmänna handlingar, men de hamnar i en etisk gråzon där deras vinstdrivande 

ändamål, enligt många, inte berättigar det integritetsintrång de begår genom att 

använda handlingarna på detta sätt. Informant 4 resonerar kring hur många fler än 

enbart den dömda som blivit drabbade när sådan information sprids vidare: 

[i] till exempel mordutredningar så ska man ju veta att det nämns otroligt många människor 

och namn, personer och sammanhang som absolut inte har något med detta att göra. Det finns 

ju människor som kan vittna, jag menar framförallt om mordutredning som man inte har att 

göra med, men man råkar passera med bilen och så spinner det på utläggningar i de här 

mordutredningarna som inte alls har med den personen att göra. 

Informant 4 
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Informant 7 är övertygad att man inte hade det här problemet innan. Att spridningen 

i sig gör att man bör hantera dessa handlingar på ett mer vaksamt sätt. Hen berättade 

“[...] Det är svårt idag för man kan ju lägga upp det på internet. Man har inte haft 

det problemet innan, att de har spridit på ett annat sätt. För en dömd person är en 

dömd person men det är ju de här målsägande som är, det ska ju inte gå att 

identifiera dem” (Informant 7, 2020-03-13). Samtidigt menade informanterna att 

detta inte är deras ansvar. De följer lagen. Deras möjlighet att påverka och det 

ansvar de har för handlingarna tar slut när de lämnat ut uppgifterna. En informant 

resonerade så här “[m]an får hoppas att det är tillräckligt bra hanterat och maskerat 

och att uppgifterna är tillräckligt bra sekretessbedömda. Så visst nej nej det är ju en 

annan del av det. Skanna och lägger in det där det är fritt tillgängligt. Så är det” 

(Informant 4). 

 

Informationsspridning av känsligt material kan enligt Schwarz (1992) undvikas 

genom att arkiven väljer att inte lämna ut handlingarna. Hon berättar att ett sådant 

beslut togs av ett amerikanskt arkiv som valde att inte lämna ut handlingar rörande 

HBTQ-sfären, då de ville skydda de berörda genom att information kring dem inte 

spreds vidare (Schwarz 1992). Likväl menar hon att forska kring kampen för deras 

rättigheter hade ur ett forskningsperspektiv varit intressant, men att arkiven istället 

valde integritet framför allmännytta (ibid.). Att fatta ett sådant beslut är inget som 

arkivarierna på offentliga myndigheter i Sverige får lov att göra då de lyder under 

offentlighetsprincipen (se exempelvis Smedberg 2012). Likväl visar Schwarz 

exempel på att det finns en moralisk medvetenhet kring att lämna ut känslig 

information som skulle kunna hamna i fel händer så att enskilda kan riskera att lida 

skada eller men.    

 

Sammanfattningsvis har vi sett att nyfikenhet och vinstdrivande intressen är 

olyckliga konsekvenser av den lagstadgade informationsfriheten. Samtidigt 

påvisades också hur grävande journalistik gick rättskipningens vägnar, och det är 

trots allt en av huvudanledningarna till att vi bevarar handlingar på arkiv. Önskan 

om att ytterligare skydda integriteten av de individer som förekommer i 

domstolshandlingar är inte enbart av godo eftersom en ytterligare inskränkning av 

offentlighetsprincipen mycket väl skulle kunna leda till att även de med “god” 

anledning skulle nekas oftare. Det skulle också leda till att ytterligare makt 

placerades på arkivarien om hen även skulle få befogenhet att bedöma vem som 

hade bra nog skäl att ta del av materialet. I detta avsnitt har vi visat att arkivariernas 

handlingsutrymme är begränsat, då det inte sträcker sig utanför arkivets väggar. 
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Deras handlande ligger främst i att se till att materialet är tillräckligt maskerat så att 

ingen kan lida skada eller men. 
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7.  Sammanfattning och slutsats  

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) har diskuterats i flera artiklar, då 

främst inom det juridiska fältet. De artiklar som berör det arkivvetenskapliga fältet 

fokuserar bland annat på arkivariernas balans mellan att vara offentliga tjänstemän 

och samtidigt värna om den enskildes integritet. Integritetsbegreppet är något som 

flera forskare har berört, men detta främst utifrån att studera offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Vår uppsats fokuserar mer på arkivariernas 

perspektiv och deras förståelse kring lagstiftningen samt utlämnande av 

sekretessbelagda handlingar. Därför har vi undersökt hur arkivarier resonerar kring 

sitt yrkesutövande utifrån lagarna. För att undersöka arkivariernas resonemang har 

vi använt oss av den semistrukturerade intervjumetoden, där vi intervjuade 8 

arkivarier vid olika myndighetsarkiv. Då vi ville fånga upp arkivariernas 

uppfattningar kring utlämnande av sekretessbelagda handlingar, analyserades det 

empiriska materialet utifrån den fenomenografiska analysmodellen. Inom empirin 

särskilde vi uppfattningarna i 8 kategorier som utgör underlaget för vår analys och 

diskussion. I analysen diskuterade vi arkivariernas resonemang kring utlämnande 

av sekretessbelagda handlingar. Detta gjordes genom att applicera Lipskys (2010) 

teori om gräsrotsbyråkrater samt hans begrepp handlingsutrymme så som Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) definierar det.  

 

Vi lyfter fram och sammanfattar i detta avsnitt de slutsatser som vi har kommit fram 

till, vilket sker utifrån våra två forskningsfrågor. Först presenteras några av våra 

slutsatser i en punktlista.   

 

• Inom organisationens ramverk har arkivarierna ett handlingsutrymme.   

• Hur handlingsutrymmet används påverkas av den tid och erfarenhet 

arkivarierna har till sitt förfogande. 

• Lagstiftningen är svårtolkad. Det beror på att begreppsdefinitionerna är 

diffusa samt att lagarna korsrefererar till varandra.  

• Att lämna ut sekretessbelagda handlingar till forskare och journalister kan 

medföra en ökad risk för integritetsintrång men, är samtidigt en viktig del 

av rättskipningsprocessen.  

• Den digitala eran medför en ökad informationsspridning, vilket kan leda till 

skada eller men för den enskilde om arkivarierna inte gör ett grundligt arbete 

med att maskera uppgifter. 
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7.1 Arkivariers handlingsutrymme 

För att besvara vår första frågeställning På vilket sätt har och använder sig 

arkivarier av sitt handlingsutrymme när det kommer till sekretessärenden? har vi 

undersökt tre aspekter av arkivariernas möjlighet till handlingsutrymme. Dessa 

aspekter är tid, erfarenhet och på vilket sätt arkivarier nyttjar sin agens inom ramen 

för handlingsutrymmet.  

 

Vi har konstaterat att det handlingsutrymme som arkivarier besitter påverkas av 

organisationens ramverk och inom detta ramverk ingår den tid som arkivarierna har 

att utföra sina arbetsuppgifter. Många arkivarier är eniga om att det under den tid 

de arbetat blivit fler utlämningsärenden. En av anledningarna till detta är att 

arkivens handlingsbestånd har ökat med åren och ytterligare en är att arkivarierna 

fått en mer utåtriktad roll som synliggjort arkiven och dess bestånd. Tiden de har 

för varje ärende påverkas av omfånget av handlingar, hur många ärenden de får in, 

samt hur många de är som arbetar med detta. Det påverkas även av det 

skyndsamhetskrav som är lagstadgat i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). 

Vissa av våra informanter har fortfarande möjlighet att ha personlig kontakt med 

brukarna, medan andra har tvingats ändra sina rutiner för att tillgodose det ökade 

behovet. 

 

Handlingsutrymmet påverkas även av den erfarenhet arkivarierna besitter. En 

bredare erfarenhet kan leda till fler möjliga handlingssätt hos arkivarierna. 

Arkivarierna har möjlighet att bredda sina erfarenheter genom kunskapsutbyte med 

sina arbetskollegor. Andra sätt de kan öka sina erfarenheter och därmed sitt 

handlingsutrymme, är genom de utbildningar som arbetet erbjuder dem, samt 

genom att själv tillfoga sig kunskap. Genom att förvärva sig ytterligare kunskap kan 

arkivarierna utföra sitt yrke med auktoritet, samt att de inom ramen av lagtexten 

och sekretessutlämning, har möjlighet att utveckla nya tillvägagångssätt.   

 

Den tredje och sista aspekten vi utforskar i första delen av analys- och 

diskussionsavsnittet är den handlingsstil arkivarierna har utarbetat. Inom ramen för 

lagverket, organisationen och med ett tydligt fokus på brukaren, skapades metoden 

detektivarbete. Med detektivarbete menar vi den efterforskande metoden som 

informanterna utarbetat. Handlingsstilen rör sig mellan den lagstadgade 

möjligheten att genomföra efterforskning vid sekretessutlämnanden och brukarens 

rätt att få reda på information som hen redan vet. För att bistå brukaren att få sin 

lagliga rätt till handlingar tillgodosedd, ställer arkivarierna frågor, utan att avslöja 

något, som leder till att arkivarierna vet vilka delar som måste maskeras. I detta 
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arbete som arkivarierna gör har vi kommit fram till att de har ett visst maktövertag, 

där deras val påverkar hur effektiv och rättsligt korrekt handläggning brukaren får. 

Det framkom att detektivarbete inte är en metod som arkivarierna måste använda 

sig av, de kan lämna ut handlingen utan att ta reda på allt som brukaren redan kan 

tänkas veta. Men för att följa lagen extra noga, som en av våra informanter 

påpekade, används denna metod.  

7.2 Arkivariernas resonemang 
I den andra delen av analysen och diskussionen besvarar vi, genom att analysera tre 

aspekter, vår fråga Hur resonerar arkivarier kring utlämnandet av 

sekretessbelagda handlingar? De aspekterna är hur de ser på lagen som ett verktyg, 

hur de resonerar kring rätten till information gentemot individens rätt till privatliv 

samt hur de resonerar kring informationsspridning av allmänna handlingar.   

 

Vi har konstaterat, utifrån våra informanters resonemang kring lagstiftningen, att 

den inte alltid är så lätta att applicera i praktiken. Lagarna uppfattades som 

tvetydiga, där det dessutom kunde vara svårt att hålla reda på äldre och nya 

versioner, samt att begreppen ofta var svåra att tolka. Vi har även visat på att 

informanterna ofta hamnade i etiska dilemman där de var tvungna att bedöma vems 

rätt som är starkast. Den enskildes rätt till integritet, eller den enskildes rätt till 

information på bekostnad av den andra. Frågor som de stöter på är bland annat den 

om den avlidnes, gentemot den levandes rätt, eller barn som har kommit upp i 

mognadsålders rätt till privatliv gentemot dess vårdnadshavares rätt till barnets 

information.  

 

När arkivarierna känner en viss osäkerhet till att lämna ut handlingar som omfattas 

av sekretess, nämner flera av dem att de ofta använder sig av domar. Domarna 

fungerar som ett stödverktyg för arkivarierna när de ska tolka lagen genom att ge 

indikationer på hur det tidigare  resonerats i komplicerade fall. Dock menar våra 

informanter att alla fall är unika i sina omständigheter och att det därför inte är 

självklart att något som fungerat i en situation kan appliceras igen. Lagen, menar 

vi, är ett brett verktyg vars innebörd är beroende av de rådande normerna och 

värderingarna i samhället. Detta spelar givetvis en roll även när arkivarier står som 

uttolkare av lagen. Där tillexempel det som är känsligt ska bedömas efter hur 

arkivarierna tror att informationen, om den kommer ut, kan uppfattas. Ytterligare 

en aspekt som vägs in i arkivariernas resonemang är hur de förhåller sig till sin egen 

moral. Vi har visat att arkivariernas moral är ytterst närvarande i deras 

bedömningar, men att lagen i slutändan har det sista ordet i utlämnandet.    
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Den andra aspekten vi har diskuterat är om forskningens allmännytta gentemot 

rätten till privatliv. I det här avsnittet blev det tydligt att det finns ett starkt stöd för 

den forskning som görs i Sverige, både lagstiftningen och i rättspraxis. Det råder 

dock inte konsensus bland våra informanter om hur man ska hantera denna konflikt 

på bästa sätt. Vissa ser utlämnandet av känsligt material till forskningsändamål, 

med ett förbehåll, som en självklar del av sitt arbete. Andra uppmanar till 

försiktighet och anser att de efter utlämnandet fortfarande har en skyldighet att se 

till att materialet inte hamnar i fel händer. Detta eftersom de menar att förbehållet 

inte avskriver dem från ansvar om känslig information sprids. Detta är en svår fråga 

för arkivarierna att göra bedömningar i, då allmännytta såsom forskning och den 

personliga integriteten alltid kommer att stå i konflikt med varandra. 

 

Den sista aspekten som vi har diskuterat är arkivariernas resonemang kring 

informationsspridning. Arkivarierna resonerar kring att de har ett ansvar för att den 

information som lämnar arkiven är maskerad på ett korrekt sätt, så att ingen individ 

kan komma att lida skada eller men vid utlämnandet, eller vid en eventuell 

spridning av informationen. Detta då de inte kan påverka spridningen utanför 

arkivets väggar. Vi har även konstaterat att informanterna uppfattade att skyddet 

för integritetsintrång var svagt kring domstolshandlingar och många uttryckte att 

ytterligare skydd var önskvärt. Ett sådant skydd skulle dock leda till ytterligare 

inskränkningar av offentlighetsprincipen, där även de med “god” anledning skulle 

nekas oftare. Det skulle också resultera i att ytterligare makt placerades på 

arkivarien om det blir hen som får befogenhet att bedöma vem som har bra nog skäl 

att ta del av materialet. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att arkivarierna har ett handlingsutrymme som är 

beroende av tid och erfarenhet. De använder det genom att utveckla metoder för att 

bäst bistå brukaren. Vissa av informanterna är mer bekväma med denna metod än 

andra. Vi kan även konstatera att ju mer stöd som arkivarierna får i sitt arbete, desto 

mer handlingsutrymme får de. Vi såg även att arkivarierna resonerade kring flera 

aspekter angående sekretess. Där de måste väga den enskildes integritet mot 

allmännyttan. Denna uppsats har gett en inblick i hur arkivarier förhåller sig och 

aktivt arbetar med frågor kring utlämnandet av sekretessbelagda handlingar. 

 

Vi har konstaterat att det finns en viss tvetydighet kring lagarnas utformning, där 

arkivarier som aktivt arbetar med utlämnandet av sekretessbelagda handlingar 

finner lagen bristfällig. Det kan handla om att lagen inte är tillräcklig tydlig eller att 
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den kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Genom att lyfta fram 

arkivariernas resonemang i denna uppsats har vi gett dem en röst utåt samt 

uppmärksamt denna tvetydighet i lagen. 
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8.  Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har undersökt hur arkivarier på myndighetsarkiv resonerar kring 

utlämnande av sekretessbelagda handlingar. För att avgränsa 

undersökningsområdet har vi fokuserat på punkt 6 i tryckfrihetsförordningen (SFS 

1949:105). Vi ville med denna avgränsning visa en variation kring begreppen skada 

och men och i och med detta omfattar vår undersökning ett stort spektrum. Vidare 

forskning inom detta fält skulle kunna bygga på att ytterligare avgränsningar görs, 

tillexempel i form av att enbart fokusera på en myndighet. Såsom Polismyndigheten 

eller Hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Vidare forskning kan även avgränsas 

ytterligare till att enbart undersöka ett ämnesområde, det vill säga hur arkivarier 

resonerar kring forskning och utlämnande av sekretessbelagda handlingar på 

exempelvis hälso- och sjukvårdsmyndigheter. 

  

Ett annat forskningsspår kan vara kring arkivariernas bakgrund, där analysen mer 

inriktar sig på att undersöka på vilket sätt deras bakgrund har en inverkan på deras 

handlingskraft. Eftersom denna inriktning inte var möjlig att göra inom ramen för 

denna uppsats lämnar vi här en dörr öppen för framtida forskning.  

 

Uppsatsen är även avgränsad till den metod och teori vi har valt att anlägga på vårt 

material, vilket påverkar det resultat som vi har kommit fram till. Ett annat resultat 

hade producerats om exempelvis den nyinstitutionella teorin hade applicerats på 

detta material. Eftersom den mer ingående går in på hur organisationen förhåller 

sig till omvärlden och hur omgivningen påverkar organisationen.   

 

Vidare forskning skulle även kunna ge mer utrymme till sekretessdomarna, där de 

inte enbart används som ett underlag för arkivariernas resonemang. Exempelvis kan  

man granska domarna i relation till offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400). Eller möjligtvis genomen en kvantitativ studie där resultatet kan säga 

något om hur Kammarrättens sekretessbedömningar görs och på vilka grunder den  

håller med eller ger avslag.  

 

Ett sista förslag till vidare forskning kommer sig av att vi under intervjuerna ställde 

frågan om GDPR hade haft någon inverkan på utlämnandet av sekretessbelagda 

handlingar. De flesta av våra informanter menar att det har gjort väldigt lite skillnad 

för utlämnandet. De lagar som reglerade utlämnandet av sekretessmaterial fanns 

redan och tog företräde över GDPR. Dock har det påverkat hur verksamheterna har 
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bevarat sitt material och lett till att mycket material som egentligen skulle ha 

bevarats istället ofrivilligt gallrat. Detta var inte kärnan av vår fråga men har 

naturligtvis konsekvenser för utlämnandet av sekretessbelagda handlingar i och 

med den informationsförlust detta innebär för arkivet. Det som inte finns kan inte 

heller lämnas ut och påverkar då utlämnandet av allmänna handlingar.   
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Bilagor  

Bilaga 1. Arbetsfördelning 

 

Arbetsfördelningen av denna magisteruppsats har gått till på följande sätt. Till en 

början valde vi att sitta på varsitt håll och läsa den litteratur som uppsatsen berör, 

för att sedan skriva ner de delarna vi kände oss mest insatta i. Vi insåg snabbt att vi 

gärna ville sitta och skriva tillsammans för att bolla olika idéer oss emellan. Detta 

medförde att vi var inne i varandras delar och skrev samt att vi sedan valde att 

fortsätta skrivprocessen tillsammans. Därför är det i slutskedet omöjligt att avgöra 

exakt vem som har skrivit vad i uppsatsen.   
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Egen erfarenhet 

 

• Vad är anledningar till att en sekretessprövning görs? 

• På vilket sätt hanterar du en sekretessbelagd handling 

• Problematiska situationer  

- Har ni några exempel och är det en stor del av ditt arbete? 

• Har din tolkning förändrats sen du började jobba 

• Var det detta du tänkt att du skulle jobba med? 

• Vem vänder du dig till när du tvekar?  

- Och i så fall vad är det för något de bidrar till 

• Har ni några rutiner, intern  

- I form av exempelvis dokumentation på riktlinjer  

 

Känsligt material 

 

• Vilka regler finns det för att få ut känsligt material? 

• Hur resonerar du kring känsligt material 

• Är det någon skillnad mellan att ge ut känsligt material till en forskare? 

• Historisk föränderlig vad tror du kommer att bli striktare mindre strikt? 

 - Digitalisering  

• Resonerar du annorlunda nu när GDPR har trätt i kraft? inåt? utåt? 

 

Avslutningsvis 

Har du några synpunkter eller kommentarer? Har vi glömt att fråga något? 
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Bilaga 3. Förbehåll 

 

Utlämnande av sekretesskyddade uppgifter med förbehåll i enlighet med 10 kap 

14§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

Barnavårdsutredningar från åren 2000-2010 ur Helsingborgs socialnämnds arkiv 

lämnas ut till Peter Ström, doktorand vid Lisn    néuniversitetet i Växjö blå  med 

följande förbehåll:  

 

1.  Uppgifter i handlingarna får användas som underlag för  Peter   Ströms 

forskning. Uppgifterna i handlingarna får inte publiceras på ett sådant sätt att någon 

enskild person kan identifieras med ledning av dem.  

 

2. Peter   Ström ska förvara informationen på ett sådant sätt att någon annan inte 

kan ta del av dem.   

 

3. Efter att Peter    Ström avslutat sitt forskningsprojekt ska informationen förstöras 

på ett kontrollerat sätt med hänsyn till informationens integritetskänsliga innehåll, 

dock senast 6 månader efter publicering.  

 

Sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 21 kap 1§ och 

26 kap 1§ för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det 

inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 

till denne lider skada eller men. Presumtionen i lagstiftningen är alltså för sekretess 

genom ett omvänt skaderekvisit. Sekretess gäller i högst 70 år.  

 

Den som röjer uppgift, som hen är pliktig att hemlighålla enligt förbehåll som har 

meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar olovligen sådan 

hemlighet, kan dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3§ brottsbalken.  

Förbehållet gäller från  augusti 2017 till sti   2018   då ny ansökan behöver inkomma 

om förlängning önskas.  

Helsingborg den 14 juni 2017  

Sophia Hydén   Ingridn  

Arkivarie  

Har tagit del av ovanstående  

Peter    Ström 
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