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Offentlighetsprincipen 2 kap

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

(2009:400) (OSL)

Reglerar bevarande 

och gallring

Arkivansvar

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF)

Arkivlagen 

(1990:782)

(ArkivL)

Arkivförordningen

(1991:446)

Innehåller 

sekretessregler

Offentlighetsprincipen
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Handlingsoffentlighet

• Finns i Tryckfrihetsförordningen (TF), som är en grundlag

• Allmänna handlingar ska lämnas ut när någon begär dem

• Undantag kan bara göras när det finns tillämpbar regel i OSL
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Arkivlagen

Säger vad som ska bevaras och när gallring får ske

Utan Arkivlagen skulle offentlighetsprincipen vara värdelös
• Myndigheter hade kunnat förstöra handlingar man inte vill att någon ska få ta del av

Förvaltningslagen – reglerar myndigheters serviceskyldighet
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Vad menas med en handling?

Handlingar
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Vad menas med en handling?

Information som är fäst vid en ”bärare”

Handlingar
Se det snöar…Skrift

Bild

Utrustning
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NEJ JA

Forskningsmaterial – handling eller inte
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En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och 

enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där.

Förvaras – fysisk och logisk innebörd

Rätten att begära att ta del av allmänna handlingar.

När blir det en allmän handling



BAS Online

Handlingar (TF 2 kap)

Offentliga (TF) Hemliga (OSL)

Allmänna
- förvaras (2:3) och
- inkomna (2:6) eller
- upprättade (2:7)

Ej allmänna
- ej förvarande hos myndigheten (2:3)
- personliga brev (2:4)
- anbud m.m. (2:6)
- teknisk lagring, säkerhetskopior (2:6,10)
- ej upprättade handlingar (2:9)
- utkast och minnesanteckningar (2:9)
- bibliotek och tidskrifter (2:11)
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Utlämnande av allmän handling

• Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar

• Rätt att begära att få tillgång

Handlingar som inte är allmänna ska inte lämnas ut.
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Sammanfattning

• Vad offentlighetsprincipen är

• Utlämnande av handling som är allmän och offentlig

• Handlingar är information som är fästa vid en ”bärare”

• Handlingar kan vara allmänna eller ej allmänna
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