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Handlingsoffentlighet och sekretess i 
universitetets utbildningsverksamhet 

NINA NILSSON RÅDESTRÖM*

1 Inledning 

Universitetet är i första hand ett lärosäte där många studenter tillgodogör sig sin 
utbildning, samtidigt är universitet en arbetsplats för många. Vid Umeå 
universitet finns knappt 20 000 studenter och drygt 4 000 anställda. Vid lärosätet 
hanteras givetvis en stor mängd handlingar som innehåller uppgifter om enskilda 
personer.  

Detta kapitel kommer att uppehålla sig vid den så kallade 
handlingsoffentligheten som finns reglerad i 2 kapitlet 1 § 
tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) som är en av de olika former för 
offentlighet som offentlighetsprincipen ger uttryck för. I bestämmelsen anges att 
varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar till ”främjande 
av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. Kapitlet kommer därför 
att innehålla en genomgång av reglerna för vad som anses vara allmänna 
handlingar och vilka av de allmänna handlingarna eller uppgifterna däri som 
också är också offentliga genom att beskriva bland annat sekretesskyddet för 
enskilda. Kapitlet fokuserar på vad som är av vikt för lärare, administratörer, 
studievägledare och andra att känna till kring handlingsoffentligheten och 
skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar samt vilken sekretess som kan 
skydda vissa uppgifter. Med anledning av det beskrivs ett antal olika situationer 
som kan uppkomma och för varje situation ges en översikt av reglerna gällande 
de olika typer av uppgifter som efterfrågas. Beskrivningen inleds med uppgifter 
som har ett nära samband med utbildningen för att därefter avse uppgifter som 
är av mer personlig art. Vidare beskrivs hur utlämnandet av handlingar går till, 
vem som ska fatta beslut och vad som kan ske om en tjänsteman nekar till att 
lämna ut. 

 
* Nina Nilsson Rådeström är universitetsadjunkt och undervisar främst i förvaltningsrätt och 
skadeståndsrätt. 
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2 Offentlighetsprincipen och mer specifikt 
handlingsoffentligheten 

I Sverige har offentlighetsprincipen ett starkt fäste och ett av dess syften är att 
vara ett hjälpmedel för att motverka maktmissbruk. Tjänstemän som har 
befogenhet att utöva offentlig makt behöver finna sig i att kunna bli granskade. 
All offentlig makt i Sverige utgår från folket enligt 1 kap. 1 § kungörelse om 
beslutad ny regeringsform (1974:152, RF). Givetvis bör folket – medborgarna – 
ha insyn i hur myndigheterna hanterar folkets makt. Offentlighetsprincipen kan 
förebygga maktmissbruk då vetskapen om en eventuell granskning kan leda till 
att tjänstemän i möjligaste mån strävar efter att agera på ett lagenligt och korrekt 
sätt.1 Om tjänstemännen ändå begår övertramp i sin utövning av 
maktbefogenheter kan dessa oegentligheter uppdagas genom granskning i 
efterhand. 

Vid våra myndigheter finns ett stort antal allmänna handlingar och 
universitetet utgör inget undantag från detta. För att en handling ska anses vara 
en allmän handling i TF:s mening och omfattas av handlingsoffentligheten ska 
det vara tal om en handling, handlingen ska vara förvarad vid en myndighet och 
handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad vid myndigheten, 2 kap. 3, 
6 och 7 §§ TF. 

Begreppet handling omfattar såväl fysiska framställningar i skrift och bild som 
upptagningar som endast kan uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det 
innebär att fysiska dokument men även dokumentfiler i en dator anses vara 
handlingar. Är handlingen tillgänglig för myndigheten anses den också vara 
förvarad där, även om en lärare vid universitetet tagit med exempelvis 
tentamenssvar till sitt hem anses handlingarna vara förvarade vid universitetet. 
På samma sätt förhåller det sig med de dokument som finns i datorn som en 
anställd vid universitetet tar med sig hem.2  

En handling måste också förvaras vid en myndighet för att kunna vara en 
allmän handling. Myndighetsbegreppet omfattar givetvis den statliga och 
kommunala förvaltningen som exempelvis regering, kommunstyrelse, statliga 
myndigheter, domstolar och kommunala nämnder men när det kommer till 
offentlighetsprincipen omfattas även riksdagen och beslutande kommunala 
församlingar, 2 kap. 5 § TF. Dessutom räknas en rad enskilda rättssubjekt upp i 
en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) som också 

 
1 Se Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 9 uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2015. 
2 Se Bohlin, 2015, s. 43.  
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omfattas av handlingsoffentlighet, i vart fall när det gäller uppgifter som har 
samband med myndighetsutövande verksamhet som dessa rättssubjekt bedriver.3 

Handlingar som anlänt till myndigheten anses i regel vara inkomna i den stund 
de rent fysiskt kommer till myndigheten eller då de kan uppfattas på exempelvis 
en dator. Undantag från detta är anbud eller tävlingsskrifter av olika slag, de anses 
inte vara inkomna förrän anbudstiden eller tiden för tävlingsbidrag har löpt ut, 2 
kap. 6 § TF.  

Alla handlingar kommer givetvis inte in till en myndighet utifrån men när det 
gäller handlingar som myndigheten framställer på egen hand har myndigheten en 
viss arbetsro innan handlingen anses vara upprättad. När det gäller rekvisitet 
upprättad finns tre slags scenarion som leder till att en handling anses vara 
upprättad. I första hand anses en handling vara upprättad då handlingen 
expedieras från myndigheten, det vill säga att innehållet i en handling eller själva 
handlingen faktiskt lämnar myndigheten eller görs tillgänglig för andra. Om en 
handling inte ska expedieras anses den ändå som upprättad då ärendet som 
handlingen hör till har slutbehandlats. Om handlingen i sig inte ska expedieras 
och inte heller hör till ett ärende anses handlingen upprättad då den har justerats 
av myndigheten eller på annat sätt har färdigställts, 2 kap. 7 § TF. Av intresse kan 
också vara att diarier, journaler, register och andra förteckningar som förs 
löpande anses vara upprättade då handlingen på nytt är färdigställd för att en ny 
anteckning kan föras in, 2 kap. 7 § st 2.  

3 Begränsningar av offentligheten i allmänhet 

Offentlighet är huvudregel för de allmänna handlingar som förvaras vid våra 
myndigheter, som anses inkomna eller upprättade enligt bestämmelserna i andra 
kapitlet TF. Det finns även generella undantag för vissa handlingar som annars 
uppfyller samtliga rekvisit för att vara allmänna handlingar. Privata brev undantas 
alltid men skulle exempelvis två kollegor vid en institution avhandla såväl 
tjänsteangelägenheter som privata angelägenheter i ett och samma mail skulle 
detta brev inte klassificeras som ett privat brev utan snarare som ett brev som 
rör tjänsten och om något av innehållet kan skyddas ska det stadgas i en 
bestämmelse i OSL, 2 kap. 4 § TF. All litteratur som har kommit in till 
Universitetsbiblioteket utgör också undantag till allmänna handlingar och 
behöver inte lämnas ut eller kopieras med stöd av biblioteksregeln, 2 kap. 11 § 
TF. 

 
3 Se Bohlin, 2015, s. 51 ff. 
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Minnesanteckningar är också undantagna från att utgöra allmänna handlingar, 
2 kap. 9 § TF. En minnesanteckning i TF:s mening tillför inte ärendet något nytt 
vilket innebär att de handlingar som undantas bara ska innehålla uppgifter som 
redan förekommer i det aktuella ärendet. Exempel på en minnesanteckning är en 
sammanfattning av ett ärende eller att man som tjänsteman gjort i ordning ett 
föredragningsmaterial. De ursprungliga anteckningar som sedan blivit renskrivna 
och tillförda ett ärende kan också betraktas som minnesanteckningar.  

4 Sekretess 

Offentligheten är dock inte utan begränsningar vad gäller de allmänna 
handlingarna. I 2 kapitlet 2 § tryckfrihetsförordningen uttalas att rätten att ta del 
av allmänna handlingar endast får begränsas om det är påkallat med hänsyn av 
sju uppräknade skyddsintressen såsom exempelvis enskilds personliga och 
ekonomiska förhållanden, intresset att förebygga och beivra brott, det allmännas 
ekonomiska intresse etc. Därefter stadgas att dessa begräsningar ska anges noga 
i en särskild lag eller i någon annan lag om den särskilda lagen hänvisar vidare till 
den. Den särskilda lagen är offentlighets- och sekretesslagen.  

Huvudparten av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen tar sikte 
på en särskild verksamhet men det finns också en hel del bestämmelser som gäller 
hos alla myndigheter. Ett exempel på detta är 21 kapitlet offentlighets- och 
sekretesslagen som gäller alla myndigheter. Eftersom begränsningarna ska anges 
noga tar varje sekretessbestämmelse också upp vilken typ av uppgifter som ska 
skyddas och även med vilken styrka sekretessen ska gälla samt en tidsgräns för 
sekretessen.  

4.1 För vem gäller sekretessen? 

Myndighetsanställda och uppdragstagare omfattas automatiskt av 
sekretessbestämmelserna, 2 kap. 1 § OSL. Även andra som finns på universitetet 
på annan liknande grund omfattas av eventuell sekretess. Det skulle eventuellt 
kunna röra sig om någon som gör någon form av praktik eller 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd som därigenom deltar i myndighetens verksamhet. 
Studenter finns också på universitetet men omfattas givetvis inte av 
sekretessbestämmelserna och har därför inte någon tystnadsplikt.  
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4.2 Mot vem gäller sekretessen? 

Sekretessen gäller i förhållande till utomstående enskilda och andra myndigheter 
eller verksamhetsgrenar, 8 kap. 1-2 §§ OSL. För universitetets räkning innebär 
det att sekretessen gäller i förhållande till andra universitet men huruvida 
sekretessen gäller inom olika verksamhetsgrenar, exempelvis olika fakulteteter 
eller olika institutioner är inte helt klart. Någon inre sekretess liknande den som 
finns inom hälso- och sjukvården finns inte inom universitetet. Inom hälso- och 
sjukvården innebär den inre sekretessen att enbart personal som har hand om 
vården av en patient har rätt till information om denne, 4 kap. 1 § 
patientdatalagen (2008:355). Givetvis kan detta fungera som en moralisk 
vägvisare även vid en institution, alla behöver inte alltid veta allt om alla. Ju färre 
som känner till en uppgift som omfattas av sekretess, desto mindre är risken att 
uppgiften sprids till obehöriga.  

5 Handlingsoffentlighet – några exempel i 
utbildningsverksamheten 

Att som universitetsanställd vara en del av en students vardag kan innebära att 
studenten delar med sig av känslig information. Som tjänsteman kan man dock 
inte lova studenten att inte röja uppgifterna för någon annan eftersom det måste 
finnas en sekretessbestämmelse som tar sikte på den typ av uppgift som avses, i 
vart fall om de aktuella uppgifterna begärs ut. I detta avsnitt kommer exempel på 
olika situationer där studenter är inblandade att presenteras. I varje situation 
kommer inledningsvis att avhandlas om den aktuella uppgiften finns i en allmän 
handling och därefter om sekretess finns för uppgiften eller om den ska lämnas 
ut på begäran.  

5.1 En student vill få ut olika studenters svar på den senaste tentamen 

En morgon möter en lärare vid universitetet ett antal upprörda studenter. De 
besökte expeditionen för att hämta ut sina färdigrättade tentor varpå de 
uppmärksammade att administratören precis kom tillbaka med en bunt tentor. 
När administratören uppmärksammade studenterna lade hon ifrån sig högen och 
talade om att hon bara hade kopierat tentorna med de bästa resultaten då det var 
en person som ville få kopior av dem. Studenterna undrar nu om det verkligen 
får gå till så.  

En vanlig form av examination är tentamen. Tentamensfrågor som blivit 
upprättade, det vill säga de frågor som lämnats ut till studenter är allmänna 



 266 

handlingar och skyddas inte av någon sekretessbestämmelse. De svar som 
studenten lämnar in, oavsett om det sker i tentasal eller genom digital inlämning 
via internet eller någon form av programvara, är att anse som allmänna 
handlingar så snart de kommit in. Ska svaren hemlighållas och inte lämnas ut då 
någon begär det, måste det alltså finnas en sekretessbestämmelse som skyddar 
uppgifterna. Någon sådan sekretessbestämmelse finns inte avseende vare sig 
tentamensfrågor eller svar. Däremot finns det en bestämmelse i 17 kap. 4 § OSL 
som tar sikte på kunskapsprov som kan förvirra en flitig läsare av offentlighets- 
och sekretesslagen. Den typ av kunskapsprov som avses är dock enligt 
förarbetena de så kallade standardiserade proven, det vill säga prov som 
upprepas, och att ett röjande av en uppgift inte får motverka syftet med 
kunskapsprov eller psykologiskt prov.4 Vanliga tentamensfrågor torde inte anses 
vara en form av standardiserat prov som exempelvis de nationella proven i 
grund- eller gymnasieskolan är.  

Detta torde även gälla om en kurs använder sig av elektroniska frågor, så 
kallade quiz, som finns på någon typ av plattform och som studenterna löser på 
egen hand. Om frågorna har lämnats ut vid något tillfälle är de att anse som 
upprättade och därmed som allmänna handlingar. Gamla tentamina som lärare 
förvarar ska lämnas ut av lärarna på förfrågan. Andra tentamina som finns i 
arkivet ska också lämnas ut, vanligtvis anses registrator eller kursadministratör 
som behörig att lämna ut dem. Om tentamen eller provet inte längre finns kvar, 
det vill säga om studenten har hämtat sin tentamen, anses de inte längre som 
förvarade och är därmed inte allmänna handlingar. Universitetet behöver inte 
försöka ta reda på om någon tidigare anställd eller student har tillgång till dem. 
Annorlunda förhåller det sig med tentamenssvar som har lämnats in digitalt. 
Dessa svar finns kvar hos universitetet men kan gallras efter två år enligt 
universitets egna policy för gallring av allmänna handlingar.5  

5.2 En student vill få ut undervisningsmaterial, lärarens kalender och 
personuppgifter 

En lärare har en student som vid varje undervisningstillfälle ställer massor med 
frågor. Läraren har inte alltid tid att svara på alla dessa frågor och studenten 
känner sig missnöjd. Studenten vänder sig därför till en administratör och frågar 

 
4 Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m., Del A, s. 139.  
5 Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet, 
tillgänglig på http://www.umu.se/digitalAssets/197/197162_fs-1.1-914-16-studier-p-grund-och-avancerad-
niv.pdf (2017-10-02) 
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efter lärarens hemadress och privata telefonnummer. Studenten vill även ta del 
av lärarens kalender i Outlook. Läraren har även spelat in ett antal 
multimediaföreläsningar som studenten vill kunna ladda ner. På kurssidan kan 
studenterna se på filmerna men inte ladda ner dessa. Studenten har aldrig tidigare 
kontaktat läraren utanför undervisningstillfällena.  

39 kap. 3 § OSL tar sikte på enskilds personliga förhållanden i 
personaladministrativ verksamhet. Med stöd av bestämmelsen kan adresser och 
telefonnummer skyddas av sekretess, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om 
uppgiften röjs. I detta scenario visar inte studenten några tecken på att bli vare 
sig hotfull eller våldsam och studenten har inte kontaktat läraren tidigare. Enbart 
den omständigheten att studenten är frågvis kan knappast anses kunna leda till 
den form av allvarligt men som åsyftas i bestämmelsen ovan. Adress- och 
telefonuppgifterna kan därför lämnas ut. 

Frågan om elektroniskt förda kalendrar har prövats av Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) som kom fram till att sådana kalendrar inte var att 
betrakta som allmänna handlingar.6 HFD konstaterar att kalendrarna inte har 
expedierats och att de inte heller har någon ärendeanknytning och inte heller kan 
betraktas som färdigställda. Inte heller anser HFD att kalendrar kan jämställas 
med diarier eller journaler. Frågan som därefter behandlades av HFD var om de 
kunde betraktas som register eller andra förteckningar som förs löpande men 
HFD kom fram till att det inte är fråga om en registrering som sker vartefter de 
inträffar och är därför inte att betrakta som register eller andra förteckningar som 
förs fortlöpande i den mening som avses i 2 kap. 7 § TF. Inte ansetts utgöra en 
upprättad handling då den inte är att jämställa med exempelvis en journal som 
förs löpande. 

När det gäller de inspelade föreläsningarna har kammarrätten avgjort ett mål 
där det handlade om multimediaföreläsningar som varit tillgängliga för studenter 
under pågående kurser men som därefter anses vara beståndsdelar i en samling 
som är att betrakta som myndighetens bibliotek varmed den så kallade 
biblioteksregeln blir tillämplig, 2 kap. 11 § TF. I och med detta undantas 
föreläsningarna från att betraktas som allmänna handlingar och behöver inte 
lämnas ut på begäran.7 

 
6 HFD 2015 ref. 4. 
7 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5512-16, meddelad den 12 december 2016.  
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5.3 En student blir sjuk och vill ha studieuppehåll  

En student kommer in till studie- och yrkesvägledaren och är helt förtvivlad. 
Studierna börjar bli tunga eftersom studenten är på väg att bli djupt deprimerad. 
Studenten vill ha hjälp men vill inte att någon annan på institutionen ska känna 
till situationen.  

Som studie- och yrkesvägledare, studierektor och kursansvarig möter man 
ibland studenter som på olika sätt har det svårt med studierna. För några av dessa 
studenter handlar det om egen sjukdom, inte alltför sällan psykisk ohälsa, som 
leder till att studenten ansöker om studieuppehåll. I ansökningar om 
studieuppehåll förekommer uppgifter om studentens personliga förhållanden. 
Utredningen om studentens situation leder därefter till att beslut om 
studieuppehåll tas. Vilka uppgifter omfattas av sekretess? Sekretess gäller enligt 
23 kap. 5 § OSL för uppgifter som hänför sig till psykologisk undersökning eller 
behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, 
kurator eller hos studie- och yrkesvägledning om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om 
uppgiften röjs. 

Generellt sett finns inga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som 
tar sikte på denna specifika situation att en student blir sjuk. Däremot gäller 
bestämmelserna i 21 kap. OSL där den första paragrafen tar sikte på att uppgifter 
om enskilds hälsa skyddas hos alla myndigheter om det måste antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. 
Sekretess gäller dock inte om uppgiften tas in i ett beslut, 21 kap. 1 § st2 OSL.  

Studie- och yrkesvägledaren kan inte heller lova att ingen annan på 
institutionen får veta vad som sker, det finns ingen inre sekretess vid universitetet 
men givetvis bör studie- och yrkesvägledare behandla uppgifterna med 
försiktighet och i vart fall ur ett moraliskt perspektiv se till att inte sprida 
uppgifterna till andra anställda som inte har behov av informationen.  

5.4 En student misstänks för fusk eller plagiat och uppgifter om studenten 
efterfrågas 

Vid genomläsningen av en inlämnad examensuppsats upptäcker en lärare att 
studenten har plagierat en uppsats som lämnats in och examinerats vid ett annat 
lärosäte för ett år sedan. Efter samtal med studierektor beslutar läraren att anmäla 
ärendet till disciplinnämnden. Under tiden ärendet utreds har studenten sökt 
arbete och den presumtive arbetsgivaren hör av sig till institutionen och vill veta 
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hur studentens studieprestationer har sett ut under året. Arbetsgivaren frågar 
särskilt om varför examensarbetet inte är inrapporterat.  

Enligt 23 kap. 6 § OSL gäller sekretess i ärende om avskiljande av studerande 
från högskoleutbildning eller från polisprogrammet för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende vilket innebär att arbetsgivaren i detta 
fall skulle kunna få själva beslutet om att studenten avskilts. Fråga är snarare om 
det är ett led i serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223, FL) vid 
institutionen att upplysa arbetsgivaren om att det nog finns ett beslut som rör 
studenten hos disciplinnämnden, men det är nog tveksamt om denna upplysning 
vore att anse som lämplig eller ingå som ett led i serviceskyldigheten.  

5.5 Ett rekryteringsföretag vill få uppgifter om vilka studenter som finns på 
juristprogrammet 

En av administratörerna vid institutionen får ett mail där ett rekryteringsföretag 
önskar att få uppgifter om namn, adress, telefonnummer och mailadress till de 
studenter som finns på juristprogrammet på terminerna 3 – 9. Företaget vill 
kontakta studenterna för att informera om sin bemanningsverksamhet och 
erbjuder dem arbete.  

Inledningsvis kan konstateras att uppgifterna som finns i systemet LADOK 
är upprättade och därmed att anse som allmänna handlingar. Rätten till dessa 
uppgifter kan dock begränsas genom 21 kap. 7 § OSL som stadgar att sekretess 
gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att 
uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Bestämmelsen tar enligt 
förarbetena inte sikte på om institutionens utlämnande skulle strida mot 
personuppgiftslagen utan om det kan antas att uppgifterna efter utlämnandet 
kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen.8 De ändamål för vilka 
institutionen samlat in uppgifterna får inte vara oförenliga med företagets 
efterföljande användning av uppgifterna. Vid denna prövning om ändamål och 
användning är oförenliga bör en hypotetisk prövning göras av hur en person 
typiskt sett skulle uppfatta frågan.9 

 
8 Se SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet, s. 318 och 
354. 
9 Se SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, s. 160 f.  
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Syftet med studieregistret LADOK är att bevara uppgifter om studenternas 
genomgångna studier, betyg och examina. Uppgifterna ska också kunna 
användas för uppföljning, utvärdering, antagning etc. Kammarrätten ansåg i ett 
liknande fall att ett rekryteringsbolags användning av uppgifterna inte var 
oförenlig med de ursprungliga ändamålen.10 En förfrågan från ett 
rekryteringsföretag borde därför leda till att uppgifterna om studenterna lämnas 
ut.  

5.6 Regler som bryter sekretessen i olika situationer  

Förutom de nyss uppräknade situationerna förekommer det ibland att 
utomstående myndigheter eller enskilda begär att få ut uppgifter från 
universitetet. Om uppgifterna omfattas av sekretess krävs att situationen ger 
utrymme för att tillämpa en sekretessbrytande bestämmelse. Uppgifter som inte 
omfattas av sekretess bör lämnas ut då myndigheter enligt 6 § FL ska samverka 
med varandra. Förfrågningar om avklarade studier kan exempelvis komma från 
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och är offentliga uppgifter. 

Även om uppgifterna skyddas av sekretess kan sekretessen i vissa fall brytas. 
De sekretessbrytande reglerna finns i relevant sekretesskapitel i offentlighets- och 
sekretesslagen men också i 10 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen. Att 
samtycke bryter sekretessen framgår av 10 kap. 1 § OSL. Den enskilde vars 
uppgifter skyddas av en viss sekretessbestämmelse kan i normalfallet lämna sitt 
samtycke till att uppgifterna lämnas ut.  

Uppgifter som omfattas av sekretess kan även med stöd av 10 kap. 24 § OSL 
lämnas till polis, åklagare och andra rättsvårdande myndigheter om uppgifterna 
angår misstanke om brott. Det åsyftade brottet ska innehålla fängelse i 
straffskalan och straffet ska också förväntas bli annan påföljd än böter.  

6 Former för utlämnande av handlingar 

Kring utlämnande av allmänna handlingar finns det en del regler. Dessa regler är 
också samlade i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen med en del kompletterande 
bestämmelser i 6 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen. En faktor som är av 
betydelse då det gäller utlämnanden är tid. Lagtexten ger inga uttryckliga 
tidsgränser men en viss ledning kan ändå ordalydelsen ge. Om en person kommer 
till en myndighet för att begära ut en handling som får lämnas ut så ska detta 
göras genast eller så snart som möjligt, 2 kap. 12 § TF. Personen ifråga ska utan 

 
10 Kammarrättens dom, meddelad den 25 jan 2017 i mål nr 7561-16. 
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avgift få titta på handlingen, lyssna på den, fotografera den eller skriva av den. 
Vill personen ifråga ha kopior av handlingen stadgas i 2 kap. 13 § TF att 
myndigheten mot en avgift ska tillhandahålla kopior eller avskrift. En sådan 
begäran ska handläggas skyndsamt. Den avgift som får tas ut finns reglerad i 
avgiftsförordningen (1992:191) och i korthet kan nämnas att de första nio sidorna 
alltid är utan kostnad, därefter kan myndigheten ta ut en bestämd avgift per sida 
och även avgift för porto om handlingarna ska skickas.  

Av 2 kap. 14 § TF framgår att begäran om utlämnande av handling prövas av 
myndigheten som förvarar handlingen. I 6 kap. 3 § OSL framgår dock att den 
tjänsteman som vårdar handlingen får i vart fall besluta att lämna ut handlingen. 
Ett nekande beslut som sedan kan överklagas måste dock fattas av någon som 
myndigheten utsett som beslutsfattare genom delegation. Finns ingen delegation 
är det ytterst myndighetschefen som får ta det nekande beslutet. Vid universitetet 
kan således alla lärare och administrativ personal lämna ut handlingar som de 
vårdar, de anses vara tillräckligt insatta i ärendet att de också kan ta beslut om att 
lämna ut handlingarna. Vill däremot någon av dem neka till att lämna ut 
handlingar behöver en person med beslutsrätt ta det formella beslutet, som i sin 
tur överklagas direkt till kammarrätten. Vid universiteten är det vanligt att det är 
förvaltningschefen som har beslutsrätt att fatta nekande beslut rörande begäran 
om utfående av allmänna handlingar. Detta följer av universitetens 
delegationsordningar. 

Myndigheten behöver inte lämna ut handlingar i digital form men kan välja att 
göra det, däremot kan papperskopior och avskrifter inte nekas om handlingarna 
är offentliga. Givetvis bör myndigheten upplysa om den avgift som kan tas ut. 

7 Sammanfattning och avslutande kommentar 

Universitetet är sammanfattningsvis en myndighet där möjligheterna till 
begränsningar av offentligheten inte är särskilt många. Anställda kan exempelvis 
få finna sig att lämna ut stora delar av sitt undervisningsmaterial och studenterna 
får acceptera att deras studieresultat lämnas ut till utomstående eller andra 
myndigheter. Däremot kan vi se att uppgifter om studenters hälsotillstånd 
omfattas av sekretessbestämmelser som ska tillämpas vid universitetet. I övrigt 
är insynen rörande ett universitets utbildningsverksamhet väldigt omfattande.  


