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Abstrakt 
    Den här uppsatsens fokus ligger på lagstiftningen och hanteringen av sekretessbelagd 

information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden. Att tolka lagar är 

inte lätt och vilket ansvar vilar på arkiven kring utlämnande av sådana handlingar. Med 

studien vill jag få fram hur arkiven praktiskt arbetar med detta för att få fram ett underlag om 

hur man kan tänka kring hanteringen vid utlämnande av sådana uppgifter. Appraisalmetoden 

som använts och sekretessen påverkar vad som finns tillgängligt från arkiven. Urvalet av det 

som bevaras av handlingar speciellt rörande barn som har kommit i kontakt med 

Socialstyrelsen har kritiserats då det framkommit att dessa har gallrats för mycket utifrån de 

förfrågningar som kommit till arkiven om utlämnande av dessa då de inte funnits. För att få 

fram detta har jag använt mig av två metoder där det ena är litteraturstudier och den andra är 

intervjuer av två arkivinstitutioner som har hand om sådana handlingar, ett kommunarkiv och 

ett landstingsarkiv. Resultatet av studien har blivit ett underlag till en vägledning utifrån 

rådande lagstiftning där hanteringen och frågor som kan vara bra att ha med sig för att kunna 

avgöra om en handling kan lämnas ut eller inte. Det har också kommit fram att sekretesstiden 

kan ha blivit för kort i Sverige med sina 70 år jämfört med till exempel Norge och Kanada 

som har 80 år och mer beroende på handlingstypen. Detta utifrån att vi lever längre än tidigare 

och lagen borde anpassas efter det. 
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Inledning och bakgrund 

    Ramverket för uppsatsen kommer handla om tillgängligheten av information om enskilda 

personer som omfattas av sekretess. Arkivets ansvar om vad som kan lämnas ut med 

utgångspunkt från gällande lagstiftning om sekretess kommer studien också behandla. Det vill 

säga till vilka och under vilka omständigheter kan arkivarien lämna ut sekretessbelagd 

information rörande hälsa och sociala förhållanden. Vilket är det som står i fokus i denna 

studie. 

Alla arkivarier kommer mer eller mindre i kontakt med sekretessbelagd information rörande 

enskilda personer. Sekretessen är till för att skydda den enskildes integritet och Geijer, 

Lenblad och Lövblad tar upp att de uppgifter som kan vara känsliga är etnisk tillhörighet, 

religion, facktillhörighet, politiska åsikter, hälsa och sexualliv.1 Nyligen fattades ett beslut om 

en ny lag gällande personuppgifter Dataskyddslagen (GDPR i folkmun) som ersätter den 

tidigare personuppgiftslagen. Den ska ge den enskilde individen ett bättre skydd och kommer 

att träda i kraft 25 maj 2018. Rättigheterna för den enskilde stärks av lagändringen då 

organisationer måste informera om hur de hanterar personuppgifter.2Den enskilde ska kunna 

få uppgifter raderade om sig själv i vissa fall vilket framgår av förordningen. Det som 

speciellt omnämns är att hänsyn ska tas till om uppgiften samlades in när personen var barn. 

Detta kan innebära att mycket information om den enskilda personen kan gå förlorad och inte 

finnas tillgänglig från arkiven.  

En debatt som funnits ett tag är den enskildes rätt att bli bortglömd eller ihågkommen. ”The 

right to be forgotten” är ett uttryck som EU instiftade för några år sedan.  Det finns en del 

artiklar om den enskildas rättigheter i den frågan från olika länder. Vid en sökning med 

”archive memory” med filtrering på ovan nämnda tidskrifter gav 335 träffar i 

biblioteksdatabasen. Vid en sökning med ”The right to be forgotten” fick jag över 200 000 

träffar i Archival Science. Några kända namn som skrivit inom studiens ämne är: 

- Sue McKemmisch och Michael Piggot från Australien.  

- Terry Cook, Tim Cook och Daniel German från Kanada  

- Paul J. Sillitoe från Storbritannien  

                                                           
1 Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva och Lövblad, Håkan: Arkivlagen en kommentar, Nordstedts juridik, Stockholm, 
2013 sid 131 
2Datainspektionen (GDPR) https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-
fragor/#A1c 2018-02-09 

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/#A1c
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/#A1c
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Problemformulering, syfte och frågor 

    Ansvaret för att skydda den enskilde personen vilar på arkivets hantering och 

tillgängliggörande av informationen som finns om denne i arkivets förvar. Lagarna är inte 

alltid lättolkade och begreppen inte alltid självklara som t. ex ”skada” och ”men” vad som 

avses med dessa. Att göra en sekretessbedömning framgår av lagen men hur den ska göras i 

praktiken är inte lika självklart. Någon generell lathund finns inte utan är upp till varje arkiv 

att ta fram rutiner som ska ta hänsyn till att lagen efterföljs. Att göra sekretessbedömningar 

kan låta lätt på pappret men i praktiken är det ett vågspel med för och emot ett utlämnande 

med lagen som utgångspunkt som inte alltid ger självklara direktiv. 

De huvudfrågor jag vill besvara med denna uppsats är: 

- Vad säger lagstiftningen om sekretess och tillgängliggörande av handlingar rörande 

enskilda personer? 

- Hur hanteras sekretessen kring enskilda personer praktiskt hos myndigheternas arkiv? 

- Hur ser arkivariens ansvar ut rörande utlämnande av sekretessbelagd information om 

enskilda personer? 

 

Metod 

Litteraturundersökning 

    För att införskaffa tidigare material som skrivits om ämnet har jag sökt på internet och i 

Mittuniversitetets olika biblioteksdatabaser. För att hitta litteratur kring området har jag 

använt mig av dessa nyckelord som är mikrohistoria, släktforskning, sekretess, 

sekretessprövning, personuppgifter, rätten att glömmas eller bli ihågkommen, OAIS-

modellen, dataskyddsförordningen och tillgänglighet samt dess engelska motsvarigheter som 

access, right to be forgotten/ remembered, macroappraisal, privacy, use, security records och 

secret. Med dessa olika nyckelord fick jag fram oftast vid enstaka ord ett sökresultat på över 

12 000 träffar. Genom att använda mig av flera nyckelord samtidigt fick jag ner antalet till en 

mera hanterbar nivå som ex ”security records use access archive” fick jag 221 träffar samt 

filtrering på Records Managment Journal och Journal of the Society of Archivists. Jag har 

sökt på tidskrifterna Archival Science, Archivaria och The American archivist hemsidor där 

jag fick fram ett sökresultat omkring 150 artiklar med samma sökmetod som på universitets 

bibliotekets hemsida. Vid sökning med nyckelorden på internet fann jag några artiklar från 
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National archives Tokyo, Journalism & Mass Communication Quarterly, Serials Review, 

Media, Culture & Society samt Arkiv, Samhälle och Forskning. Jag har sökt på Archivalische 

Zeitschrift och Der Archivar hemsidor där jag kollat innehållsförteckningarna efter 

nyckelorden. Den senare av dem har ett tema nummer om personuppgiftlagen från 2017. Vid 

filtreringen av sökningarna har jag utgått från att de i första hand ska vara från någon av redan 

nämnda tidskrifter alternativt böcker inom ämnet. Därefter att de ska handla om handlingar 

rörande enskilda personer som finns inom den offentliga sektorn och tillgängligheten kring 

dem i slutarkivet. De som valts ut handlar även om lagarna kring sekretess, vilken 

urvalsmetod som används och sekretesslängden. Jag har även försökt att hitta artiklar som 

kommer från olika delar av världen för att få en mer internationell syn på sekretess. De 

artiklar som uppenbart är riktade till när handlingarna är aktiva ute i verksamheten har jag valt 

att sålla bort. 

Att arkivarier ställs inför bedömningen att lämna ut information eller inte rörande enskilda 

personer är inget nytt. Däremot hur det hanteras praktiskt finns det inte mycket skrivet om. 

Götlind och Kåks tar upp att det finns etiska riktlinjer som bör följas eftersom all forskning 

gällande en enskild människa alltid gör intrång i den privata sfären.3 Viss forskning måste 

etikprövas för att få utföras. Det innebär att samhällsnyttan och påverkan på de individer som 

ingår i forskningen vägs mot varandra. Vidare tar Götlind och Kråks upp etik av 

personuppgifter gällande döda personer och påpekar att uppgifter om dem kan påverka nu 

levande personer samt minnena av personen i fråga.  

Det finns en del lagar och riktlinjer som gäller personuppgifter där den nya datalagen är den 

som styr tillgängligheten av information om individer. Den heter Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 eller GDPR som den också kallas efter dess engelska namn 

General Data Protection Regulation.4 Den här lagen har tillkommit till följd av den tekniska 

utvecklingen och spridningen av personuppgifter samt för att harmonisera hanteringen inom 

EU. Om lagarna som gäller sekretess finns det en del utgivna med kommentarer där Bohlin 

och Holstad tar upp Offentlighet- och sekretesslagen, Petersson och Reinholdsson om 

Personuppgiftslagen samt Geijer, Lenberg och Lövblad om arkivlagen.  

                                                           
3 Götlind, Anna och Kåks, Helena: Mikrohistoria- en introduktion för uppsatsskrivande studenter, 
Studentlitteratur, Lund, 2014 sid 173 
4 Datainspektionen (GDPR) 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/ 2018-05-
21 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/
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Intervjuer  

    Jag har valt att använda mig av intervjuer för att se hur hanteringen av sekretessbelagda 

uppgifter inom hälsa och sociala förhållanden går till i praktiken i första hand. Jag har valt att 

fokusera på när handlingarna har ankommit till arkivet och därför av naturliga skäl valt 

arkivfolk att göra intervjuer med. Jag valde att göra personliga intervjuer på arkiven. 

Anledningen var att ge personerna möjlighet till att visa praktiskt hur dem hanterar 

förfrågningar om sekretessbelagt material. Det gav också möjlighet till att kunna ställa 

eventuella följdfrågor för att kunna få något förtydligat. Jag har valt att rikta in mig på 

information rörande hälsa och sociala förhållanden. Därför valde jag att fokusera på den 

offentliga sektorn där kommun och landsting är dem som har mest av den typen av 

handlingar. De som jag valt att kontakta är Västerås Stadsarkiv och Region Västmanlands 

arkiv som får representera dessa två myndighetstyper och har inget med deras geografiska 

läge att göra. Dessa två behöver heller inte anses vara typiska för en kommun eller landsting. 

Dessa två kommer i resten av uppsatsen att benämnas som stadsarkivet respektive 

regionarkivet.  

Här vill jag få fram hur de ser på sekretessen och hur de hanterar tillgängligheten till 

information om enskilda individer. Samt se om den nya dataskyddslagen påverkar deras 

hantering av handlingarna. Utifrån de insamlade intervjusvaren görs sedan en analys, där 

dessa skall jämföras med den information som återfunnits i litteraturstudien. 

 

Teori 

 

    Appraisal är en del inom arkivvetenskapen som orsakat teorier om vad som ska bevaras och 

hur urvalet ska ske. Det påverkar vad som finns bevarat om enskilda personer i arkiven. 

Stuckey skriver att de teorier som finns i väst handlar om betydelse, värde och mening. 5 Det i 

sin tur bestäms utifrån handlingarnas skapare, framtida användare eller ur ett kulturellt 

avseende. Macroappraisal är en kanadensisk teori rörande appraisal vilket menas med hur 

man gör urval till vad som ska bevaras. Den utgår från organisationens funktionalitet, 

organisations struktur, arbetsplatskulturen, arkivsystem, informationsflödet, mediahandlingar 

                                                           
5 Stuckey, Steve: Western Theories of Appraisal - From Europe to America to the Perspective of an International 
Society, National archives Tokyo 2005/3 sid 128 
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och teknologin samt hur dessa påverkas över tid.6Förutom skaparen av handlingarna finns 

även invånare, grupper och organisationer med i beaktandet vid urvalet av handlingar som ska 

bevaras. Terry Cook beskriver dessa som publik som måste fungera med funktionen-

strukturen-kontexten. Kort sammanfattat gäller det att hitta det naturliga flödet i handlingarna. 

Det finns fem steg vid bedömning av urval. Första är att få fram aktiviteter, funktioner och 

program samt deras kontext till varandra. Nästa är att hitta strukturen. Det tredje är att hitta 

det naturliga flödet och kopplingen till invånarna. Därefter är steget att ta fram en hypotes om 

vilka handlingar som speglar verksamheten bäst. Femte steget är att testa hypotesen och se på 

handlingarna utifrån för att få fram dess värde. Den här metoden kommer i den 

sammanfattandediskussionsdelen jämföras med den vanligare 5, 15, 25-metoden i Sverige. 

Det jag vill utgå ifrån i min studie är Tillgänglighetsfunktionen i OAIS-modellen. Det är 

under den här funktionen som det bedöms vad som kan vara känsliga uppgifter på 

individnivå. Den här funktionen måste fungera på bästa sätt gentemot den enskilde och 

användaren som vill åt informationen. Det måste finnas olika nivåer på säkerheten kring 

tillgängligheten för att detta ska fungera i praktiken. Det är alltså spärren mellan användaren 

och arkivet vilket är orsaken till att jag valt den här teorin.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cook, Terry: Macroappraisal in theory and practice, Archival Science (2005) 5, sid 101, 103, 128, 138 

Bild 1 Tillgänglighetsfunktionen i OAIS modellen 
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Resultat 

    Resultatet jag kommit fram till utgår från tematisk- och dialektisk analys. I den tematiska 

analysen har jag utgått från problemställningens frågor där det finns tre teman som är ur ett 

juridiskt, praktiskt och arkivariens ansvars perspektiv. Därefter har jag jämfört dem för att få 

fram motsättningar och likheter som är den dialektiska analysen. 

Litteraturundersökningen 

    Tillgänglighet i OAIS-modellen 

    OAIS-modellen är till för långtidsbevaring och arkivet är mittfunktionen i den.7 Hos arkivet 

förvaras handlingar som kallas Archival Information Package (AIP). Här finns den 

informationen som rör handlingarna som arkivbeskrivningar, Preservation Description 

Information (PDI) och annan metadata som kan vara till nytta vid återsökningar bland 

handlingarna. Funktionen som kommer efter arkiv är Tillgänglighet och det är den delen jag 

har lagt fokus kring i min studie. Tillgänglighetsfunktionen inom OAIS har som uppgift att 

kommunicera med användaren, kontrollera behörigheten till skyddad information, samla ihop 

informationen och utlämna den till användaren.8 I korthet är tillgänglighet en barriär gentemot 

användaren från arkivets sida. Själva grunden för tillgänglighetsfunktionen bygger på att en 

fråga kommer in till systemet från en frågeställare. Systemet ger ett svar till förfrågaren om 

dess tillgänglighet och vilka AIP som motsvarar frågan. Därefter skickas en begäran om 

utlämnande av informationen tillbaka till systemet som avgör om informationen går att lämna 

ut eller inte. Vid utlämnande samlas de delar som är av intresse ihop och lämnas till 

frågeställaren vilket kallas Dissemination Information Package (DIP).  

I Sydkorea har de tagit fram systemmodellen Role Based Access Control (RBAC).9Det är en 

modell byggt utifrån sammanhang och hierarki (OWL). OWL är den delen som ska 

representera kunskapsområdet och beskriva de termer som används. Den utgår från fem 

komponenter som är användare, roller, kontext, tillstånd och sammankomst. Modellen är 

framtagen för att passa de digitala systemen och utgår delvis på OAIS. 

                                                           
7 The Consultative Committee for space data system: Reference model for an open Archival information system 
(OAIS), Magenta book, 2012, s 4:50-4:55 
8 The Consultative Committee for space data system, s 4:50-4:55 
9 Kyu Il Kim, Won Young Kim, Joon Suk Ryu, Hyuk Jin Ko and Ung Mo Kim: RBAC-Based Access Control for 
Privacy Preserving in Semantic Web, Sung Kyun Kwan University Suwon, KyungGido, Sydkorea, 2009 
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    Lagar och tillgänglighet rörande enskilda personer 

    Det finns lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som styr över vad som kan lämnas ut om 

en enskild person utan att varken denne eller någon i dess närhet lider men av att uppgiften 

lämnas ut. De är till för att skydda både den berörda personen i handlingarna eller dem som 

hänvisas till i informationen samt tredje part.10 Som arkivarie har du till uppgift att kontrollera 

vilken information som lämnas ut om den enskilde individen utifrån detta och bedöma vad 

som kan anses som skada eller men i lagens mening. Tillgänglighetskontrollen ska skydda att 

uppgifterna inte förstörs eller ändras.11 I EU:s lag gällande mänskliga rättigheter framgår det 

tydligt att alla människor har rätt att bli respekterade för sitt privatliv, familj, hem och 

korrespondens.12Därefter tar de upp att det finns tillfällen då denna regel måste bortses om det 

blir nödvändigt för att skydda nationell säkerhet, människors säkerhet, statens ekonomi, 

brottsutredningar, hälsa och moral samt skydd för andras frihet. Tillgängligheten styrs av en 

hel del lagar och förordningar där den grundläggande är tryckfrihetsförordningen som tar upp 

vad som är allmän handling och behandlingen av dessa i Sverige.13Offentlighet- och 

sekretesslagen (OSL) är den större lagen som styr över allmänna handlingar. Där framgår det 

hur de allmänna handlingarna ska hanteras från ett juridiskt perspektiv. En annan del som 

reglerar den enskildes integritet är regeringsformen som innehåller skydd gentemot betydande 

intrång från den allmänna insynen som ex. databehandling. 

Från och med den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag GDPR in som ersätter den 

nuvarande personuppgiftslagen. Det är en förordning från EU som ska öka skyddet för den 

enskilde. På Dataskyddsinspektionens hemsida framgår det för vilka som den kommer att 

gälla för där det framgår att det inte gäller för privatpersoner om det är för rent privat bruk 

som personuppgifterna behandlas.14Enligt Datainspektionens tidning Integritet innehåller den 

i grunden samma saker som den gamla datalagen som Sverige haft sedan 1973 men nämner 

att det finns några nyheter där de tar upp att genetiska och geometriska uppgifter ska räknas 

som känsliga.15 Det som GDPR kan påverka är mängden handlingar som kommer till arkivet 

för slutbevaring då handlingar rörande personuppgifter måste förstöras efter att deras primära 

                                                           
10 Sillitoe, Paul J: Privacy in a public place: Managing public access to personal information controlled by 
archives services, Journal of the Society of Archivists, 19:1, 5-15,1998, sid 9 
11 McKemmish, Sue, Piggott Michael, Reed Barbara och Upward Frank (red): Archives: Recordkeeping in society, 
Centre for information Studies, Charles Sturt University, Wagga Wagga New South Wales Australien, 2005, sid 
286 
12 Council of Europe: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended 
by Protocols No. 11 and No. 14, European Treaty Series - No. 5, https://rm.coe.int/1680063765 2018-04-17 
13 Geijer, Lenberg och Lövblad, sid 76-78 
14 https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/#A2 2018-02-26 
15 Datainspektionen: IntegrItet I fokus nr 2-2017, sid 11, 2018-03-26 

https://rm.coe.int/1680063765
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/#A2
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syfte försvunnit.16En motsvarighet till GDPR är i Kanada Bill- C6 som togs i bruk 2000 med 

samma utgångspunkt i förhållandet mellan den enskilda personen och myndigheter.17  

    Appraisalmetoder och sekretessens tidsomfång 

    Att bevara har ett framtida värde vilket Tschan tar upp i sin jämförelse mellan Jenkinson 

och Schellenberg.18Här tar han upp svårigheterna med att besluta om vilka handlingar som 

ska bevaras. Jenkinsons metod utgår från att bedömningen ska vara objektiv där 

organisationen ska göra värderingen och välja vilka handlingar som ska bevaras för den egna 

förvaltningens dokumentations behov.19 Schellenbergs metod handlar om att föreslå 

handlingar som ska gallras och identifiera vilka som borde bevaras samt att arkivarier 

kommer in tidigare i handlingarnas livscykel för att få bort rutinhandlingar 

I ISO 15489–1:2016 framgår det att det ska finnas uppgifter om tillgänglighet i den metadata 

som finns till handlingen. 20 Där bör det tydligt framgå om det finns några restriktioner eller 

om det behövs tillstånd för att se handlingarna. Tre olika nivåer räknas upp som är 

handläggare, verksamhets aktiviteter och handlingar. Vilka som har tillgång utifrån dessa ska 

baseras på resultat efter appraisal, det vill säga utifrån urvalet om vad som valts att bevara 

respektive gallra. Det framgår också att det är viktigt att regelbundet uppdatera och 

kontrollera om det har förändras något kring tillstånd och rättigheter. 

I Sverige råder det 70 års sekretess på de handlingar som klassas som allmänna om de 

innehåller sådan information som kan anses vara känslig för den enskilde personen. Enligt 

Socialtjänstlagen (SOL) ska ett representativt urval av personakter bevaras. 21  Det är fyra 

regionala områden ska bevara dessa i sin helhet och andra efter födda 5,15 och 25:e varje 

månad. De arkiv jag har intervjuat tillhör den senare av dessa. I Norge är sekretesstiden för 

vissa personuppgifter rörande personliga förhållande belagda med 100 år vilket omfattar 

barneverne (socialförvaltningens motsvarighet) och adoptioner.22I övrigt gäller 60 år för det 

mesta av det sekretessbelagda materialet. För dödsuppgifter gäller 80 år. Tim Cook skriver att 

sekretesstiden för information om enskilda personer togs upp under en debatt 1998 om Bill C-

                                                           
16 Cook. Tim sid 19 
17 Cook, Tim sid 95- 
18 Tschan, Reto: A comparison of Jenkinson and Schellenberg on appraisal, The American archivist, Sep 2002, 
Vol. 65, No. 2 (Fall/Winter) pp. 176-195 
19 Geijer, Lenberg och Lövblad sid 33-34 
20 ISO 15489-1:2016 s 15 
21Kap 12 Socialtjänstlag (2001:453), Svensk författningssamling 2001:453 och Sveriges kommuner och 
landsting: Tillägg till Bevara eller gallra? Nr 5, 2013 
22 Datainspektionen (GDPR) https://www.digitalarkivet.no/content/99/sperret-innhold-i-digitalarkivet 2018-03-
20 

https://www.digitalarkivet.no/content/99/sperret-innhold-i-digitalarkivet


13 
 

54 som är en motsvarighet i Kanada till EUs GDPR och den ersattes sedan av Bill- C6.23 

Arkivgruppen under detta möte föreslog att information rörande en personens födelse skulle 

bli tillgänglig efter 110 år eller 20 år efter dennes död. I Tyskland gäller 80 år från sista 

anteteckningen för de handlingar som rör ”Lebenspartnerschaftsregister”, nazisternas 

avelsprojekt under andra världskriget, samt 110 år för födseluppgifter.24 Sillitoe i 

Storbritannien skriver att handlingar som omfattas av sekretess rörande enskilda personer 

borde ha en gräns på 100 år efter sista anteckningen.25 Vidare menar han att tiden ska skydda 

uppgifterna under berörda personers livstid.  

Till viss del hamnar beslutet om vad som sparas eller gallras om enskilda personer hos 

arkivarien. Terry Cook skriver att det är arkivarien som har makten över vad som ska bli 

ihågkommet eller inte.26 Samma sak gäller när det gäller att avgöra om sekretessbelagda 

handlingar kan lämnas ut eller inte samt till vilka användare. Iacovino och Todd tar upp 

skillnaden mellan när informationen är ute i verksamheten och när den hamnar i arkivet att 

synen på den förändras. 27Ute i verksamheten är det mera kortsiktigt tänkt för att skydda 

personlig integritet vid förekomst av uppgifter som kan härleda till en viss person och därmed 

kan gallras innan det når arkivet. Dessa handlingar kommer då inte kunna hamna under 

allmänt intresse eller för forskning. När det gäller forskningen så berörs även den det handlar 

om som inte kan kontrollera sitt förflutna på samma sätt gentemot om handlingarna bevarats. 

Tim Cook tar även han upp farhågorna med att det kan bli mindre information om enskilda 

personer som kommer till slutarkiven genom att lagarna kring dess hantering ute i 

verksamheten ändrats.28  

Stadsarkivarien Caspar Almalander vid Eskilstuna stadsarkiv har uppmärksammat gallring av 

handlingar i socialtjänsten som speciellt rör barn som gallras redan efter 5 år.29 Här påverkas 

den enskilde individen av att inte kunna ta del av sin egen barndomshistoria. Här blir frågan 

                                                           
23 Cook, Tim: Archives and privacy in a wiered world: The impact of the personal information act (Bill C-6) on 
archives, Archivaria no 53,Kanada, 2002, sid 104 
24 Von Steinert, Mark Alexander: Stichtag 19. februar 2017: Zehn jahre novelle des personensstandsgesetzes 
Rechtliche und Praktishe fragen zur archivierung von personenstandsregistern, Der Archivar, nr 1 2017, sid 6 
25 Sillitoe, sid 11, 12 
26 Cook, Terry, sid 103 
27 Ioacovino, Livia och Todd, Malcolm: The long-term preservation of identifiable personal data: a comparative 
archival perspective on privacy regulatory models in the European Union, Australia, Canada and the United 
States, Archival Science (2007), sid 109 
28 Cook. Tim sid 19 
29 Thyrén, Per P4 Sörmland: Kritik mot gallring av handlingar på socialtjänsterna, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6775656 2018-02-01 (intervju med 
stadsarkivarien Caspar Almalander) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6775656
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alltså om gallringen av dessa uppgifter skyddar personen eller gör det svårare för de enskilda 

att förstå vad som skedde när de var barn. Här påverkas individen av gällande lagstiftning om 

att personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt utifrån dess tillkomst och användning 

med undantag av om det inte finns historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som 

behov av att de sparas.30Sillitoe tar upp svårigheterna med tillgängligheten när handlingarna 

redan har gallrats innan de når arkiven.31 Han menar att det kan få till följd att den enskilde 

individen inte har samma möjlighet till stöd för sina lagliga rättigheter och kontroll. Ett annat 

fall som Jönsson och Hydén har uppmärksammat kring är tillgängligheten till en patients 

journal inom psykvården av patienten själv och dennes föräldrar, fallet Elisabeth som varit ute 

i media är ett exempel på dilemmat kring sekretess.32De ifrågasätter i artikeln för vem som 

sekretessen finns till för och att det fattas en del anteckningar som antingen inte funnits eller 

gallrats som hade varit till hjälp för patientens minne. I det berörda fallet handlade det om 

bristen av information och orsaken till detta och utlämnande av dessa journaler.  

Jönsson och Hydén tar upp ämnet med bristen av dokumentation. 33 Det kan påverka 

individen då denne själv inte har något minne av händelserna förrän de blir fysiskt påminde 

om det genom t. ex att möta personer eller återse platsen för händelsen. Här tar de upp 

problemet med att information rörande enskilda personer inte får sparas längre än vad som 

anses nödvändigt för behandlingen enligt lagen.34Mycket information om enskilda kan således 

gallras ut inom några år. Handlingar gällande barnärenden sparas inom socialtjänsten i 5 år 

innan de gallras.35 Enligt stadsarkivarien Almalander så får de förfrågningar från dessa barn 

senare i livet om vad som står om dem i de sociala handlingarna för att fylla i de luckor de 

själva har om händelsen. 36 Sekretessen kring uppgifterna gör att de gallras för att skydda den 

enskilde individen men i sådana fall kanske det kan upplevas som tvärtom. Riksarkivet 

skriver att en del handlingar gallras i tron om att det ska skydda den enskildes integritet då 

känsliga uppgifter tas bort.37 Riksarkivet anser snarare att skyddet mot den enskilde ökar med 

bevarande av dessa uppgifter. De nämner som exempel de handlingar som finns om 

                                                           
30 Geijer, Lenberg och Lövblad. sid 131 
31 Sillitoe, Sid 9 
32 Jönsson, Bodil och Hydén, Håkan: Sekretess- för vems skull?, Socialpolitik nr 1 mars 1998, sid 14-17, 
http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/sekretessfor/ 2018-03-08 
33 ib 
34 Personuppgiftslag 9 § 
35 Sveriges kommuner och landsting: Bevara eller gallra? Råd för den kommunala socialtjänsten m.m, 
Gallringsråd nr 5, 2006 
36 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6775656 2016-03-08 
37 Riksarkivet: Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 2007:22) 
Ju2007/3589/L6, 2007-08-15, https://riksarkivet.se/default.aspx?id=101145 2018-04-03 

http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/sekretessfor/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6775656
https://riksarkivet.se/default.aspx?id=101145
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tvångssterilisering som förekom under 1900-talet. I de fallen har de fått upprättelse och 

skadestånd med hjälp av de bevarade handlingarna. Här har den enskilde individen det berör 

rätt att ta del av handlingarna. 

    Sekretessbelagda handlingars tillgängliggörande  

    Hälsouppgifter regleras av patientdatalagen samt offentlighet- och sekretesslagen. En 

enskild person har rätt generellt att ta del av journalhandlingar och andra uppgifter om sig 

själv.38 Invånarna har rätt att få veta hur länge myndigheterna behåller informationen om 

enskilda människor i olika sammanhang.39  

För arkiven rör Offentlighet- och sekretesslagen 25 kap 5§ där det framgår att sekretessen 

gäller vid omhändertagande av patientjournaler som oftast omfattas av 70 år.40Inom hälsa- 

och sjukvård råder tystnadsplikt och den har i de allra flesta fall företräde framför 

meddelarfriheten som finns angivet i Tryckfrihetslagen och Yttrandefrihetslagen.41Bohlin tar 

upp tillfällen när denna undantagits vilket har varit vid verkställande beslut rörande 

omhändertagande, vård utan samtycke och sluten ungdomsvård. 

Sekretess gäller även för föräldrars insyn i handlingar rörande sina minderåriga barn.42 Dessa 

uppgifter får dock lämnas ut för att vårdnadshavaren ska kunna fullgöra sina plikter som 

ställföreträdare för barnet enligt Föräldrabalken.43Denna rätt minskar med barnets ålder och 

upphör helt vid 18 år. Här handlar det om uppgifter som har lämnats till ex skolläkare och 

psykolog. Uppgifter om vårdnads- och umgängesrätt hör också till känsliga uppgifter som kan 

hamna under det som lagen menar är betydande men. 

Omvänd sekretess även kallad omvänt skaderekvisit eller stark sekretess utgår från att 

handlingarna är sekretessbelagda om det inte går att fastställa att ingen kan lida skada eller 

men om informationen kommer ut.44 Patientjournaler och sociala handlingar omfattas av 

denna sekretessregel. Det gör att arkivarien har mycket litet utrymma att göra bedömning om 

utlämning på. Vid sådana omständigheter finns undantag från att inte få fråga om 

frågeställarens identitet och syfte med handlingen.45 Detta på grund av att arkivarien behöver 

                                                           
38 Patientdatalagen 10 kap 1§ https://lagen.nu/2014:821 2018-03-06 
39 Cook, Terry sid 113 
40 Offentlighet- och sekretesslagen https://lagen.nu/2009:400 2018-03-06 
41 Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen, Nordstedts Juridik, Stockholm, 9e upplagan, sid 243 
42 OSL 12 kap 3 § 
43 Bohlin, sid 215-217 
44 Bohlin sid 177, 178 
45 Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva och Lövblad, Håkan: Arkivlagen en kommentar, Nordstedts juridik, Stockholm, 
2013, sid 126 

https://lagen.nu/2014:821
https://lagen.nu/2009:400
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uppgifterna för att kunna göra sitt jobb korrekt vid bedömning av att kunna delge handlingens 

innehåll eller inte. Uppgifter som anses känsliga om enskilda personer är enligt 

Personuppgiftslagen ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religion eller filosofisk 

övertygelse, facktillhörighet samt hälsa och sexualliv.46 Denna fras återfinns även i GDPR. 

Sekretesslagen är tydlig med att uppgifter som kan orsaka skada eller men inte ska lämnas ut 

om inte speciella omständigheter säger något annat. I lagens mening med skada avses för det 

mesta ekonomiska förhållanden och med men åsyftas olika former av integritetskränkningar 

eller ekonomisk förlust.47 Holstad skriver att det inte finns någon definition av dessa begrepp i 

lagtexten men menar att det är som nämnts är det som det tolkats som i praktiken.48Vid 

bedömning av men ska personens egen upplevelse vara i centrum och värderingar ute i 

samhället kan ibland behöva korrigera detta.  

    Arkivariens ansvar, tystnadsplikt och etik 

    Vid förfrågan om handlingar innehållande sekretessbelagd information har arkivarien 

uppgiften att bedöma om dessa kan lämnas ut till förfrågaren utan att någon lider skada eller 

men enligt svensk offentlighetslagstiftning. Bohlin skriver att med skada är det oftast 

ekonomisk som avses.49När det gäller men är det mer integritetskränkningar som avses och 

vid bedömning ska man utgå från berörd persons egna upplevelser. Terry Cook skriver att 

arkivarien har makt över minnet då de gör urvalet av vad som bevaras och inte.50 

Det är ett ansvar från arkivens sida att se till att information inte hamnar hos fel person. Följer 

inte arkiven sekretesslagarna anses det vara ett brott och därmed straffbart och kan leda till 

böter eller fängelse. Det finns fall där sekretessbelagda uppgifter från journaler har blivit 

skickade till fel person vilket inte får hända.51 Region Gävleborg har fått påbackning för sin 

digitala journalhantering som haft brister i säkerheten kring tillgängligheten. När sådana saker 

sker är det ofta den mänskliga faktorn som felar. I Storbritannien dömdes landstinget i 

Norfolk till böter motsvarande 700 000 kr till följd av att ett dokumentskåp som de gjort sig 

av med inte var tömt på sitt innehåll ordentligt.52Det köptes av en privatperson secondhand 

som upptäckte att det innehöll sociala handlingar rörande barn. 

                                                           
46 Petersson, Roger och Reinholdsson: Personuppgiftslagen i praktiken, Nordstedts Juridik, Stockholm, femte 
upplagan, 2012, sid 123, GDPR 2 kap 8 artikeln 1 § 
47 Bohlin sid 178, Holstad sid 27-28 
48 Holstad sid 27-28 
49 Bohlin sid178 
50 Cook, Terry: Macroappraisal in theory and practice, Archival Science (2005) 5: 101–161 sid 103 
51 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-04-17 
52 Datainspektionen: IntegrItet I fokus nr 2-2017, sid 2, 2018-03-26 
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Arkivarien har rätt att kolla på sekretessbelagda uppgifter i sin yrkesroll.53 Det får däremot 

bara ske när arbetsuppgiften kräver det till exempel när en förfrågan om uppgifterna kommer 

in då det är ett måste för att kunna bedöma om det kan lämnas ut i det aktuella ärendet. Den 

information arkivarien får från uppgifterna får inte yppas utanför arkivet det vill säga 

tystnadsplikt råder. Tystnadsplikten gäller även efter att personen slutat på arkivet. Att bryta 

mot tystnadsplikten är straffbart vilket kan leda till böter eller fängelse upp till ett 

år.54Tystnadsplikten går före meddelarfriheten när det gäller hälsa och sjukvård samt sociala 

ärenden.55 

Etik är något som heller inte får bortses från när det gäller känsliga uppgifter och förfrågan 

om dem. Sedan 2004 finns Etikprövningslagen som berör nu levande människor och 

forskning.56Den kom till för att inte personer som berörs av en studie ska påverkas negativt 

till förmån för vetenskapen och samhällets intresse. Forskning kring känsliga uppgifter berörs 

av denna lag och avser även avlidna personer.57Lagen berör forskning med en statlig 

myndighet eller juridisk person där forskningen görs som är huvudman för undersökningen. 

Forskningen ska vara av vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete undantag här är 

det som görs inom ramen för högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå. 

Etikprövningen görs på någon av de sex etiksprövningsnämnder som finns i Sverige vilka är 

självständiga myndigheter utsedda av regeringen.58Speciellt fall som rör barn oavsett hur nära 

i tiden de är anser Götlind och Kåks ska tas upp men påpekar att det också rör vuxna som kan 

ha svåra mänskliga trauman bakom sig. Enligt regionarkivet så antas det att etiken tagits med 

vid utformningen av de lagar som finns gällande sekretess om enskilda personer.59Lagen är 

det som styr och måste vara så då den som bedömer en handlings utlämnande inte ska göra 

det efter eget godtycke.  

 

 
 

                                                           
53 Region Västmanland: Riktlinjer för sekretess och tystnadsplikt i Region Västmanland, dokument 2569-3, 
2017-08-29, Västerås Stad Sekretessinformation: Offentlighet och sekretess samt behandling av 
personuppgifter, 2012-05-21 
54 SOU 2007:22 sid 88 
55 Bohlin sid 243 
56 Götlind och Kåks sid 174 
57 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, Svensk författningssamling 2003:460 
58 Götlind och Kåks sid 175 
59 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-04-17 
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Intervjuundersökningen  
 

    Sekretessbelagda uppgifter i slutarkiven 

    På stadsarkivet är de handlingar som finns minst tre år gamla.60 Från skolhälsovården finns 

det handlingar till och med födda 1996 och skolpsykologer till och med 1994 i dagsläget 

(2018). De kommer in några år efter att eleven gått ut skolan. Patientjournaler måste sparas tio 

år minst efter att de inkommit till arkivet enligt patientdatalagen.61Patientjournaler bevaras för 

alltid hos stadsarkivet. Personalhandlingar sparas eller gallras efter fem år. De sociala 

handlingarna hanteras på samma sätt men de handlingar som rör utplacerade barn, 

faderskapsutredningar och adoptionshandlingar bevaras i sin helhet. Stadsarkivarie Ulrika 

Gustafsson anser att de sociala akterna om barn borde bevaras i sin helhet vilket inte är fallet 

med dagens lagstiftning.62 Appraisalmetoden som används är 5, 15, 25 och det är de 

handlingar utifrån dessa datum som bevaras gällande sociala akter och är bestämt i 

Socialtjänstlagen.63  

Regionarkivet har handlingar till omkring 2010 och ytterst få som är yngre än det i dagsläget 

(2018).64De som är yngre kommer ifrån nedlagda vårdcentraler. Det finns ingen regelbunden 

leverans av handlingar från verksamheten utan det sker enligt överenskommelse när 

verksamheten anser sig ha behov av det. Vissa har inte lämnat in något alls utan handlingarna 

finns kvar ute i verksamheten fast de i praktiken är avställda. Regionarkivets vilja är att 

åtminstone få in alla pappersjournaler till arkivet. I övrigt har de fått in avställda system som 

använts och diarieförda handlingar får de in efter ca fem år. I Patientdatalagen framgår det att 

patientjournaler måste sparas minst tio år efter senaste anteckningen.65 Däremot kan 

regeringen eller den myndighet som denne utser besluta om längre bevarande tider än så. 

Regionarkivet har valt att totalbevara personrelaterat material som patientjournaler 

skolelevers avgångsbetyg eller personalakter.66 Det andra alternativet är gallring som sker 

med vissa typer av personalhandlingar t. ex ledighetsansökningar och jourlistor. 

                                                           
60 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
61 Patientdatalagen 9 kap 4 § http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355  
62 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
63 Socialtjänstlag (2001:453) 12 kap 1 och 2 §  
64 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
65 Patientdatalagen 3 kap 17§ http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355  
66 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
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    Arkivrutiner kring sekretess 

    Vid anställning vid Västerås Stadsarkiv får alla en dags internutbildning i sekretess.67 

Under utbildningen går dem igenom hur en sekretessprövning går till, lagstiftningen, hur men 

bedöms, relevanta domar och så vidare. Arkivets policy är att alla på arkivet ska kunna 

hantera sekretessbelagda uppgifter och göra sekretessprövningar. En av de anställda har även 

ett speciellt ansvar och inriktad på de sociala handlingarna och är den som i första hand har 

hand och rådfrågas om dessa uppgifter men alla ska ha kunskap om detta om inte denna 

person finns på plats eftersom verksamheten skulle bli allt för sårbar annars. Det finns rutiner 

för hur sekretessbelagda uppgifter ska hanteras vid förfrågan och information om 

tystnadsplikt som måste skrivas under vid anställning.68 

Region Västmanland har speciella riktlinjer och instruktioner nedskrivna angående sekretess, 

tystnadsplikt, utlämnande av journalhandlingar samt avgifter och rutiner kring 

beställning/utlämning av journaler och allmänna handlingar.69I övrigt är det arkiverings- och 

gallringsplaner som styr. 

Inget av arkiven bedriver aktiv gallring av handlingar för att de anses känsliga. Båda behöver 

gallringsbeslut för att dessa handlingar ska göras. Enligt patientdatalagen ska alla journaler 

sparas och finns de inte kvar har de troligen försvunnit innan de kom i arkivets vård.70De på 

regionarkivet anser att det oftast då har handlat om okunskap och då främst om allmänna 

handlingar och dess hantering. Riksarkivet förordar att bevara handlingar som innehåller 

integritetskänsliga uppgifter då detta ökar den enskildes behov av att kontrollera 

myndigheten, få upprättelse vid begångna fel av densamme eller yrka skadestånd.71 Att 

GDPR inte påverkar arkivens hantering av sekretessrelaterat material nämnvärt är de arkiv jag 

intervjuat varit ense om.72 De anser att det inte är någon större skillnad mot 

personuppgiftslagen som Sverige haft före GDPR. Båda arkiven jag har talat med anser att 

sekretesstiden är för kort när det gäller enskilda personer eftersom medelåldern stiger och 

många blir i dag över 80 år gamla. 

                                                           
67 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
68 Västerås Stad Sekretessinformation: Offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter, 2012-
05-21, Västerås Stad Stadsarkivet: Rutiner vid hantering av förfrågningar och utlämnande av handlingar, 2016-
11-02 reviderad 2017-03-01 (Bilaga Internkontrollplan Riskhantering) 
69 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
70 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
71 Riksarkivet: Fördjupad förstudie rörande revidering av Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (Förband) 
Slutrapport, Dnr 20-2010/5303, 2012-06-19 
72 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21, Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
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När det gäller de sociala handlingarna finns det gallringsbeslut om där det framgår att alla 

handlingar som rör barn som hamnat under vård utanför hemmet bevaras. 73  Däremot är det 

inte säkert att de handlingar som rör barn som bor kvar med föräldrarna finns kvar. Sociala 

handlingar finns kvar i sin helhet i fem år innan de eventuellt gallras. Vid gallringen sker 

metoden att de som är födda 5, 15 eller 25 varje månad bevaras vilket är bestämt i 

Socialtjänstlagen och kan därför inte påverkas av de enskilda arkiven.74 Metoden är i frågesatt 

om det är den bästa lösningen. Handlingar som rör adoption, placerade barn och 

faderskapsmål bevaras i sin helhet. Riksarkivet skriver i sitt yttrande kring SOU 2007:22 att 

de får in många ärenden som rör händelser längre tillbaka i tiden som kan i detta fall vara 

personen själv eller en anhörig som vill veta mera och få mera kunskap om vad som 

hände.75Dessa uppgifter anser dem ska bevaras av dels den anledningen samt att det är viktigt 

för att kunna kontrollera myndigheternas hantering och för demokratin. 

Åtkomst till stadsarkivets servrar kräver fysisk närvaro eftersom de inte är uppkopplade till 

något nät.76 Dessa förvaras bakom två dörrar som båda kräver behörighet för att ta sig förbi 

som är kopplade till passerkort. Behörighet att komma in i arkivdepån har endast de som är 

registrerade med behörighet som har tillträde. Denna behörighetslista kollas upp en gång om 

året för att hållas aktuell och att rätt personer har behörigheten kopplat till passerkortet. 

Förutom arkivpersonalen är det en av städarna som har tillgång till lokalen under en viss dag 

och tid för att utföra städningen. Servrarna innehåller i dagsläget de digitala leveranser som 

kommit ifrån verksamheten som väntar på att få komma in i e-arkivet när det sjösätts. När e-

arkivet är i drift är tanken att enbart arkivpersonalen ska ha behörighet till det i början 

åtminstone.  

Regionarkivet har samma rutiner rörande behörighet och passerkort till arkivdepåerna som 

stadsarkivet.77 I dagsläget finns det i princip inga digitala leveranser till arkivet men arbete 

med att införa ett e-arkiv finns med samarbete med andra landsting. De som finns ligger i så 

fall i de avställda systemen de fått in. Åtkomsten till handlingarna loggas och de är bara 

tillgängliga för arkivarien vid behov för verksamheten. Därefter finns det även olika 

behörighetsnivåer. 

                                                           
73 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
74 Socialtjänstlag (2001:453) 12 kap 1 och 2 §, Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
75 Svenska Riksarkivet: Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys (SOU 2007:22) 
Ju2007/3589/L6, 2007-08-15, https://riksarkivet.se/default.aspx?id=101145 2018-04-03 
76 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
77 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 

https://riksarkivet.se/default.aspx?id=101145
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    Sekretessprövning/Menprövning 

    Vilka uppgifter anses som känsliga kan variera från individ till individ vilket kan göra att 

lagen säger en sak medan en enskild person kan anse motsatsen. Lagen är den som arkivarien 

har att luta sig mot vid en sekretessprövning.   

Vid en sekretessprövning går det att se en tydlig koppling till OAIS-modellens 

tillgänglighetsfunktion där användaren ställer en fråga om att få ut en viss information från 

arkivet.78 Arkivet kollar av vad som finns och sekretesskyddet kring den informationen i form 

av en sekretessprövning samt meddelar ett svar till användaren. Användaren gör sedan en 

beställning på att få ut informationen och även medföra eventuella tillstånd som behövs för ett 

utlämnande. Arkivet gör de förberedelser som krävs för att kunna lämna ut information och 

utlämnar den sedan till användaren. I justitiedepartementets informationshäfte om 

offentlighetsprincipen och sekretess tar de upp att det finns fem olika steg att besvara vid en 

sekretessprövning.79Vilka är:  

- Omfattas uppgiften av sekretess?  

- Kan uppgiften lämnas ut i det aktuella ärendet? 

- Finns samtycke? 

- Finns det någon sekretessbrytande bestämmelse?  

- Kan uppgiften lämnas ut med förbehåll?  

När handlingar omfattas av sekretess görs alltid en sekretessprövning hos myndigheterna. 

Med sekretessprövning innebär att fastställa om någon person kan lida skada eller men av att 

uppgifterna i handlingen lämnas ut. Den informationen som omfattas av sekretessen och anses 

kunna vara känslig ligger inom områdena hälsouppgifter, sociala- och ekonomiska 

förhållanden när det gäller enskilda personer. En sekretessprövning ska ske snarast efter att en 

förfrågan kommit in om handlingarna.80Riksarkivet skriver att det är lättare att och går 

snabbare om förfrågaren är tydlig med vad den vill åt och diskutera frågan med arkivarien. De 

nämner också att en del information kan bedömas att det kan lämnas ut i vissa fall om 

förfrågaren talar om sitt syfte med informationen och vem dem är som annars inte hade 

kunnat lämnas ut. De påpekar också att varje enskilt ärende rörande sekretess kan bedömas 

olika vilket också regionarkivet och stadsarkivet påpekar under intervjuerna. Arkivarien får 

                                                           
78 The Consultative Committee for space data system, s 2:8 
79 Justitiedepartementet: Offentlighetsprincipen och sekretess information om lagstiftningen, Stockholm, 2013, 
sid 32-33  
80 Sveriges Riksarkiv: Hemligt, personligt och strängt förtroligt - Sekretess i arkivet, 
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/sth/SEKRETESS_arn.pdf 2018-04-02 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/sth/SEKRETESS_arn.pdf
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inte fråga om förfrågarens identitet eller avsikt gällande handlingen enligt 2 kap 14§ i 

TF.81Denna regel kan föregås när det behövs för att i detta fall kunna göra en 

skadebedömning för ett utlämnande vid sekretess där det finns skaderekvisit. Skaderekvisit 

gällande de handlingar som det rör är en del av det som arkivarien kan luta sig mot vid 

bedömning av men.82 Det finns några frågor som kan vara bra att ha i bakhuvudet vid en 

bedömning som kommit fram vid intervjuerna med regionarkivet och stadsarkivet som är: 

- Vem är det som frågar om handlingen? 

- Vilka uppgifter handlar det om? 

- I vilket syfte har förfrågaren med uppgifterna? 

- Vad vet förfrågaren om uppgiften sedan tidigare? 

Om handlingen begärs ut av personen som handlingen rör bedöms det i de flesta fall att den 

kan lämnas ut efter kontroll att inga uppgifter om andra personer förekommer i den. 

Undantagen som framgår av lagen är ”ändamålet med vården eller behandlingen är av 

synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten” och ”till skydd för dem som t.ex. gjort 

en anmälan eller lämnar uppgifter”.83 I Kanada tar German upp ett fall där en person begärde 

ut sin militära sjukjournal och fick avslag av arkivet med motiveringen att det inte var i 

personens bästa att se över 25 år gamla handlingar rörande psykisk ohälsa.84Arkivet fick 

påbackning på detta och lämnande ut journalen efter det. Här gick det alltså inte att stödja sig 

på undantagen som nämnts ovan. Hos Regionarkivet kan begäran om utlämning ske från 

berörda person antingen skriftligt eller muntligt och vid det senare är det viktigt att kontrollera 

förfrågarens identitet genom t.ex. legitimation.85 Stadsarkivets användare tillhör för det mesta 

den här kategorin och när det gäller sekretessbelagda uppgifter begär de alltid legitimation av 

förfrågaren.86 

Vårdnadshavare kan för det mesta ha rätt att få se barnens sjukjournaler upp till när barnet är 

omkring 15-16 år gammalt.87 Undantag finns för utlämnande när barnet i fråga kan antas lida 

betydande men så kan den vägras lämnas ut. Exempel på sådant är om uppgiften används i en 

                                                           
81 Holstad, Sigvard: Sekretess i allmän verksamhet -en introduktion till de grundläggande reglerna, Nordstedts 
juridik, Stockholm, 2a upplagan, 2003, sid 25-26 
82 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
83 OSL 25 kap 6 och 7 § 
84 German sid 208 
85 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
86 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16, 2018-04-10 
87 OSL 12 kap 3 §  
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vårdnadstvist. För utlämnade av handlingar rörande minderåriga barn gäller samma rutin som 

för om det varit personen själv samt att kontrollera att personen är vårdnadshavaren.88 

När det är en annan person än de som nämns ovan som begär ut handlingarna är det striktare 

rutiner inom arkiven. 89 I dessa fall måste personen ifråga ha med sig ett skriftligt bevis på 

samtycke från den personen handlingen berör. Frågeställarens identitet måste säkerhetsställas 

genom att begära legitimation vid utlämnandet. Dessa rutiner måste följas eftersom det annars 

begås ett brott mot tystnadsplikten vid utlämnade i dessa fall. 

I vissa fall kan förfrågarens syfte väga tyngre än att skydda den enskilde individen som 

handlingen rör eller de närmast anhöriga. I patientjournaler kan det röra sig om att utröna om 

det finns uppgifter om ärftliga sjukdomar i släkten och då rör det sig oftast om rakt 

nedstigande släktskap.90I det fall som åsyftas här var det inte en person som räknades som 

närmast anhörig utan var barnbarn till personen där den egna föräldern var död och ingen 

kontakt fanns med dennes syskon. Ett samtycke var alltså inte så lätt att få för personen och 

arkivet ansåg att det vägde tyngre att kontrollera om det fanns ärftliga sjukdomar i detta fall 

och beviljade insyn i handlingarna. 

Vårdsekretess gäller även utlämnande av handlingar till andra myndigheter men det finns 

undantag där journalhandlingar får lämnas ut utan samtycke av patienten i fråga enligt 

socialtjänstlagen.91Socialtjänsten är en av dem, men de får inte begära ut mer uppgifter än de 

som de behöver i det aktuella ärendet de utreder. Varje förfrågan måste prövas och en dialog 

med socialtjänsten om exakt vilka uppgifter de behöver är ett vanligt förfarande.  

I socialförsäkringsbalken 114 kap 9, 11 och 12 § som innebär att det finns en skyldighet att 

lämna ut uppgifter till försäkringskassan, pensionsmyndigheten, skatteverket, allmän 

förvaltningsdomstol om det anses ha betydelse för tillämpningen av lagen.92Polis och åklagare 

har rätt att få ut handlingar vid misstanke om brott. I vissa fall som exempel gällande 

minderåriga eller grova brott som kan ge minst ett års fängelse behövs inte samtycke från 

patienten. Vid förfrågan utifrån dessa har regionarkivet ett direktiv om att kontakta 

landstingets jurister för att förhindra felaktigt utlämnande. I båda fallen krävs en skriftlig 

                                                           
88 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
89 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
90 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
91 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
92 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15, 
Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
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begäran som ska vara undertecknad. Polisen begär ibland ut tanduppgifter för att kunna 

identifiera en avliden person och dessa går i de allra flesta fall att lämna ut. 

Det arkivarien först gör är att läsa igenom de handlingar som förfrågan rör och bedöma om 

det finns något som kan göra att någon lider men vid utlämnande av informationen. Alla 

handlingar som efterfrågas ska ingå i sekretessprövningen eller till den tidsperiod förfrågan 

gäller vilket även gäller eventuella kopior från andra enheter.93 Vid osäkerhet är det praxis att 

rådgöra med en kollega. I tveksamma fall kan det vara bra att kontakta myndighetens jurist 

vilket Regionarkivet har med i sina riktlinjer för utlämnande av journal handlingar.94Beslutet 

måste kunna motiveras. Motiveringen måste ha stöd i de lagar och förordningar som finns 

samt vid avslag även vara skriftligt. Vid en sökning på internet med ordet sekretessprövning 

kommer det upp ett flertal träffar med riktlinjer upprättade hos andra kommuner och landsting 

som är relativt lika regionens riktlinjer. 

Vid samtycke kan sekretessbelagd information lämnas ut.95 Enligt Personuppgiftslagen och 

GDPR är samtycke definierat att det är ett frivilligt, särskilt och otvetydigt godkännande av att 

information om den som gett samtycket. 96  Det är endast personen det rör sig om som kan ge 

ett samtycke eller ställföreträdare för denne som vårdnadshavare eller närmaste anhörig om 

personen är avliden. Den som ger samtycke ska innan fått sådan informeras om samtycke att 

den vet vad det innebär och kan överväga för- och nackdelar med att informationen får 

lämnas. Detta kan vara antingen muntligt eller skriftligt och är kort sagt en form av fullmakt. 

Finns ett samtycke från personen handlingarna rör går det i de allra flesta fall att lämna ut 

informationen.97 Detta ska vara skriftligt och den som delges informationen måste kunna 

legitimera sig. Det kan vara bra att känna till att ett samtycke kan dras tillbaka.98Detta gäller 

inte de uppgifter som då redan lämnats ut men det får inte tillkomma mer information eller 

kompletteringar till den redan givna informationen om personen. I patientdatalagen finns en 

paragraf som ger patienten rätt att få spärra viss information så att alla inte kan se den. Denna 

spärr är mest brukbar så länge journalen finns kvar ute i verksamheten eftersom den är inlagd 

i själva systemet för journalhantering. När handlingarna kommer till arkivet har de inte 

samma funktion längre men däremot görs anteckningar vid de partierna om att de funnits.  

                                                           
93 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
94 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
95 OSL 12 kap 2 § 
96 Petersson och Reinholdsson sid 53, 114-118, GDPR kap 2 artikel 7 villkor för samtycke 1-4 
97 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
98 Petersson och Reinholdsson sid 109, 117, GDPR kap 2 artikel 7 villkor för samtycke 1-4 
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Uppgifter om avlidna personer kan innehålla sekretess då den i vissa fall kan kränka den 

dödes rätt till frid.99Skydd för det finns i RÅ 1982 2:66 och där straff kan hamna under förtal 

av avliden. Uppgifterna det handlar om ska vara integritetskänsliga där det finns fog för att 

den avlidne inte velat att det kom ut efter dennes död. Uppgifterna får heller inte lämnas ut 

om de kan skada eller missbrukas så dess anhöriga kan lida men. Bohlin trycker på att vikten 

av att de anhöriga kan lida skada väger tungt i beslut rörande utlämnande av uppgifterna. 

Exempel på när även om förfrågaren är en av de närmaste anhöriga är om uppgifterna kan 

användas vid arvstvister kan de vägras lämnas ut eftersom någon närstående kan drabbas 

ekonomiskt av ett utlämnande. Ett annat exempel kan vara om ett barn vill se sin avlidna 

mammas sjukjournal där det framgår att hon gjort en abort.100 Är det en uppgift som du fått 

veta att barnet redan vet eller misstänker är det inget större hinder att lämna ut en sådan 

uppgift. Skulle det däremot vara så att barnet inte vet om detta påpekar Ulrika Gustafsson på 

Västerås Stadsarkiv att arkivarien bör ställa sig frågan om det är dennes uppgift att delge den 

informationen med hänsyn till den döde i detta fall eftersom denne själv inte verkar ha valt att 

berätta om det. När det gäller förfrågan från efterlevande anhöriga måste dennes identitet 

fastslås genom t.ex. legitimation.101 

    Handlingens utlämnande till förfrågaren 

    När handlingen genomgott en sekretessprövning och blivit godkänd att lämna ut förbereds 

handlingarna på olika sätt beroende på under vilka förutsättningarna är för att lämna ut dem. 

Förfrågaren kan komma personligen till arkivet där identitetskoll görs via att personen har 

med sig personbevis som exempel körkort och om det krävs uppvisande av samtycke.102  

Papperskopior tas på handlingarna som personen vill se där de eventuella känsliga uppgifterna 

kan strykas över med ogenomskinlig penna eller maskeras på annat sätt som i sin tur kopieras 

och som blir den som lämnas ut till förfrågaren.103 I andra fall kan den första kopian lämnas ut 

om det inte behöver göras några strykningar eller att förfrågaren får se originalet på plats. 

Kopiorna som lämnas ut får personen ta med sig gratis om de inte överstiger ett visst antal 

sidor då kan arkiven ta ut en kostnad för varje extra papper. Skulle personen veta om det som 

ansetts känsligt kan en ny kopia tas utan att informationen är överstruken. Personen får kolla 

                                                           
99 Bohlin, sid 212 
 100 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
101 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15  
102 Västerås Stad Stadsarkivet: Rutiner vid hantering av förfrågningar och utlämnande av handlingar, 2016-11-
02 reviderad 2017-03-01 (Bilaga Internkontrollplan Riskhantering), Region Västmanland: Riktlinje utlämnande 
av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
103 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-04-12, Västerås Stadsarkiv 2018-04-16 
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handlingarna i en läsesal på arkivet. Stadsarkivet har i sina riktlinjer för utlämnande med att 

arkivarien ska presentera informationen med en dialog om dess innehåll.104Det noteras även 

att det kan krävas extra uppsikt under besöket på grund av sekretessen och att om arkivarien 

upplever besökaren som aggressiv eller ur balans kan det vara bra att vara två personer eller 

lämna ut kopior. 

Uppgifter kan lämnas ut med förbehåll om att informationen endast får användas under vissa 

förutsättningar.105 Dessa kan vara att personen får se uppgifterna men inte sprida det till andra 

utanför arkivet. Ett förbehåll som en person angett om sina journaler på Regionarkivet var att 

de inte fick lämnas ut i någon form av papperskopia.106En myndighet kan sätta som villkor att 

en tjänsteman ska närvara vid tillhandahållandet av handlingen för att den ska kunna visas för 

förfrågaren.107Vid stadsarkivet används en speciell blankett där den som ger samtycke till 

utlämnande fyller i namn och personnummer samt uttryckligen beskriver vad medgivandet 

omfattar och underskriven av vederbörande.108Förbehåll förekommer i stort sett bara för 

personer som vill åt informationen i rent forskningssyfte. 109 Förfrågaren bör vara minst 

disputerad för att få ett ja på förfrågan om handlingarnas utlämnande på regionarkivet. 

Beslutet fattas av regionarkivarien. 

Ett sätt att göra en handling tillgänglig är att avidentifiera innehållet så att det inte går att 

spåra tillbaka till en enskild person. Ett exempel är att använda sig av pseudonymer. 

Stadsarkivet använder sig av maskning av texten vilket innebär att de delar som kan 

identifieras till en person täcks över och kopieras innan utlämnandet.110 

Ingen sekretessbelagd uppgift skickas av arkiven via e-post då detta inte är ett säkert sätt att 

hantera känslig information på då risken finns att någon obehörig kan få tillgång till 

informationen är stor. Uppgifterna skickas istället med papperspost till personen i fråga med 

krav på mottagningsbevis.111  

                                                           
104  Västerås Stad Stadsarkivet: Rutiner vid hantering av förfrågningar och utlämnande av handlingar, 2016-11-
02 reviderad 2017-03-01 (Bilaga Internkontrollplan Riskhantering) 
105 Bohlin sid 159 
106 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21 
107 Bohlin sid 121 
108 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-04-16 
109 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-04-12 
110 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-04-16 
111 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21, Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-04-10 
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Vid regionarkivet förs ett register över till vem, datum och tidpunkt som en journalhandling 

lämnats ut till som förvaras ihop med själva handlingen.112Detta motiveras med att de ska 

kunna spåra vilka som tagit del av uppgifterna om det skulle visa sig att det beslutas att de 

uppgifterna ska förstöras och kunna försöka verkställa det beslutet. Det är också ett skydd för 

att visa vilka som fått tillgång till informationen om det skulle bli någon rättslig tvist om 

informationen. Dessa register är inte sökbara på något sätt utan finns bara där som ett stöd helt 

enkelt. 

    När handlingen inte anses kunna lämnas ut 

    I de flesta fall kan allmänna handlingar som omfattas av sekretess lämnas ut mer eller 

mindre i sin helhet efter bearbetning av arkivarien att dölja uppgifter som inte får ses eller 

avidentifiera handlingen så den inte går att spåra tillbaka till en enskild person. 

Sociala handlingar som vägrats lämnats ut hos Västerås Stadsarkiv är inte många där Ulrika 

Gustafsson nämner att hon inte haft mer än omkring fem fall på sina tjugo år.113Vidare 

nämner hon att det oftast inte är något problem om det skulle vara så att det bedöms att 

handlingen inte kan lämnas ut utan personen accepterar det för det mesta då det motiveras 

varför den bedömningen gjorts. I de fall då det finns hinder för ett utlämnande kan det röra sig 

om andra personers personliga omständigheter. I sådana fall skrivs ett avslagsbeslut som 

innehåller hänvisning till kap och paragraf i OSL. Även vägledande domar kan användas vid 

motiveringen till avslaget.  

Någon formell vägran av uppgifter med ett myndighetsbeslut som kan överklagas 

förekommer mycket sällan inom regionarkivets verksamhet.114Förfrågaren får information om 

att Offentlighet- och sekretesslagen kan begränsa tillgången till rätten att få tillgång till en del 

uppgifter. Även tillvägagångsättet att få tillgång till sådan information som omfattas av 

sekretess ges som medgivande från berörd person eller att begära ett faktiskt beslut med 

överklagandehänvisning. Hittills har de på regionarkivet inte stött på någon som inte nöjt sig 

med de svaren. De uppgifter de inte lämnar ut är exempelvis uppgifter om andra personer som 

kan förekomma i patientens journal om det inte framgår att personen känner till det som står. 

                                                           
112 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
113 Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
114 Intervju Region Västmanland 2018-04-12 
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Youm och Park skriver att det privata måste skyddas i en dispyt mellan enskilda 

parter.115Vilket Regionarkivet tar upp i sina riktlinjer där det framgår att av rättspraxis i de 

allra flesta fallen gör att det inte beviljas att lämna ut journalhandlingar vid pågående 

arvstvister.116I dessa fall kan det handla om att bevisa att den avlidna inte varit vid sina sinnes 

fulla bruk vid t.ex. upprättande av ett testamente vilket kan ge ekonomiska men för någon vid 

en eventuell rättegång. 

Oavsett om handlingen bedöms som den kan lämnas ut helt, delvis eller inte alls måste 

arkivarien motivera varför.117 Speciellt viktigt är det när det gäller ett avslag och det måste 

ges skriftligen. Förutom motiveringen måste arkivarien även upplysa förfrågaren om att denne 

har rätt att överklaga beslutet och fråga om denne vill göra en överklagan. Vissa formkrav 

krävs för ett överklagbart beslut samt att de måste undertecknas av som har behörighet att 

göra detta som t.ex. myndighetens jurist. Denna ställs till Kammarrätten i Stockholm men 

lämnas till berörd myndighet som ser till att den kommer dit. Detta förfarande är det som 

framgår av OSL. 

Sammanfattande slutdiskussion 

Sekretesslagstiftningen, tillgängliggörande och enskilda personer 

    Sekretesstidens längd på 70 år är något som borde tas upp till diskussion om den inte borde 

förlängas gällande enskilda personer. Det går att se att ett flertal länder som Norge och 

Kanada som jag tagit upp tidigare har längre sekretesstid än vad Sverige har idag. I 

resultatdelen från både litteraturstudien och intervjuerna framgår det att den borde upp till 

mellan 80-100 år. Befolkningen blir äldre och uppgifter som rör nu levande personer efter 

sekretessens utgångsdatum ökar med den. Att den bortre gränsen för uppgifter rörande hälsa 

och sociala förhållanden borde sättas tidigare är både regionarkivet och stadsarkivet inne på 

med detta som bakgrund.118 Vid sökningar på Google hittas i princip ingenting med sökord 

som sekretesstid, sekretesslängd eller sekretessomfång där detta tas upp utan mera det som 

står fast i lagarna i dagsläget. Däremot finns det artiklar som tar upp frågan om 

sekretesstidens längd av vilka jag använt mig av Terry Cook och Paul J Sillitoe i 

                                                           
115 Youm, Kyu Ho och Park, Ahran: The “Right to Be Forgotten” in European Union Law:  Data Protection 
Balanced With Free Speech?, Journalism & Mass Communication Quarterly 2016, Vol. 93(2) 273 –295, sid 275 
116 Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
117 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21, Region Västmanland: Riktlinje utlämnande av 
journalhandlingar, dokument nr 29309-1, 2016-03-15 
118 Intervju Regionarkivet Västmanland 2018-03-21, Intervju Västerås Stadsarkiv 2018-03-16 
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resultatdelen. Det finns även en artikel av Valge och Kibal som jämför och diskuterar när 

information blir tillgänglig i Europa. Där framgår det att det skiljer sig på vilken utgångspunkt 

länderna har vid tidsomfånget om det ska gälla från födseln av personen eller dess 

död.119Känslig information kan finnas med i båda fallen som adoption eller dödsorsak. Vem 

som får ta del av handlingarna kan avgöra om händelser som rör vissa personer blir 

ihågkomna eller glömda. Dilemmat här är om personen själv skulle vilja att dessa uppgifter 

kom ut. 

En viktig funktion som arkiven har ansvar över är att göra urvalet till vad som ska bevaras och 

på vilket sätt. Den del av lagen som säger att uppgifter om enskilda personer inte får sparas 

längre än nödvändigt kan både vara ett skydd för individen men även ett stort hinder. 

Exempel på det gäller vissa handlingar som kan ge svar på vad som hänt när t. ex personen 

var barn och hamnat i kontakt med socialen utan att ha blivit utplacerade. Handlingar av den 

arten kan kanske vara en idé att undanta från ovan nämnda regel eftersom de även kan ge svar 

på hur myndigheten har hanterat ärendet med familjerna det berör. Det skulle även kunna ge 

berörda barn en chans att ta del av den bit av sin egen historia som de själva inte kunde råda 

över i framtiden. Att de sociala handlingarna rörande barn till viss del gallras efter 5 år kan 

anses påverka rätten att bli ihågkommen. Här handlar det om individens rätt att få ta del av sin 

egen historia som personen själv inte har kunnat påverka. Tillgängligheten påverkas här 

eftersom dessa handlingar inte kommer till arkivet för bevarande. Efterfrågan på dessa finns 

från berörda barn vilket framgår i resultatdelen av intervjuerna samt att urvalsmetoden är 

kritiserad rörande person akter inom socialtjänsten. Urvalet som görs kring sociala akter med 

födda 5, 15 och 25:e varje månad är kritiserat som framgår i resultatdelen. I detta fall 

påverkas informationen både om och tillgängligheten för enskilda personer. Om inte personen 

råkar vara född dessa datum eller att personerna tillhört de regionerna där akterna ska sparas i 

sin helhet. Urvalsmetoden är både kritiserad och ifrågasatt men någon annan lösning har inte 

kommit fram än då allt inte kan sparas. Den kanadensiska macroappraisalmetoden som jag 

tagit upp under teoriavsnittet är ett annat sätt att tackla problemet på. Att utgå från den 

metoden om att se handlingarna utifrån och ifrån invånarnas perspektiv kan ge en annan 

bedömning om vad som borde bevaras. I fallet med de sociala akterna rörande barn kunde 

behovet av att bevara dem i sin helhet kommit fram som ett exempel på detta. Här krävs det 

en lagändring för att arkiven ska kunna bevara dessa handlingar i sin helhet. Den nya digitala 

                                                           
119 Valge, Jaak och Kibal, Birgit: Restrictions on Access to Archives and Records in Europe: A History and the 
Current Situation, Journal of the Society of Archivists, 28:2, 193-214, 2008 
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tekniken kan vara en lösning till att bevara fler handlingar då de rent fysiskt tar mindre plats i 

arkiven. I dessa fall gör sekretessreglerna det omöjligt för den enskilda att ta del av sin egen 

historia då dokumentationen inte har sparats. Det finns ingen tillgänglighet till uppgifterna för 

vare sig den enskilde eller andra personer. 

GDPR verkar inte få någon större påverkan vid införandet vid arkiven och dess hantering av 

sekretessbelagd information. Här är det ute i verksamheten som den mer blir påverkbar men 

på sikt kan den möjligen påverka vilken information som sparas om enskilda personer och 

hamnar i arkiven. Det är alltså osäkert hur GDPR påverkar handlingar om hälsa och sjukvård 

samt sociala förhållanden ur ett bevarande perspektiv. Lagen kan alltså på sikt påverka rätten 

att bli ihågkommen eftersom rätten om att bli glömd har fått styra. Vad som anses som känslig 

information har fått tillägg med genetiska och geometriska vilket framgår i resultatdelen av 

litteraturstudien. Det blir lite mer att kolla efter möjligen vid en bedömning men hanteringen 

påverkas inte av det för övrigt. Arkiven som jag intervjuat har som jag tidigare nämnt under 

resultatdelen ansett att GDPR i alla fall i dagsläget inte påverkar dem i arbetet. Det framkom 

att de ansåg att det blivit lite för mycket uppförstorat kring GDPR generellt. De menar i 

princip att det som står i GDPR redan är i bruk inom arkivväsendet. 

En sak som bör fastställas klart och tydligt är vad lagarna menar med skada och men. 

Begreppen kan tolkas olika från person till person vilket kan ha påverkan på bedömningen. 

Det resultat jag kommit fram till via litteraturstudien är att skada oftast menas med att någon 

påverkas ekonomiskt.120Med men menas integritetskränkningar. Att någon upplever obehag är 

inte i lagens mening ett men såvida det inte finns hot eller att det råder risk för personen att bli 

skadad. Begreppet men är det som är mest vidsträckt i sin betydelse enligt Holstad vilket jag 

håller med om då vad som är en kränkning bara det kan upplevas olika av olika individer. Det 

kan vara bra att begreppet men klargörs i vad det innebär i lagens mening lite tydligare än vad 

som fallet är idag. 

Praktisk hantering av sekretessbelagda handlingar  

    När det gäller OAIS-modellens tillgänglighetsfunktion är det viktigt att se till att rätt 

metadata som berör sekretessen finns inlagt. Att det måste finnas någon form av rutin kring 

hanteringen kan tyckas självklart men omfattningen av den kan diskuteras. Vid hantering vid 

ärenden med sekretess är det bra att det finns någon slags lathund att följa så att 

bedömningarna görs lika inom samma arkiv. Först gäller det själva processen från förfrågan 

                                                           
120 Bohlin sid 178, Holstad sid 27-28 
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till utlämning vilket verkar finnas dels på arkiven jag besökt men även vid sökning på 

internet. Vid intervjuerna framkom det att det alltid görs en sekretessprövning gällande hälsa 

och sociala förhållanden. Därför kan det vara bra att ha en checklista med frågor för just 

denna del som bygger på de lagar som finns. Någon sådan verkar inte vara särskilt vanligt att 

det finns nerskrivet åtminstone. Däremot har det framkommit bra tips om vilka frågor som är 

bra att ha i huvudet vid en sekretessbedömning under mina intervjuer först och främst. De tre 

viktigaste som jag redan nämnt under redovisningen tål att upprepas vilka är: 

- Vilka handlingar rör det sig om och vilka berörs av dem? 

- Vem är det som frågar efter handlingarna? 

- Vilket syfte har förfrågaren med handlingarna? 

Under dessa kan det finnas en hel del följdfrågor som kan anpassas efter handlingens slag.  

Anteckningar om begärda spärrar från patienten själv i sina journaler som hamnat i arkivet 

kan ge en vägledning för arkivarien vid en sekretessprövning om vad individen det rör sig om 

har ansett om den informationen. Det här är sådan information som kan läggas in i 

handlingens metadata som kom fram vid intervjuerna och underlätta OAIS-modellens 

tillgänglighetsfunktion vid bedömningar om utlämnande. 

Att ta del av journaler som rör en själv är oftast inga problem med vissa undantag. Om andra 

personer är det svårare vilket det också ska vara då uppgifterna är känsliga. För några år sedan 

ville jag ha tag på min farfars fars journal från början av 1950-talet vilket ligger inom 

sekretesstiden. Han själv lever inte vid tidpunkten och inte heller hans fru men däremot hans 

barn. I detta fall handlade det om att få klarhet i hans död som varit lite luddigt och frågande i 

släkten. Vid kontakt med landstingsarkivet fick jag veta att jag behövde min farfars samtycke 

till att ta del av informationen. Detta kunde ske antingen via telefonkontakt eller skriftligen. 

Samtycket fick jag och vid besöket på landstingsarkivet kontrollerades min identitet, 

släktskapet till personen uppgiften gällde och medgivandet av närmast berörda anhörig. I detta 

fall var det inte svårt att få samtycke då han själv var nyfiken på sin far. Vid landsarkivet kom 

frågan om sekretess upp om samma person gällande personakten. Personakten upprättades av 

pastorsexpeditionen mellan 1948 och 1991 i den församling personen var skriven och följde 

med personen vid flytt till en annan församling samt har en sekretess på 70 år.121 Dessa 

innehåller födseluppgifter, familjeförhållanden, flyttningar, yrkesuppgifter, dödsorsak samt en 

                                                           
121 Clemensson, Per och Andersson, Kjell: Börja släktforska- genvägar till din släkts historia, Natur och kultur, 
Stockholm, 2009 sid 59-61 
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hel del annat som medlem i Svenska kyrkan eller inte. Vid detta tillfälle hade jag min far med 

mig och tack vare det och att vi hade misstankar om vad som kunde stå vid dödsorsak kunde 

vi få ta del av personakten trots att vi vid detta tillfälle inte hade något samtycke från farfar 

med oss. Här har alltså arkivarierna krävt olika mycket för att lämna ut uppgifter som faller 

under sekretessperioden om samma person och snarlika uppgifter. Det bör dock påpekas att 

en journal är mera omfattande gällande de uppgifterna. På regionarkivet är det alltså inte 

säkert att jag fått ut uppgifterna om jag inte hade fått ett samtycke att ta del av handlingarna. 

Samma sak kan anses på landsarkivet om det inte funnits en aning om dödsorsaken vilket i 

detta fall hamnade under kategorin känslig natur. Båda fallen visar att det är bra att arkivarien 

får ta del av vad som förfrågaren vet om handlingarnas innehåll som kan vara av känslig natur 

vilket omnämns i resultatdelen av intervjuerna. Släktförhållanden är inte avgörande när det 

gäller vad som kan lämnas ut men det kan ha betydelse rörande till exempel vid utredning om 

ärftliga sjukdomar vilket kom fram under mina intervjuer.  

Uppgifter innehållande sekretess läggs inte ut digitalt så att de går att komma åt utanför 

arkivet. Det anses alldeles för oansvarigt då det inte är helt pålitligt säkerhetsmässigt vilket 

framkommit i resultatdelen av intervjuerna. Det kan kontras mot hur en del av samma slags 

information hanteras ute i verksamheterna där till exempel patientjournaler finns under Mina 

sidor på 1177 där det visserligen krävs bankid men informationen kan kommas åt från vilken 

dator som helst vilket ökar risken. Region Gävleborg är ett exempel på ett landsting som fått 

kritik för sitt digitala journalsystem av Datainspektionen för brist i säkerheten. Till en viss del 

kan man fråga sig om inte arkiven har större krav gällande sekretessen i detta avseende trots 

att de tidsmässigt hamnar längre bak i informationens tidskedja. 

Arkivariens ansvar för utlämnande av sekretessbelagd information  

    Arkivets ansvar är att se till att ingen obehörig kommer åt sekretessbelagda handlingar utan 

att ha behörighet framgår från båda resultatdelarna. Sekretessen gäller även till viss del 

personalen eftersom dem enbart ska behandla sådana uppgifter om det kommer en förfrågan 

om dem eller om dem har en koppling till någon arbetsuppgift för övrigt. Tystnadsplikt råder 

för anställda och den gäller även efter att personen har slutat. Det finns även inre sekretess 

vilket innebär att sådana uppgifter inte får diskuteras eller föras över inom verksamheten. Att 

rådgöra med en kollega i enskilda fall är ett måste i vissa fall för att kunna göra en korrekt 

bedömning utifrån de lagar som finns framkommer tydligt i resultatdelen av intervjuerna. Att 

lagarna efterlevs är en av arkivets viktigaste funktioner eftersom det är det skyddet som finns 

för den enskilda personen gällande dessa uppgifter. Det blir den viktiga kontrollpunkten för 
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att skyddet ska kunna upprätthållas. Bra rutiner är en förutsättning för att kunna utföra ett bra 

jobb med att skydda uppgifterna och bara lämna ut dem till behöriga. Det är ett stort ansvar 

arkivarierna har här när de ska göra bedömningar om sekretessbelagda personliga uppgifter. 

De hanterar den vågskål där lagarna vägs för och emot ett utlämnande vilket inte alltid är det 

lättaste då varje fall är unikt och lagarna inte alltid är tydliga om vad som avses. Här är de fall 

som tagits upp där dessa specifika delar tagits upp i lagtexterna som kan vara en viktig 

vägledning i hur man ska bedöma det ärende som är under utredning. Det kan vara en bra ide 

att ha tillgång till en jurist när ärenden är svåra att bedöma utifrån lagstiftningen. Det här är 

sådant som kommit fram i båda resultatdelarna och ger en bra bild över arkivens ansvar för 

tillgängliggörande av sekretessbelagda personliga uppgifter. 

Slutsatser 

    I den här uppsatsen har jag besvarat de tre huvudfrågorna som är: 

- Vad säger lagstiftningen om sekretess och tillgängliggörande av handlingar rörande 

enskilda personer? 

- Hur hanteras sekretessen kring enskilda personer praktiskt hos myndigheternas arkiv? 

- Hur ser arkivariens ansvar ut rörande utlämnande av sekretessbelagd information om 

enskilda personer? 

Syftet med uppsatsen har varit att få fram vad lagen säger om sekretess och tillgängliggörande 

av känsliga uppgifter kring hälsa och sociala förhållanden om enskilda personer. Hur hanteras 

detta praktiskt ute i arkiven och vilket ansvar har arkivarien vid utlämnande är de andra 

syftena.  

Jag har gjort en litteraturstudie och intervjuer för att få fram ett underlag till detta. Jag har 

använt mig av OAIS-modellen och Appraisal som teorier för att kunna analysera underlaget 

som kom fram därifrån. Jag använde mig av tematisk- och dialektiskt analys. 

Resultatet jag har kommit fram till är att den teoretiska delen vilket är lagarna och förskrifter 

kring tillgängliggörande har brister. De är otydliga i vissa begrepp som vad som menas med 

”skada” och ”men” i lagens mening. En annan brist är längden på sekretesstiden kring 

handlingar rörande hälsa och sociala förhållanden som behöver anpassas efter den nuvarande 

dödsåldern och bli längre. Lagarna kring sociala handlingar rörande barn borde ändras till att 

spara alla med tanke på barnen. Dem har rätt att få veta vad som hänt och varför samt att det 
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är ur ett juridiskt perspektiv både för kontroll över myndighetens agerande och som bevisning 

vid t.ex. tvister. Vid hanteringen har det framkommit i resultat att det borde finnas någon form 

av lathund eller checklista hur du går tillväga vid en sekretessprövning. Själva processen från 

förfrågan till utlämnade finns oftast men själva sekretessprövningen står det för det mesta bara 

”bedöma om någon lider skada eller men om uppgiften lämnas ut”. En annan slutsats utifrån 

resultaten som jag kommit fram till är att arkiven i stötte utsträckning ställer högre krav på 

säkerheten gällande tillgänglighet. Ett exempel är journalhandlingar som ligger under Mina 

sidor på 1177 jämfört med arkiven som inte lägger ut dem alls då de anser det för sårbart 

säkerhetsmässigt. Resultatet gällande arkivariens ansvar är att de har rollen som beskyddare 

för de enskilda personernas rättigheter och se till att ingen obehörig kommer åt handlingarna. 

För att uppfylla detta krävs det bra rutiner och vägledningar. Slutresultatet har blivit ett 

underlag till att kunna ta fram en handledning kring hantering av utlämnade av 

sekretessbelagda uppgifter och sekretessprövningar. 
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