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Abstrakt 

Den här uppsatsen handlar om hur organisationer som omfattas av 

offentlighethetslagstiftningen men samtidigt bedriver affärsverksamhet på en 

konkurrensutsatt marknad uppfyller både offentlighetslagstiftningens krav kring 

hantering av allmänna handlingar och de krav som uppkommer från verksamheten. 

 

Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar uppfyllnad av 

offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna handlingar i offentligt affärsverksamhet 

som agerar på en konkurrensutsatt marknad. 

 

Uppsatsen är baserad på en fallstudie av affärsverket Luftfartsverket (LFV) och 

omfattar intervjuer, litteratur och dokumentstudier av både interna och externa 

dokument samt granskning av ett antal kammarrättsdomar rörande utlämnade av 

allmänna handlingar från LFV där beslutet har nekats med hänvisning till 

affärssekretess och sedan överklagats till kammarrätten.  

Uppsatsen huvudsakliga slutsatser är: 

 Lagstiftningen ger möjligheter att skydda affärskritisk information. Det finns dock 

en oro både inom verket och hos samarbetspartners att de som är satta att tillämpa 

regelverket vid begäran om utlämnade inte har tillräcklig kunskap att bedöma vad 

som är affärskritiskt för olika organisationer 

 Det finns viss administration kopplat till hantering av allmänna handlingar i ett 

affärsverk som en konkurrent som inte omfattas av offentlighetsprincipsregelverket 

inte har. Det finns både positiva och negativa effekter för ett affärsverk av denna 

administration och det har inte i denna studie kunnat påvisas vilket som överväger.  

 Vid förändringar i omvärlden är det av stor vikt att man gör en konsekvensanalys 

över hur regelverken ska tolkas och hanteras internt i organisationen om detta inte 

görs så kan det innebära att olika individer och grupper av medarbetare hanterar 

regelverken olika.  

 Medarbetarnas kunskap, insikt och tillämpning är avgörande för framgång.  
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Inledning 

Ett statligt affärsverksverk lyder under samma lagstiftning som 

förvaltningsmyndigheterna men agerar också i en affärsmässig kontext ibland på en 

konkurrensutsatt marknad. Offentlighetslagstiftningens krav ska säkra bland annat 

allmänhetens rätt till insyn men också säkerställa att skyddad information inte lämnas 

ut. För att hantera detta krävs att myndighetens handlingar är ordnade på ett sådant sätt 

att den lätt går att återfinna. Handlingarna måste också vara bevarade och vara läsbara 

över tid. Dessutom måste innehållet i handlingarna vara skrivet på ett sådant sätt att den 

är begriplig för allmänheten. För organisationer som bedriver affärsverksamhet finns 

liknande krav men för dessa kommer kravställning från den egna verksamheten eller 

från kunder. Exempelvis så följer många affärsdrivande verksamheter olika 

internationella standarder, en standard som är vanlig att arbeta efter i affärsverksamhet 

är kvalitetsstandarden ISO 9001. Kraven i standarden ISO 9001 baserar sig på 

framgångsfaktorer för företag som levererar någon form av tjänst. Där finns krav som 

liknar de i offentlighetslagstiftningen rörande hanteringen av allmänna handlingar 

exempelvis finns krav som rör identifikation, åtkomst, bevarande och skyddande av 

information.  

 

 

Kraven i offentlighetslagstiftningen som rör allmänna handlingar och de krav som 

kommer från den interna verksamheten och från kunder kan tyckas likartade även om de 

har olika ursprung. Vid en snabb översyn av regelverken kan det tyckas att det inte finns 

några motsättningar mellan ett affärsverks ansvar att säkerställa insyn för allmänheten 

och att ha en väl fungerande affärsverksamhet. Min erfarenhet som anställd i ett 

affärsverk är dock att det finns en uppfattning hos medarbetare och chefer att 

offentlighetslagstiftningens regelverk och möjligheten att bedriva affärsverksamhet på 

en konkurrensutsatt marknad i vissa delar inte är förenliga. Man nämner ofta kraven 

kring hantering av allmän handling och möjligheten att begära ut dessa som 

problematiskt när man bedriver en affärsverksamhet. I stadskontorets utredning 

”Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag” framgår att det 
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finns ett antal faktorer som skulle ”komplicerar” ett sådant införande. En av faktorerna, 

och den mest relevanta för denna studie är ” Statliga företag kan ha skapats just med 

syfte att inte ha insyn enligt offentlighetsprincipen”. Ett exempel i utredningen är Posten 

AB som menar att då de agerar på en konkurrensutsatt marknad så skulle de om de 

omfattades av offentlighetsprincipen inte agera på samma villkor som sina konkurrenter 

då det skulle finnas risk att de skulle behöva lämna ut affärsinformation till sina 

konkurrenter. I rapporten så konstaterar man även att det kan finnas positiva effekter av 

regelverket att ”offentligheten minskar korruptionen”, vilket i sin tur kan leda till att 

”framtida kostnader som följd av olika skandaler kan tänkas minska.
 1

 

 

I de fall en organisation bedriver sin verksamhet på en marknad där det finns 

konkurrens och där uppdragen fås genom upphandling så är oftast pris ett 

utvärderingskriterium. LFV befinner sig i den beskrivna situationen för de 

verksamhetsområden som är utsatta för konkurrens. Det kan därför vara intressant att 

fundera över huruvida det finns administration som driver kostnader som är förknippade 

med offentlighetsprincipen som inte en konkurrent med annan organisationsform har. I 

den rapport från statskontoret som tidigare hänvisats till är de ekonomiska aspekterna på 

att göra offentlighetsprincipens gällande i statliga bolag huvudtemat. Utredningen visar 

på att det finns kostnader förknippande med hanteringen för exempelvis handläggning 

av utlämnande, kopiering, diariesystem etc. Det går inte att göra en generell 

uppskattning utan rapporten visar på att skillnaderna är väldigt skiftande beroende på 

typ av verksamhet.
2
 

 

 Jag vill därför undersöka om uppfyllandet av offentlighetslagstiftningens regelverk 

kring allmänna handlingar påverkas av de krav ett affärsverk har att agera på 

affärsmässiga grunder och i så fall hur.  

 

                                                 
1
 Stadskontoret. (2004) . Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga 

företag – en konsekvensanalys 
2
 Stadskontoret  
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar uppfyllnad 

av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna handlingar i offentligt 

affärsverksamhet som agerar på en konkurrensutsatt marknad. En sådan kunskap kan 

vara användbar för flera olika intressenter; internt i affärsverk för utveckling av 

verksamheten, för lagstiftare och andra regelskapare som ger förutsättningar för 

myndigheters verksamhet samt för forskare och studenter i deras arbete då det tidigare 

inte finns så mycket skrivet om ämnet. 

Forskningsfråga 

Hur påverkas uppfyllandet av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna 

handlingar av att en myndighet bedriver affärsverksamhet på en konkurrensutsatt 

marknad?  

Relaterad forskning  

 

Relaterad forskning kring sekretess och offentlighet i affärsverk 

 
Studien fokuserat på att undersöka hur offentlighetslagstiftningens krav rörande 

allmänna handlingar påverkar affärsverksamhet.  

 

Vid sökningar har det inte gett mycket träffar på sådant som tidigare är skrivet om 

statliga affärsverk och deras hantering av allmänna handlingar i förhållande till 

affärsverksamhet. 

 Litteraturstudierna har därför fokuserats på andra områden där liknade 

problemställning skulle kunna finnas och ha belysts. Valet föll på kommunala bolag för 

de delar som handlar om den svenska lagstiftningen. Kommunala bolag omfattas av 

offentlighetslagstiftningen i de fall kommunen äger fler än hälften av aktierna i bolaget 

samt att kommunfullmäktige utser fler än hälften av ledamöterna och de agerar också i 

vissa fall på en konkurrensutsatt marknad.
3
 Likheten med det statliga affärsverket består 

                                                 
3
 Lina Lif Larsson, Varför driver kommuner bolag?” En jämförande fallstudie kring 

bolagisering av kommunal verksamhet Göteborg: Göteborgs universitet, 2012, 13 
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i att man omfattas av offentlighetsprincipen och att man agerar på en delvis 

konkurrensutsatt marknad. För litteraturstudier kring informationskultur fanns också 

relativt lite skrivet kring om det kopplat till offentlig verksamhet och affärsverksamhet. 

Jag utgick därför från informationskultur kopplat till offentlig verksamhet.  

 

Marcus Varmins uppsats, ”Den kommunallagliga komedin” 2014, syftade bland annat 

till att utreda gällande rätt om kommunal näringsverksamhet och offentlighetsprincipen. 

I sitt arbete granskade han bland annat 30 rättsfall rörande utlämnade av allmän 

handling. Varmin konstaterar att i en majoritet av domarna så hävdar företagen ” att det 

finns uppgifter i handlingarna som kan skada bolagets affärs och driftsförhållanden 

och/eller gynna konkurrenter och att sekretess ska gälla enligt OSL 19:1” där de flesta 

hade koppling till affärssekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. 

Varmin sammanfattar med att säga ”att det finns kommunala bolag som försöker låta 

blir att lämna ut handlingar p.g.a. påstådd sekretess.” Han säger vidare att ” domstolarna 

generellt ställer höga krav på bolagen att bevisa att konkurrenter gynnas och att de 

själva lider skada av uppgifterna i handlingarna” Varmin drog också slutsatsen att 

”rättsväsendet anser att handlingar bör lämnas ut som huvudregel” och att ”sekretess 

ska gälla som undantag”.
4 

Uppsatsen gör inge djupare analys om vad det är som gör att 

kommunerna i de granskade fallen i de flesta fall har fått ”bakläxa” och fått lämna ut 

handlingarna. 

 

I uppsatsen ”Sekretess för affärsrelaterad information i myndigheters affärsverksamhet 

– Särskilt med fokus på kommunala bolag” konstaterar Johan Ericsson att 

affärsverksamhet som bedrivs i myndigheters regi har särskilda krav på sig, speciellt 

rörande offentlighet och insyn i verksamheten samtidigt som det finns behov av att 

skydda viss information vars röjande kan tänkas skada verksamheten ur ett 

affärsmässigt perspektiv. Ericsson menar att avvägningen mellan dessa intressen är en 

problematik i sig. 
5
 Ericssons undersökte vilka möjligheter som finns att hemlighålla 

affärs- och driftrelaterad information, inom en myndighets affärsverksamhet samt inom 

                                                                                                                                               

 
4
Vermin Marcus.” Den kommunallagliga komedin – En uppsats om kommunala bolag; 

kompetensen, offentlighetsprincipen och bundenheten” Umeå: Umeå Universitet, 2014.  
5
 Ericsson, 1. 
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vissa kommunala bolag. I första hand utgår undersökningen från de regler som finns i 

19 kap OSL
6
 Uppsatsen har endast fokuserat på de materiella möjligheterna till att 

sekretessbelägga viss information och har inte alls belyst verksamhetens efterlevnad av 

regelverken kring offentlighet och sekretess.
7
  

 

Ericssons slutsatser är 

 Offentlighet alltid är huvudregeln, endast om en skada kan göras antaglig, som 

det kan bli aktuellt med sekretess 

 Olika lagrum ger möjlighet att sekretessbelägga olika typer av information 

kopplade till skydd för det allmänna. 

 Sekretessen till skydd för affärs- eller driftförhållanden i myndighets 

affärsverksamhet täcker ett större antal uppgifter än vad 

upphandlingssekretessen gör. 

  Avgörande för skydd rörande affärs- och driftsförhållanden är huruvida 

verksamheten är att anse som en affärsverksamhet, och om denna riskerar att 

skadas till förmån för en konkurrent. Exempel på uppgifter som kan omfattas av 

sådan sekretess är: 

 Affärshemligheter av mer allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, 

marknadsplaneringar, prissättningskalkyler och planerade reklamkampanjer 

omfattas av denna sekretess. Även löneuppgifter i ett kommunalt bolag, eller en 

budget tillhör verksamhetensaffärs- eller driftförhållanden.  

 För att falla inom ramen för att betraktas som affärsverksamhet bör man verka 

på en konkurrensutsatt marknad samt vara en tydligt avgränsad självständig del 

av verksamheten 

 En myndighets affärsverksamhet har viss möjlighet att sekretessbelägga sådan 

information som kan påverka dess partsställning i tvistemål.  

 En uppgifts typiska karaktär har betydelse för skadebedömningen. Det krav på 

en konkret skaderisk, som ställts upp i praxis, har nämligen en annan innebörd, 

än den ursprungliga tanken om att uppgiftens typiska karaktär ensamt skulle 

kunna tas i beaktande i sekretessfrågan. Detta torde även bidra till att 

                                                 
6
 Ericsson, 5 

7
 Ericsson, 8 
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presumtionen för offentlighet, beträffande uppgifter om affärs- eller 

driftförhållanden, till viss del torde vara starkare än vad lagstiftaren 

ursprungligen tänkt sig. 
8
 

Relaterad forskning kring informationskultur i offentlig verksamhet 

 
År 2014 genomförde Proscovia Svärd en forskningsfallstudie på en Belgisk kommun i 

syfte att undersöka vilken informationskultur som fanns i verksamheten och hur den 

påverkade skapande, registrering, organisering, styrning och mångfaldigande av 

verksamhetsinformation. Svärd menar att informationskulturen är en del av 

företagskulturen då de attityder och normer är grunden för hur informationskulturen 

utvecklas inom en organisation. Hon säger vidare att en god informationskultur 

uppmuntrar till en god informationsstyrning och utvecklingen av bra 

informationshantering, vilket i sin tur utgör grunden till en bra förvaltning av 

informationen. Informationen kan under en bra förvaltning sedan användas som bevis 

för att man har genomfört sina åtaganden, till att vara transparenta samt i 

affärsprocesserna. I den studerade verksamheten identifierades att antal brister, 

exempelvis brist på informationshanteringspolicy, brister i kunskap om lagstiftningen, 

avsaknad av utbildning av personal inom hantering av verksamhetsinformation, brist på 

förtroende för IT-systemen m.m.  Svärds studie visade på att när det inte finns en kultur 

inom en organisation för en bra hantering av verksamhetsinformation så uppstår 

ineffektivitet samt att det är troligt att man bryter/kommer att bryta mot de lagar kring 

allmänhetens rätt till insyn och sekretess som finns.
9
 

 

Trudy Wright har genom en fallstudie 2013 på det Kanadensiska transportdepartementet 

undersökt informationskulturen i en reglerad statlig verksamhet. Wrights studie visar på 

att det finns en möjlig relation mellan formell utbildning som ges medarbetarna och den 

självupplevda kunskapsnivån rörande hantering av verksamhetsinformation. Desto mer 

utbildning som personalen fick ju mer upplevde de behovet av mer utbildning och fick 

en större efterlevnad av reglerna för hantering av verksamhetsinformation. Då strategin 

                                                 
8
Ericsson, 49 

9
 Svärd Proscovia, The impact of informations culture on information/records 

management”, Records Managmenet Journal, Vol 24 utgåva 1, 5-21 
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för utbildning inom verksamhetsinformationsområdet på Transportdepartementet var 

informell till sin natur var det svårt att se samband mellan utbildningsaktiviteterna och 

organisationens informationskultur. 

Wright visar i sin studie att det finns behov av mer kommunikation rörande 

krav/regelverk och hur tillgänglig utbildning hjälper till att uppfylla dessa. Hon menar 

på att en sådan kommunikation skulle skapa en starkare relation mellan medarbetarna 

och dokumenthanteringspersonal. Vidare menar hon att bristen på utbildning inom 

området visar på en brist på initiativ att förse personalen med verktyg för att hantera 

information effektivt. En bättre kommunikation rörande utbildning och tillgängliga 

resurser skulle bidra till ett större engagemang från medarbetarna i frågan. Wright 

konstaterar vidare att införandet av IT i verksamheten för att möjliggöra tillgänglighet, 

ett snabbt och effektivt utbyte av information inte nödvändigt resulterar i något bra. För 

att det ska lyckas måste organisationen införa informationsstyrningsrutiner som en del i 

sin informationskultur. Med andra ord, även om den tekniska lösningen möjliggör en 

pålitlig tillgång till information men det samtidigt inte finns en robust 

informationskultur i organisationen så finns det risk att misslyckas. För att lyckas måste 

man identifiera och hantera både de kulturella skillnaderna som finns mellan olika 

intressenter i en organisation och ståndpunkterna kring informationen på olika nivåer i 

organisationen. 

I Wright studie gick det inte att klart avgöra huruvida sekretesskrav hade någon 

påverkan på informationskulturen då det var oklart hur kunskapsnivån var bland de som 

deltog. Wright konstaterade vidare att man måste vara medveten om de subkulturer som 

finns mellan olika yrkeskategorier och deras interaktion och påverkan på 

organisationskulturen som en helhet. Det finns, menar hon, en möjlighet för olika 

grupper av professioner att antingen stödja eller motarbeta organisationens mål och på 

så sätt påverka utvecklingen av en robust informationskultur.
10

 

  

                                                 
10

 Wright Trudy, ”Information culture in a goverment organization”, Records 

Management Journal, Vol 23 utgåva 1, 14-36 
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Metod 

Uppsatsen är baserad på en fallstudie Luftfartsverket (LFV), studien omfattar inte 

koncernens bolag utan bara själva affärsverket. Fallstudien är delvis genomförd genom 

intervjuer med anställda på LFV, dokumentstudier av domar rörande utlämnade av 

allmänna handlingar från LFV, studier av interna dokument från LFV samt annan 

relevant litteratur och utredningar kopplat till ämnet. ”Fallstudie lämpar sig för 

undersökningar när syftet med undersökningen kräver holistisk, djupgående 

undersökning av ett fenomen eller en situation ur alla intressenters perspektiv”.
11

 

Resultatet har sedan kopplats samman med de olika nivåerna i Olivers och Foscarinis 

informationskulturmodell. 

Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med olika funktioner utifrån i förväg framtagna 

frågeställningar. Detta gav möjlighet till diskussion under intervjutillfällena. ”Genom att 

använda intervju som metod får jag kvalitativ, beskrivande, djupgående information 

som är specifik för individen när informationens natur är för komplicerad för att kunna 

frågas och svaras på lätt”.
12

 Intervjuerna möjliggör att på djupet få inblick i hur olika 

funktioner och individer resonerar, vilka behov de har och ger möjlighet att ställa 

följdfrågor på ett annat sätt än vad exempelvis en enkät gör enligt min erfarenhet
13

. 

Enligt Oliver och Foscarini är intervjuer det bästa sättet att skapa en djup förståelse för 

medarbetarnas attityder och beteenden kring verksamhetsinformation och hanteringen 

av denna. De påpekar dock att det finns en baksida av att använda sig av intervjuer och 

det är bland annat att det är tidskrävande och att resultatet är mycket svårare att 

sammanställa och presentera än vad data insamlat från enkäter är.
14

  

Syftet med intervjuerna i den här studien är att ta reda på hur medarbetare och chefer 

inom LFV uppfattar att uppfyllandet av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna 

handlingar påverkas av att man bedriver affärsverksamhet på en konkurrensutsatt 

marknad. Syftet är också att undersöka hur offentlighetsregelverken kring allmänna 

                                                 
11

 Alison Jane Pickard, Research Methods in Information (London, 2013), 108 
12

 Alison Jane Packard, 196 
13

 Erfarenhet att genomföra intervjuer som kvalitetsrevisor samt vid utredningar     

   sedan 1996 
14

 Oliver och Foscarini, 46 
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handlingar har omsatts inom myndigheten och hur lagstiftning och det interna 

regelverket tillämpas av de anställda.  

Studier av dokument 

Genom att studera LFVs interna dokument gavs en inblick i hur organisationen har 

hanterat offentlighetsregelverket specifikt men också andra interna faktorer som kan ha 

påverkan på hanteringen som exempelvis värderingar och övergripande strategier för 

organisationen. Annan litteratur som utredningar och rapporter gjorda av andra än LFV 

rörande affärsverk, konkurrens och offentlighethetslagstiftningen gav ytterligare 

underlag för att svara på frågeställningen i uppsatsen. 

Studier av domar kopplat till ärenden av utlämnade av allmänna 

handlingar 

Utöver intervjuer och dokumentstudier och har jag också granskat ett antal domar där 

LFV har nekat utlämnade av allmän handling med hänvisning till offentlighet- och 

sekretesslagstiftningens paragrafer rörande affärssekretess. Studierna av praktisk 

tillämpning av lagparagraferna i offentlighets- och sekretesslagen ger kunskap om 

huruvida LFV, den som begär ut handlingar och domstolar gör olika tolkningar om vad 

som bedöms vara affärskritiskt och hur man motiverar eventuellt olika bedömningar. 

Detta ger ännu en dimension till pusslet affärsverksamhet och offentlighetsprincipen. 

 

Begrepp och definitioner 

Verksamhetsinformation- information som skapas, tas emot och underhålls som 

bevis och/eller som en tillgång av en organisation eller person för att uppfylla legala 

förpliktelser eller för att utföra transaktioner i verksamheten, oavsett typ av medium och 

format (Källa ISO 30300). Begreppet har använts i uppsatsen som en översättning av 

”records” i de engelska texterna samt relaterat till LFV då det är det begrepp som 

används internt i organisationen för att beskriva hanteringen av allmänna handlingar. 

 

Flygtrafiktjänst - Flygtrafiktjänst är den sammanfattande benämningen på 

flygledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst, flygteletjänst och 

flygräddningstjänst. Syftet med flygtrafiktjänsten är i första hand att upprätthålla högsta 
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möjliga säkerhet för flygtrafiken (Källa Transportstyrelsen) Att bedriva flygtrafiktjänst 

är LFVs huvudsakliga uppgift. 

 

Luftrum- området ovanför ett specifikt land (Källa Wikipedia) 

 

Sökningar 

Sökord och var sökningar har gjorts finns presenterade i bilaga 2 

Teoretiskt ramverk  

 

Informationskultur 

För att förstå vilka hinder och möjligheter som föreligger i en organisation så räcker 

det inte med att analysera vilka regelverk som finns, de så kallade ”hårda” faktorerna, 

utan också hur de tillämpas i en organisation. Hur människorna resonerar och hur de 

agerar utifrån de regelverk som finns. Samma regelverk kan omsättas och hanteras på 

lika många sätt som det finns organisationer som är satta att följa dem. Därför är det 

intressant att se på informationskulturen i en organisation utifrån en fastställd modell.  

I uppsatsen utgår jag från Oliver och Foscarinis modell för informationskultur som finns 

beskrivet i deras bok ”Records Management and Information Culture: Tackling the 

People Problem”. Oliver och Foscarini har två syften med boken och modellen 

beskriven i den. Det första syftet är att ge verktyg för att identifiera och hantera de 

svårigheter som de menar är ofrånkomliga när det kommer till att hantera 

verksamhetsinformation i en organisation. Bokens andra syfte är att ge praktiska och 

konkreta råd på hur man närma sig dessa frågeställningar genom att tillämpa konceptet 

informationskultur exempelvis frågor, undersökningstekniker etc. Denna studie har inte 

analyserat de praktiska råden i boken utan fokuserat på modellen och begreppen i sig. 

Oliver och Foscarini menar att en stor del av svårigheter som finns är kopplade till de 

människor som arbetar i en organisation och deras olika bakgrunder, mål och 

förväntningar. De som arbetar i organisationen har sällan som huvudsaklig uppgift att 

hantera verksamhetsinformation. Även om varje individ har ansvar kopplat till skapande 

och hantering av verksamhetsinformation så framgår det inte i de flestas beskrivna 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Land
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arbetsuppgifter. Oliver och Foscarini baserar sina teorier på bland annat egen forskning 

men också på andras forskning, exempelvis den forskning som genomförts av 

University of Northumbria rörande elektronisk hantering av verksamhetsinformation. I 

University of Northumbrias forskning har man identifierat tre huvudsakliga 

beståndsdelar i ”the people problem” människor, processer och teknologi. Den modell 

som Oliver och Foscarini har tagit fram utgår till stor del från dessa tre delmängder. 
15

. 

Oliver och Foscarini definierar informationskultur som ”the values accorded to 

information, and attitudes towards it, specifically within organizational contexts”
16

 De 

menar att alla organisationer har en informationskultur oavsett om den innebär en god 

hantering av verksamhetsinformation och annan information eller inte. Att ta reda på 

vad som kännetecknar en organisations informationskultur är ett kritiskt och väsentligt 

steg på vägen mot att adressera ”det mänskliga problemet” som de menar har visat sig 

vara ett avgörande hinder för att införa en effektiv hantering av verksamhetsinformation 

fram tills idag17 

Deras informationskulturmodell består av tre nivåer illustrerade i bilden nedan 

 

 

                                                 
15

 Gillian Oliver och Fiorella Foscarini, Records Management and Informations   

   Culture (London: Facet Publishing, 2014), IX-XXI 
16

 Oliver och Foscarini, 11 
17

 Oliver och Foscarini, 30 
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Basen på informationsmodellen  

 
På den här nivån finns faktorer fundamentala och därför svåra att ändra på. Det är ändå 

viktigt att identifiera dessa så att strategier, policys och rutiner kan utformas på lämpligt 

sätt.
18

 

Respekt för verksamhetsinformation som bevis  

 
En viktig kärnvärdering enligt modellen är om individerna i en organisation 

accepterar att det är nödvändigt att hantera information som bevis för att ansvar har 

tagits för organisationens åtagande. Detta återspeglas i beteenden och attityder, 

resurssäkring och slutligen i framgången för hela hanteringen av 

verksamhetsinformation.19
 

 

Modellen pekar på ett antal attityder och beteenden som visar på vilka värderingar som 

finns hos en organisation:  

• Huruvida man använder sig av system för hanteringen av 

verksamhetsinformation  

• Huruvida man accepterar befintliga policys för styrning av 

verksamhetsinformation 

• Villigheten att utföra aktiviteter kopplat till hanteringen av 

verksamhetsinformation, exempelvis att välja ut och peka ut lämpliga 

metadata för ett dokument  

• Huruvida det skapas personliga system för arbetsrelaterade informationsbehov 

och att organisationens system då endast används för att uppfylla krav. 

• Viljan att delta i utbildningar rörande hantering av verksamhetsinformation.
20

 

 

 

                                                 
18

 Oliver and Foscarini, 17 
19

 Oliver and Foscarini, 35 
20

 Oliver and Foscarini, 39 
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Kommunikationskanaler och informationsdelning hos personalen  

 

I basen på modellen finns också delar i informationskulturen som rör 

informationsdelning. Där finns skillnader mellan behovet av explicit kontra implicit 

information för att kunna kommunicera framgångsrikt samt om man föredrar/känner 

förtroende för skriftliga eller muntliga informationskällor. Detta gäller både på individ- 

och samhällsnivå. I den här nivån av modellen återfinns också värderingar kopplat till 

om man är villig att dela med sig av information. Huruvida användare acceptera att den 

verksamhetsinformation de skapar och hanterar tillhör organisationen och inte dem 

själva eller den enhet de tillhör, om de förstår behovet av att dela information med andra 

eller inte. Att identifiera och förstå synen på informationsdelning är nödvändigt för att 

skapa en framgångsrik metodik för att styra verksamhetsinformationen.  

Språkkrav och teknisk infrastruktur 

 
 De två sista beståndsdelarna i basen i modellen är språket och de tekniska ramverk 

som möjliggör kommunikation och användandet av digitala objekt. Dessa två faktorer 

är ofta djupt rotade i de sociokulturella lagren som kan sträcka sig bortom den 

individuella organisationens eller landets gräns. Detta gör dessa faktorer svåra att ändra 

på och eventuella förändringar blir oftast märkbara först efter lång tid. Man ta därför 

ofta språk och teknologin för givet och oftast relaterar man till dem som ”saker som vi 

inte kan påverka”. Det är därför viktigt att man blir medveten om vilken roll språk och 

teknologi har i samhällets kulturella, ekonomiska, politiska kontext och vilket 

symbolvärde det har ur dessa aspekter. Genom att förstå språket vi använder och 

teknologin som finns tillgänglig så kan ett bättre användande av båda skapas
21 22 23

 

 

Mitten på informationsmodellen  

 
I den här nivån finns kompetens och medvetenhet om krav. När det gäller 

kompetens så handlar det om både generell kompetens som finns hos medarbetarna 

                                                 
21

 Oliver och Foscarini, 55 
22

 Oliver och Foscarini, 61 
23

 Oliver och Foscarini, 89 
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generellt men också om den kompetens som finns hos specialisterna inom området. Här 

är det viktigt att ta hänsyn till exempelvis digital förståelse och medvetenhet om 

omgivningens krav kopplade till hantering av verksamhetsinformation.  

 

Utbildning  

 
Enligt Oliver och Foscarini är det viktigt att identifiera hur man inom en 

organisation har lagt upp utbildningen inom området. Ett vanligt misstag enligt dem är 

att utbildningen har en specialistapproach med fokus på begrepp rörande 

verksamhetsinformation som exempelvis ”vad är en handling” och vikten av att följa de 

fastställda rutinerna. De menar att ett sådant upplägg kan leda en känsla av att ”det där 

med verksamhetsinformation inte är en del av mina ordinarie uppgifter utan en extra 

uppgift” hos organisationens medarbetare. De menar att man istället borde utveckla 

utbildningar som kompletterar förbättrar/stärker medarbetarnas möjligheter att göra sitt 

jobb genom att arbeta effektivt med information oavsett deras roll i organisationen.24
 

 

Kompetens 

 
Oliver och Foscarini delar upp informationsrelaterad kompetens i två olika typer av 

kompetens som de ser som relevanta för en arbetsplats. Dessa två är 

informationsförståelse och digital förståelse. Gränser mellan förmågorna att ta till sig 

och förstå information generellt och digital information specifikt är ofta otydliga och 

ofta används begreppen omväxlande. Nedan är den definition som används i Olivers 

och Foscarinis modell. 

Med informationsförståelse avses medarbetarnas förståelse för vikten av hantering av 

verksamhetsinformation. Om informationshanteringen ses som en del av det dagliga 

arbetet och inte ett onödigt extraarbete. Avgörande för denna förståelse är vilken 

kompetens man har inom informationshantering. Digital förståelsen visar sig genom hur 

effektivt man arbetar med digital information, finns medvetande om onlinebeteenden 

och har förståelse för medium och långtidsrisker med digital information? 

Sammanfattningsvis: informationsförståelse är vikten av att förstå att hanteringen av 

                                                 
24

 Oliver och Foscarini, 93 
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information är betydande för andra arbetsuppgifter och digital förståelse handlar om hur 

informationen hanteras i ett digitalt sammanhang.
25

 

 

Medvetenhet och kunskap om omvärldskrav  

 
I mitten av modellen finns också hanteringen av omvärldskrav så som lagar, 

standarder och normer i en bredare samhällelig, juridisk och organisatorisk kontext. 

Denna del handlar om huruvida organisationen har identifierat relevanta krav, om man 

har omsatt kraven i interna rutiner/dokument och om dessa är kända och tillämpas av 

medarbetarna.
26

 Att förstå miljön i vilken verksamhetsinformationsaktiviteter sker 

innebär inte bara att identifiera externa och interna krav utan också hur kraven har 

omhändertagit och hur kraven påverkar människors beteenden. Medvetenhet om att 

människor kan tolka och tillämpa lagar, regler och policys på ett helt annat sätt än vad 

som står i officiella dokument är därför viktigt. 
27

 

 

Toppen av modellen 

 Den här nivån representerar IT-styrning och förtroende vilka är två faktorer som 

enligt modellen är lättast att ändra på. Det innefattar den informationsstyrningsmodell 

som organisationen använder och som omsätts i teknisk infrastrukturen samt det 

förtroende som medarbetarna har för systemen som hanterar verksamhetsinformation. 

Oliver och Foscarini menar att ett av de mest uppenbara karakteristiska förhållanden 

som delvis visar på vilket värde man ser i verksamhetsinformation inom en organisation 

är hur infrastrukturen kring den är beskaffad. Genom verktyg och medel skapar och 

förser man verksamheten med ett ramverk för hanteringen. Rimligt är att anta att 

följande delmängder ingår i ett sådant ramverk. 

 Anställda specialister relevanta för storleken och komplexiteten på 

organisationen.  

 Organisationsövergripande policys, rutiner och utbildning för hantering av 

verksamhetsinformation  

                                                 
25

 Oliver och Foscarini, 94-100 
26

 Oliver och Foscarini, 107 
27

 Oliver och Foscarini, 108 
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 System som är lämpliga för både pappersinformation och elektronisk 

information  

 Funktionalitet för hantering av verksamhetsinformation inte bara i 

dokumenthanteringssystemet utan också i verksamhetssystemen.28
 

 

Informationsstyrningen via teknisk infrastruktur i den här modellen avser internt i 

organisationen. Modellen bortser dock inte helt från extern påverkan som exempelvis 

molntjänster. Även informationssäkerhet tas upp att man har en balans mellan att 

skydda verksamhetsinformationen från obehörig tillgång och att säkerställa tillgång.
29

 

Modellen pekar också på att man ska värdera hur organisationens 

informationsarkitektur har omsatts i olika IT-lösningarna för hantering av 

verksamhetsinformation. Man kan undersöka om samma data används i flera system, 

behövs flera inloggningar för att göra uppgifter som hör ihop och/eller om man matar in 

samma data flera gånger i ett system. Vad som också återspeglar informationskulturen 

inom det här området är hur IT-policys och rutiner är utformade och om de påverkar 

anställdas beteende och om de uppmuntrar till ”workarounds”.  

 

Organisatorisk kontext 

Affärsverk 

Ett affärsverk är en organisationsform, kommunal eller statliga som producerar 

varor eller tjänster efter affärsmässiga principer
30

 Ett statligt affärsverk är en 

självständig enhet i förhållande till statsbudgeten, samtidigt som det 

förmögenhetsmässigt utgör en del av staten. Affärsverksformen utgår från ett beslut 

som togs 1911 som fastslog att affärsverk ska betraktas som självbärande affärsdrivande 

enheter skilda från statens budget. Syftet med reformen var att skapa en 

förvaltningsform som medgav att staten kunde bedriva verksamhet på affärsmässiga 

                                                 
28

 Oliver och Foscarini, 41 
29

 Oliver och Foscarini, 125 

30
 Nationalencyklopedin, affärsverk. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/affärsverk (hämtad 2016-02-20) 
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grunder. Under 1980-talet genomfördes reformer av affärsverken med syfte att bedriva 

verksamheten mer rationellt, man gav dem större ekonomiskt och finansiell frihet. Då 

marknaderna blev mer internationaliserade och konkurrensen ökade såg man ett behov 

av att affärsverken skulle kunna delta på marknaden på mer likvärdiga 

konkurrensmässiga villkor och behövde då kunna drivas mer ändamålsenligt och 

effektivt. Därför beslutades 1991 att affärsverken skulle ombildas till aktiebolag. Det 

fanns invändningar mot bolagsformen, man ansåg att affärsverken hade stort 

allmänhetsintresse och därför borde styras via riksdag och regering samt att allmänheten 

borde ha rätt till insyn i verksamheterna. Efter detta beslut har de flesta affärsverk 

bolagiserats och kvar finns idag endast ett fåtal kvar.
31

 

Anna Ullström beskriver i sin rapport ”Om Organisering av det offentliga åtagandet för 

flygtrafiktjänster” att affärsverket är en associationsrättslig konstruktion som innehåller 

delmängder från både affärsföretaget och myndigheten, en blandning av ett företag och 

en förvaltningsmyndighet. Hon menar på att affärsverkens regelsystem präglas både av 

marknadens och förvaltningsmyndighetens logik och att detta inte alltid är förenligt.  I 

sin roll som förvaltningsmyndighet så omfattas affärsverken bland annat av 

tryckfrihetsförordningen och dess offentlighetsprincip, föreskrifter om hur ärenden ska 

handläggas och serviceskyldighet. 
32

 

Tom Salén påpekar liksom Ullström olikheterna kring olika organisationsformer 

rörande juridiska, ekonomiska och kulturella förutsättningar. Myndigheterna jobbar 

inom politiska bestämda uppdrag och företag levererar varor och tjänster för att göra 

vinst åt sina ägare. Han pekar på att det finns skillnader men att dessa på grund av 

dagens starka kundfokusering inom all verksamhetsutveckling är kraftigt nedtonade. 

Om man bortser från de olika drivkrafterna så kan man se att arbetsbetingelser och 

framgångsfaktorer i stort sett sammanfaller för de olika typerna av organisationer. 

 Leverera varor och tjänster till kunder/medborgare/medlemmar 

 Garantera hög och jämt kvalitet 

 Åstadkomma en kostnadseffektiv produktion 

 

                                                 
31

 Trafikanalys utredningsrapport Organisering av det offentliga åtagandet för 

flygtrafiktjänster PM 2011:12, 9-11 
32

 Trafikanalys utredningsrapport, 48 
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Salén menar också att då huvuduppgiften för en organisation oavsett organisationsform 

sällan är att hantera dokument, arkivera eller hantera information är det inte så konstigt 

att dokumenthanteringen sällan står högt på dagordningen. Den naturliga hierarkin blir 

istället  

 Lösa organisationens uppdrag genom att bedriva vissa verksamheter 

 För att driva verksamheterna behövs information  

 För att lagra informationen behövs dokument 

 För att lagra dokument för längre tid behövs arkiv 

Målet för en fungerande dokumenthantering i detta perspektiv blir då att bidra till en 

kostnadseffektiv produktion som resulterar i produkter av hög kvalitet som gör det 

möjligt för organisationens att behålla kundernas förtroende oavsett 

organisationsform.
33

 

 

Luftfartsverket 

 

Luftfartsverket är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är att tillhandahålla en 

säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFV ska 

bedriva flygtrafiktjänst och tillhörande service- och konsulttjänster både internt i 

Sverige men även utomlands. Förutom detta ska man svara för forskning och innovation 

som motiveras av myndighetens uppgifter. Man får också bedriva utbildning av 

flygledare samt bedriva tjänsteexport via bolag i koncernen. Det framgår också i 

styrningarna till LFV att man ska se till att regelverk och rutiner som man disponerar 

över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, företag och myndigheter.
34

  

LFV är organiserad i form av en koncern där det ingår ett affärsverk samt ett antal 

dotter och intressentbolag. I affärsverket bedrivs i huvudsak operativ flygtrafiktjänst 

kopplat till luftrummet kring flygplatser, drift och förvaltning av teknisk infrastruktur 

kopplat till flygtrafiktjänst, viss konsultverksamhet samt administration. I dotter och 

intressentbolagen bedrivs verksamhet och uppdrag kopplat till utlandet samt 

                                                 
33

 Tom Salén, Dokumentstyrning i processorienterade organisationer - Kaos eller  

struktur – om modern dokumenthantering, red Anneli Sundqvist, Stockholm. s11-
18

Näringslivets arkivråd, 2005 Dokumentstyrning i processorienterade organisationer  
34 Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket, § 1-3 
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hanteringen av flygningar i det övre luftrummet i Sverige. Affärsverket hyr ut personal 

till dotterbolagen för att genomföra bolagens uppdrag.
35

 Flygtrafiktjänst i det övre 

luftrummet utförs av LFV med ensamrätt. Luftfartslagen (2010:500) ger möjlighet för 

andra aktörer än Luftfartsverket att utöva flygtrafiktjänst i de delar av luftrummet som 

finns i anslutning till andra flygplatser än de som ägs av staten eller där staten har ett 

bestämmande inflytande.
36

 Fram till dess att denna lag trädde i kraft var LFV ensam 

aktör i Sverige för att utöva flygtrafikledningstjänst.  

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk förvaltning och grundar sig i 

att den offentliga verksamheten är något som angår alla medborgare i ett folkstyrt 

samhälle. Myndigheters verksamhet måste då ske i så öppna former som möjligt så att 

medborgare och massmedia kan ges insyn. Detta skapar garantier för att det offentliga 

inte missbrukar sin makt. Den svenska offentlighetsprincipen har en lång historia och 

tradition i svensk förvaltning och rättskipning, den första tryckfrihetsförordningen 

dateras till 1766. 
37

 

 

Offentlighetsprincipen innefattar bland annat följande delmängder 

 Alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar
38

 

 Alla svenska medborgare har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter i skrift 

eller tal
39

 

 Alla svenska medborgare har rätt att meddela uppgifter för offentliggörande 

i tryckt skrift
40

 

 Domstolsförhandlingar ska vara offentliga
41

 

 Allmänhet och massmedia har rätt att närvara vid beslutande offentliga 

organs sammanträden
42

 

                                                 
35 LFV Verksamhetsguide, D-2011-000313-7-1 version 11, Kap 3-4 
36

 Luftfartslagen 2010:500 13 § 
37

 Jan Bolin, Offentlighetsprincipen 6:e upplagan 
38

 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 
39

 Regeringsformen 1974:152 2kap 1§ 
40

 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 Kap 
41

 Regeringsformen 1974:152 2kap 11§ 
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Uppsatsen kommer vidare att fokusera på de delar i offentlighetsprincipen som berör 

allmänna handlingar och hanteringen kring denna. 

Handlingsbegreppet 

För att kunna diskutera handlingsoffentlighet behöver man först klargöra vad som 

avses med en handling. I svensk lagstiftning gäller följande definition” Med en handling 

förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 

annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”
43

  det handlar alltså inte bara om 

det vi dagligt tal kallar ”dokument” utan om information fäst på någon typ av medium. I 

den internationella standarden ISO 15489-1definierats handling som ”information som 

en organisation eller en person skapat, mottagit, bevarat som verifiering eller 

information, för att uppfylla lagstiftningens krav eller i den löpande verksamheten”
44

 

Mellan dessa två kan man se en skillnad, i den första så finns det inget krav på att 

informationen ska ha lagrats som en form av bevis utan det räcker med dess förekomst. 

I den senare så exkluderas information som skapats av andra syften än att användas som 

bevis. I uppsatsen kommer vi att utgå från den definition av handling som återfinns i 

den svenska lagstiftningen. 

Alla handlingar som finns hos en myndighet kan inte ses som allmänna utan endast de 

handlingar som är förvarade, inkommen eller upprättade hos myndigheten är att anses 

som allmänna. Den behöver inte vara registrerad för att vara allmän. Principiellt anses 

handlingar vara upprättade när den har nått sin slutgiltiga utformning, när den skickats 

iväg, justerats eller när det ärende den berör har avslutats.
45

 

Om Offentlighet och sekretess generellt 

En myndighet kan inte själv bestämma de kriterier som ska gälla för att en handling 

ska vara offentlig eller inte utan måste härleda sina beslut till lagstiftningen.  

Tryckfrihetsförordningen anger att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av en 

allmän handling och att det endast får begränsas genom bestämmelser i lag.
46

 Rätten att 

ta del av allmänna handlingar får endast begränsas av hänsyn till 

                                                                                                                                               
42

 Regeringsformen 1974:152 2kap 1§  
43

 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap 3§ 
44

 SS-ISO 15489-1 utgåva 1 
45

 Tryckfrihetsförordningen 2 kap  
46

 TF 2 kap 1§, 2§ 
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 rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig 

organisation, 

 rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 

 myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, 

 intresset att förebygga eller beivra brott, 

 det allmännas ekonomiska intresse, 

 skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

 intresset att bevara djur- eller växtart.
47

 

Vidare i uppsatsen kommer fokus att ligga på de delar som specifikt rör 

affärsverksamhet.  

Sekretess för myndigheters affärsverksamhet  

 
I offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 19 kap framgår det som gäller för sekretess 

för det allmännas ekonomiska intresse som riktar sig mot myndigheters 

affärsverksamhet. Där står ”sekretess gäller i en myndighets affärs- eller 

driftsförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartat rörelse gynnas på 

myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättningar gäller 

sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, 

förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och där det allmänna 

genom myndighet utöver ett bestämmande inflytande eller bedriver revision.”
48

 

För att förstå hur detta ska tillämpas behöver man reda ut vad som menas med 

affärsverksamhet och affärs- och driftsförhållanden samt hur man kan se på gynnande 

för någon annan med likartat verksamhet. 

Vad som kännetecknar affärsverksamhet, är att verksamheten har ett krav på vinst, eller 

att den åtminstone skall gå ihop ekonomiskt. Den får vara subventionerad, men kan inte 

innehålla utförande av renodlade förvaltningsuppgifter.
49

 

Med affärs- och driftsförhållanden avses för det första förvärv, överlåtelser, upplåtelser 

eller användning av egendom, tjänster eller annat. Även mer generella affärshemligheter 

ryms in om begreppet, exempelvis verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, 

                                                 
47

 Tryckfrihetsförordning 2kap 2§ 
48

 Offentlighets- och sekretesslag 2009:400, 19 kap 1§ 
49

 Johan Ericsson -Sekretess för affärsrelaterad information i myndigheters 

affärsverksamhet (Lunds universitet 2012) 
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marknadsplaneringar, prissättningar och kalkyler. Skaderekvisitet är utformat så att en 

uppgift inte får lämnas ut, om den kan antas att någon som driver en likartad rörelse 

gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Skadan ska bedömas för den 

aktuella verksamhet som myndigheten bedriver och inte för den offentliga sektorn i 

stort.
50

  

Arkiveringskrav  

För att säkerställa allmänhetens rätt till insyn genom att ta del av allmänna 

handlingar behöver handlingarna finnas kvar och vara i läsbart skick över tid. I 

arkivlagen anges att ”En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar från 

myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9§ 

tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för 

arkivering” vidare står det att ”myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade och 

vårdas så att de tillgodoser 1) Rätten att ta del av allmänna handlingar 2) Behovet av 

information för rättskipning och förvaltningen och 3) Forskningens behov”
51

 I 

arkivförordningen förtydligas arkivlagens styrningar och där framgår bland annat att 

allmänna handlingar ska arkiveras när ärendet de tillhör är slutbehandlat och att 

allmänna handlingar som inte tillhör ett ärende ska arkiveras så snart de har justerats av 

myndigheten eller på annat sätt har färdigställts.
52

 Vidare måste en statlig myndighet ta 

hänsyn till Riksarkivets föreskrifter vid hanteringen av sina handlingar. Riksarkivet 

anger hur arkivet ska vara ordnat exempelvis framgår i de deras föreskrift om allmänna 

råd om arkiv vid statliga myndigheter att man måste hålla myndigheternas allmänna 

handlingar åtskilda från enskildas handlingar, andras handlingar, att man ska kunna 

lämna ut handlingar som rör ett ärende eller en avgränsad process samlad och att om det 

krävs så ska handlingarna märkas eller på annat sätt ges en identitet som gör att de kan 

                                                 
50

 Eva Lenberg, Ulrika Geijer och Anna Tansjö Offentlighets- och sekretesslagen en 

kommentar (Stockholm: Wolters Kluwer, 2015) 
51

 Arkivlag (1990:782) 3§ 
52

 Arkivförordningen 1991:446 3§ 
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återfinnas.
53

Vidare framgår det i föreskriften att det är Riksarkivet som fattar beslut om 

gallring, det är alltså inte något som myndigheten själv kan besluta om.
54

 

 

 

Resultat 

Praktiskt utfall av användandet av sekretesslagstiftningen hos LFV 

För att se hur sekretessparagraferna kring affärssekretess i praktiken har tillämpats 

på LFV har studier av domar rörande utlämnandeärende hos LFV gjorts. Studierna har 

fokuserat på begäran om utlämnanden som är gjorda efter att konkurrens trädde i kraft 

gällande flygtrafiktjänst och där LFV har nekat utlämnade med hänvisning till 

affärssekretess Det är endast vid ett fåtal tillfällen som LFV har behövt åberopa 

offentlighets- och sekretesslagens paragrafer rörande affärssekretess för att skydda sin 

affärs- och driftsförhållanden. Av dessa är det ännu färre som överklagats till domstol. 

Därför presenteras bara tre exempelfall, två som rör begäran av utlämnande av 

information som bedöms kunna skada LFV och ett fall som bedöms kunna skada 

affärspartner till LFV. 

 

 Exempel 1  

ACR Aviation Capacity Resources AB (ACR) är ett konkurrerande bolag till LFV 

vad det gäller flygtrafiktjänst. ACR begärde att LFV skulle lämna ut uppgifter om antal, 

ålder och kön för verkets anställda som tjänstgör i kontrolltornen på Norrköpings 

flygplats och Trollhättan-Vänersborgs flygplats. LFV nekade med hänvisning till OSL 

19 kap 1§. Fallet avgjordes i kammarrätten i Jönköping till LFVs fördel. Motivationen 

till detta är ”De efterfrågade uppgifterna gäller vilken bemanning Luftfartsverket har vid 

de aktuella flygledartornen på de aktuella flygplatserna och är därför sådana uppgifter 

om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden som kan omfattas av sekretess. Bolaget 

och Luftfartsverket är konkurrenter när det gäller flygledartjänster.  Eftersom 

                                                 
53

 Riksarkivets föreskrift om ändringar riksarkivets föreskrifter (RA-FS:1991:1) och 

allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter 1997:4 3kap 
54

 Riksarkivets föreskrift(RA-FS:1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga 

myndigheter 1997:4 7kap 
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Luftfartsverket har ett känt tarifflönesystem kan de efterfrågade uppgifterna ge en bild 

av verkets lönekostnader, dels vid respektive flygplats, dels för tjänsten som sådan. Det 

måste beaktas som en konkurrensfördel att känna till konkurrentens kostnader.”
55

 

Exempel 2 

Svenska Regionala Flygplatser begärde att få ta del av LFVs drifthandböcker. 

Drifthandböckerna beskriver hur den operativa verksamheten ska bedrivas på 

operatörsnivå. LFV nekade utlämnade och beslutet överklagas till kammarrätten i 

Jönköping som dömde till LFVs fördel. Även i detta fall konstaterar man att LFVs 

verksamhet för flygtrafiktjänst bedrivs på en konkurrensutsatt marknad och att det finns 

aktörer som bedriver liknade verksamhet.  Man skriver vidare att det innebär en 

betydande arbetsinsats och därmed kostnader att framställa handböckerna. Att 

handböckerna dessutom till stor del innehåller LFVs egna specificerade instruktioner till 

personalen så skulle utlämnande av dessa innebära att andra leverantörer av 

flygtrafiktjänst skulle gynnas på LFVs bekostnad och överklagande avslås med 

hänvisning till 19 kap 1§ i OSL
56

 

 

Exempel 3 

I samband med en upphandling begärde en av de parter som förlorade 

upphandlingen ut uppgifter om det vinnande anbudet. Man begärde bland annat ut det 

vinnande anbudets ifyllda kravspecifikation, prisformulär, protokoll, samtliga mejl och 

övriga bilagor samt projektplan. Kammarrätten avslår begäran med hänvisning till att de 

aktuella handlingarna innehåller detaljerade uppgifter om tekniska lösningar som hur 

bolaget ska tillhandahålla av LFV upphandlade tjänster. Vidare anges i domen att de 

begärda dokumenten innehåller uppgifter som får anses beskriva hur det vinnande 

företaget ska utföra tjänsterna och med hänsyn till uppgifternas innehåll och den 

klagandes syfte finns en särskild anledning till att anse att företaget kan lida ekonomisk 

skada om uppgifterna röjs och att LFV såldes har haft fog för sitt beslut att inte lämna ut 

dessa.
57
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 Jönköpings kammarrätts dom i mål nr 3566-11 2012-04-17 
56

 Jönköpings kammarrätts dom i mål nr 2662-11 2011-11-15 
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 Jönköpings kammarrätts dom i mål nr 1330-12 2012-06-14 
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Litteratur och dokumentstudier 

 

System för hantering av verksamhetsinformation 

Fram till 2014 hade LFV ett diarium där registratorer registrerade dokument och 

ärenden. Förutom detta fanns också ett dokumenthanteringssystem för den tekniska 

dokumentationen som ritningar och systemdokumentation. Detta system hanterades av 

administratörer och fungerande främst som ett arkivsystem för driften. Dokument 

skapades från fastställda mallar och lagrades och delades av handläggarna på en 

gemensam mappstruktur eller på externa lagringsplatser exempelvis projektplatsen. 

Systemen var ålderdomliga och behövde därför ersättas samt att man såg behov av att få 

en mer modern och effektiv dokumenthantering. Ambitionen var att åstadkomma 

spårbarhet, ordning och reda, kontroll, central åtkomst till dokument och enkelhet i 

hanteringen. Vidare vill man utveckla stöd för versionshantering och systematisering av 

verksamhetskritiska underlag. 2014 ersattes diariet och systemet för den tekniska 

dokumentationen med ett gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem för all 

dokumentation. Dokument skapas i dokumenthanteringssystemet av handläggarna 

själva och registratorerna hanterar registrering av inkommande handlingar, 

kvalitetskontroller och registervård. 
58

 

Utbildning 

Utbildningarna inom LFV rörande hantering av verksamhetsinformation är 

uppbyggd enlig följande 

 E-learning i informationssäkerhet som är obligatorisk för alla medarbetare, först 

när man börjar sin anställning och sedan vart tredje år. Den innehåller 

delmängder kring offentlighet och sekretess, hur man ska registrera handlingar 

                                                 
58

 Handlingsplan för dokumenthantering på LFV D 2011-013946 version 01.00; 

Investerings-PM nytt dokumenthanteringssystem på LFV, D 2012-005369, version 

01.00 ; Projektdirektiv för projekt T-TORD, D 2012-013697, version 02.00 



26 

 

etc. Om kursen inte genomförs stängs medarbetarens konto ned och man kan 

inte längre använda sin dator. 
59

 

  Lärarledd kurs kring regelverket kring hanteringen av verksamhetsinformation 

samt LFVs interna processer och rutiner i ämnet. Denna är obligatorisk för alla 

medarbetare som ska ha någon form av handläggaruppgifter och ska enligt rutin 

ingå i introduktion av nyanställda tjänstemän. Kursen erbjuds 2-4 ggr per år och 

hålls om tillräckligt många har anmält sig. Kursen innehåller delmoment 

rörande offentlighet, sekretess, handlingsbegreppet, registrering m.m. 
60

 Denna 

kurs har under senare år ställts in ett flertal gånger då för få deltagare har varit 

anmälda, detta trots att man har anställt nya medarbetare och chefer. 

 Lärarledda kurser i praktisk hanteringen i dokumenthanteringssystemet. Denna 

finns på grundnivå och fortsättningsnivå. Erbjuds tre gånger per halvår samt vid 

extra behov. 
61

 

 

  

                                                 
59

 LFVs utbildningsportal LUVIT 
60

 Kursdokumentation för kurs i hantering av verksamhetsinformation 2015/16, D-2016-

064726 version 01.00 
61

 LUVIT LFVs utbildningsportal 
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LFVs interna styrdokument 

LFVs omhändertar de externa regelverken i sitt ledningssystem som finns 

tillgänglig för alla medarbetare via intranätet. Kraven delas upp i vad och när, vem och 

hur enligt nedanstående dokumentstruktur. 
62

  

 

 

 

Hanteringen av verksamhetsinformation finns beskriven i ett flertal av dokumenten 

i ledningssystemet. De dokument som till största del beskriver hanteringen är LFV 

policy och intern föreskrift för informationssäkerhet, LFVs process för hantering av 

verksamhetsinformation med tillhörande rutiner samt LFVs dokumenthanteringsplan. I 

policyn och den interna instruktionen finns de övergripande riktlinjerna inom området, i 

                                                 
62 LFV Intern instruktion styrande och vägledande dokument,  

 D-2010-012608-5-1 version 05.00 
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processen med tillhörande rutiner finns detaljerade beskrivningar utifrån vilken roll man 

har hur olika typer av information ska hanteras och slutligen i 

dokumenthanteringsplanen framgår beskrivning över vilka olika informationstyper som 

finns och hur de ska registreras, förvaras och hur länge de ska bevaras 
 63

  

 

Strategier 

LFV strategier bygger på att uppnå målbilden i Position 2019 ” "LFV är 

affärsmässigt och konkurrenskraftigt på samtliga områden och driver marknaden med 

ny teknik." För att uppnå detta har man valt följande strategiska mål. 

 

För att uppnå de strategiska målen har man följande strategiska initiativ 

 
 Utveckla företagskulturen  

 Öka affärsmässigheten  

 Förändrat erbjudande och ägarskap  

 Reducera kostnadsmassan  

 Internationell tillväxt  

 Introducera ny teknik 
64

 

                                                 
63 LFV intern Instruktion informationssäkerhet,  

 D-2012-007839-1-1 version 02.00 ; LFV Policy för informationssäkerhet  

 D-2012-008095-1-1 version 02.00; Process för hantering av verksamhetsinformation,    

D-2011-000762-7-1 version 05.00; LFV Dokumenthanteringsplan D-2015-050446 
64

 Information på LFV intranät till medarbetarna rörande strategiska mål 
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Värderingar  

LFV har värdeorden aktiva, professionella och ansvarstagande. Under fallstudiens 

gång framkom att det pågår ett arbete med att införa nya värdeord inom organisationen, 

Pilotgrupper har fått arbeta med de nya värdeorden, men de har inte förts ut till alla 

medarbetare på bred front än och är inte allmänt kända. Då de nya värdeorden inte är 

kommunicerade internt på LFV väljer jag att inte redovisa dem i uppsatsen. 

Intervjuresultat 

Totalt genomfördes nitton intervjuer med medarbetare och chefer inom LFV. Av 

dessa var en långtidsinhyrd konsult som agerade i en chefsroll, tretton var anställda 

chefer på olika nivåer från koncernledningen ned till första linjens chef. Resterande fem 

arbetade som handläggare på olika nivåer i organisationen. Inga intervjuer genomfördes 

med operativ flygledarpersonal då de till mycket liten del hanterar och skapar 

handlingar. Intervjuerna genomfördes utifrån ett fastställt frågeformulär, bilagt, och 

varje enskild intervju tog 45-60 minuter att genomföra.  

Kunskap om och förståelse för externa och interna regelverk 

 

De intervjuade fick göra en självskattning på en skala mellan 1-5 hur väl insatta de 

ansåg sig vara i det externa regelverket kring offentlighetslagstiftningen som rör 

hanteringen av allmänna handlingar/verksamhetsinformation (fråga 1a). Den upplevda 

nivån på kunskapen kring regelverken kring offentlighetslagstiftningen låg på ett snitt 

på 3,4. För att värdera huruvida den upplevda kunskapsnivå stämde överens med den 

faktiska bads de intervjuade redovisa vad regelverket innebär (fråga 1b). Oavsett hur 

man har självskattat sig så var svaren relativt lika, alla kunde redogöra för att handlingar 

i ett verk är allmänna men kan beläggas med sekretess vid behov. Endast två personer 

nämnde något om bevarande och gallring. Sammanfattningsvis kan man säga att man 

har en medvetenhet om att all information som skapas i verket kan blir föremål för 

utlämnade men att det finns möjlighet att sätta sekretess på dessa. Utifrån svaren vid 

intervjun bedömde jag att de flesta har en ganska rudimentär kunskap. Man kunde inte 

redogöra för detaljer i lagstiftningen, exempelvis nämnde flera begreppet affärssekretess 

men kunde inte redogöra för exakt vad det var för uppgifter som omfattas i 

affärssekretessen utan istället så resonerade många att det var ”det mesta som rör 
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affärer”. Ett flertal individer utryckte en oro om sekretesslagstiftningen verkligen kunde 

skydda de uppgifter som behöver skyddas i en affärsverksamhet vilket också bekräftar 

att man inte har kunskap detaljer i lagstiftningen. ”Är sekretessen tillräcklig?”
65

 ”Det 

funkar nog om man ha rätt att tillämpa sekretessargument när någon begär ut. Det 

avgörs i domstol. Vet inte hur domstolen tolkar detta”
66

 Majoriteten 15/19 anser sig 

trots detta ha tillräcklig kunskap för sin roll. (fråga 1c) 

De intervjuade fick på samma sätt som för det externa regelverket klassa sin kunskap 

och beskriva det interna regelverket, d.v.s. processer, instruktioner, rutiner etc. som 

finns i ledningssystemet (fråga 2h). Ett flertal av de intervjuade var osäkra på var de 

hittade de interna styrningarna och följaktligen använde man dem sällan eller inte alls 

utan förlitade sig istället på de kunskaper man har om det externa regelverket och sin 

egen tillämpning av det. Här var den genomsnittliga självskattningen 2,3 Trots denna 

låga upplevda kunskapsnivå ansåg 13/19 att den var tillräcklig för de ska kunna utföra 

sina aktiviteter kopplat till hanteringen av allmänna handlingar/verksamhetsinformation 

(fråga 2i). 

 

Återkommande i ett flertal intervjuer är att man upplever en generell kunskapsbrist hos 

LFV vad det gäller affärsverksamhet och dess påverkan på tillämpningen av 

offentlighetslagstiftningen. Innan flygtrafiktjänsten blev konkurrensutsatt i Sverige så 

fanns det inom LFV en stor medvetenhet om att de flesta handlingar i verksamheten inte 

bara var allmänna utan också offentliga. I praktiken innebar det att man gärna delade 

med sig av sina erfarenheter och information till var och envar som efterfrågade detta, 

såväl som allmänhet som andra leverantörer av flygtrafiktjänst. Det fanns inget 

incitament att ifrågasätta utlämnade av information kring driftsförhållanden utan det var 

så man gjorde.  I flera av intervjuerna framkommer att det i organisationen finns 

medarbetare som fortsatt arbetar utifrån att allt är offentligt. De utgår från det de vet och 

kan om offentlighetsprincipen och förstår inte konsekvenserna av att man inte längre är 

ett monopol på en icke konkurrensutsatt marknad. Det finns också åsikter att man har en 

myndighetsstruktur vilken inte kanske alltid passar när man agerar på en 

konkurrensutsatt marknad.
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 Intervjuperson 2 
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 Intervjuperson 7 
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En grupp som flera av de intervjuade specifikt pekar ut som har en låg kunskapsnivå om 

både det externa regelverket och de interna styrdokumenten är chefer och medarbetare 

som anställts under de senaste åren. Man menar att det blir en krock när personal 

rekryteras utifrån sin kunskap och erfarenheter kring affärsverksamhet och samtidigt 

saknar kunskap och förståelse för de rättsregler som ändå gäller i en myndighet som ett 

affärsverk är. Detta resulterar i att det inom verksamheten finns olika tolkningar av 

regelverken, specifikt pekar man ut tolkning och åsikter kring affärsekretessen och hur 

den ska tillämpas som ett område där man många gör olika. Någon går så långt som att 

påstå att det inom verket finns olika falanger som vill sekretessbelägga olika mycket 

och pekar på att även juristerna gör olika tolkningar av regelverket. Generellt upplevs 

det finnas väldigt mycket åsikter kring vad som räknas som affärskritiskt och inte men 

inte lika många klara svar.  

Intervjuerna visar på att kunskapsbristen hos medarbetare och ledning får flera olika 

konsekvenser. Exempelvis så menar några att det resulterar i att man internt skapar mer 

omständliga arbetssätt som riskerar att påverka det interna arbetet negativ.  Exempel 

som tas upp är att man dokumenterar på ett felaktigt sätt för att säkerställa att 

information inte lämnas ut. Dokument blir då så kryptiska eller ”anorektiska” så att 

ingen i efterhand kan förstå vad som avses. För att hantera detta så sker instället 

muntliga redogörelser för de man anser behöver det. Detta gör att man inte får någon 

spårbarhet och kan få svårt att i efterhand återfinna orsaker till att beslut tagits som ett 

exempel.  En annan konsekvens av kunskapsbristen som tas upp är risken att sådant 

som omfattas av sekretess lämnas ut eller sådant som ska lämnas ut inte lämnas ut. Man 

menar att man har exempel på att detta ”sker kontinuerlig, inte av ont uppsåt men av 

klantighet och okunskap.”
67

  

Synpunkter på dokumenthanteringssystemet och de interna 

rutinerna  

 
Eftersom det var så pass få som kände till eller använde sig av de interna 

processerna och rutinerna så var följaktligen också synpunkterna inte så omfattande på 

dessa. (fråga 2k) Vad som togs upp av flera personer var att de interna rutinerna inte är 
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 Intervjuperson 12, Intervjuperson 14, 
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anpassade efter de förutsättningar som råder idag. Ett exempel på att de inte är 

anpassade som togs upp är de olika affärslogiker som finns nationellt, internationellt, 

militärt, monopolistiskt osv och att de olika verksamhetsformerna kanske skulle ha 

olika dokumentationsprinciper och riktlinjer. Dokumenthanteringssystemet som 

används kom också upp som ett internt hjälpmedel som av en del ansågs bra och 

kraftfullt medan det fanns andra som tycket det var svårt att hantera. Det går inte ur 

svaren att utläsa en enhetlig syn på dokumenthanteringssystemets hjälp som ett internt 

styrmedel men det kan konstateras att de som var mest negativa till det också var de 

som inte gått utbildning i handhavande av systemet och inte använde sig av det i någon 

större utsträckning. 

På frågan om man tillämpar de regelverk som finns (fråga 2l), både interna och externa 

så svarar alla ”ja” eller ”nästan alltid” med ett undantag, e-post. Det är också inom detta 

område där det kommer upp flest önskemål om ändringar rörande den interna 

hanteringen (fråga 2k) samt synpunkter på regelverket som sådant (fråga 1e). Alla 

tycker att det är svårt, nästintill omöjligt att hantera den enorma mängd e-post som man 

”drabbas” av i sin yrkesutövning. Att hinna med att registrera all in- och utgående e-

postmeddelanden blir en ogörlig arbetsbörda. Detta främst två orsaker som man pekar 

på. Det första rör dokumenthanteringsystemet som man tycker är för krångligt och att 

det tar för lång tid att registrera handlingar i det generellt och e-post i synnerhet. Det 

andra handlar om det externa regelverket som man anser inte skrivet för den här typen 

av information och hur e-post används. ”Telefonsamtal och post är nu sammanvävt i e-

post som motsvarar båda delarna”
68

 För att hantera den här problematiken finns olika 

lösningar hos de intervjuade (fråga 1f). Några väljer att bortse från all den e-post som 

skickas in och ut ur verksamheten som verksamhetsinformation och först när något ska 

stadfästas så skapar man instället ett  brev eller annat dokument som man sedan 

registrerar i dokument- och ärendehanteringssystemet eller väljer ut den in/utgående e-

post de anser är viktig och registerar endast den. Andra har valt att inte använda 

dokument- och ärendehanteringssystemet alls för e-post utan hanterar den i e-

postsystemet och arkiverar i den arkiveringsfunktion som finns där. I resonemanget 

kring e-posten ser man ytterligare exempel på kompetensbrist inom området som 
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tidigare nämnts, då det finns de som inte ser e-post som allmänna handlingar utan ”sitt 

eget arbete som sedan utmynnar i något, t.ex. ett avtal”
69

  

 

Regelverkets nytta eller hinder för verksamheten 

 
I stort sett alla intervjuade nämner ordning och reda på sin verksamhetsinformation 

som någon nödvändigt för verksamheten. Vid frågan vad som är viktigast för dem i 

hanteringen av handlingar/verksamhetsinformation (fråga 3) så svarar 14/19 

spårbarhet/sökbarhet. Här ser man att det externa regelverket med krav på att registrera 

handlingar och vissa uppgifter om dem är en hjälp att skapa denna ordning och reda 

samt sökbarhet. (fråga 1g) Man menar på att genom dessa krav så får man en viss 

struktur gratis och visar hur man i praktiken ska hantera handlingarna. Något som andra 

aktörer som inte omfattas av regelverket inte får utan de måste ta fram detta själva. Man 

menar på att om man sköter registeringen enligt regelverken innebär det att man har en 

outsinlig källa till information att använda sig av, man säkrar tillgång till information 

även om medarbetare slutar eller blir sjuka. Genom att slippa leta efter information och 

ha aktuell information tillgänglig skapas en effektivare verksamhet vilket gynnar 

kunden i slutändan. 

En annan nytta med regelverket som lyftes upp av några av de intervjuade är att det kan 

bidra positivt till LFVs varumärke och ansikte utåt. ”Genom att följa regelverket där 

allmänheten kan ta del av information och visa på att vi har ordning och reda visar man 

att man står för något stabilt och tryggt.”
70

 Samtidigt som de flesta ser möjligheter med 

regelverket så menar man att det också finns en baksida på myntet.  Den ena delen av 

baksidan man tar upp består är att hanteringen och kraven driver kostnad i form av 

overhead som inte LFVs konkurrenter, som inte är myndigheter, har. Exempel man tar 

upp som man menar driver kostnader är registratur, arkivering, tid för handläggare att 

hantera informationen ur ett offentlighetsperspektiv.  Förutom den praktiska 

hanteringen menar också vissa på att själva skapandet av information kräver mer 

resurser än för en organisation som inte omfattas av offentlighetsregelverket. ”Man 
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måste tänka till hela tiden. Det blir en mer omständlig process. Det behövs resurser att 

hantera”
71

 

Ett par av de intervjuade tog upp omvärldens okunskap och ”rädsla” för 

offentlighetsprincipen, vilket de menar kan få påverkan för LFV vid affärsförbindelser. 

Man pekar på att externa samarbetspartners inte känner sig trygga med att risken finns 

att något kan lämnas ut.  Detta leder i vissa fall till att externa partners inte vill lämna 

över viss information i skrift vilket kan leda till att LFV inte hittar information man 

behöver och att man i vissa fall inte når så bra resultat som vi har tänkt oss i form av 

nya samarbetes- och leveransmodeller. 

 

Värderingar 

Under intervjuerna så togs frågan upp hur LFVs värderingar påverkar hanteringen 

av allmänna handlingar/verksamhetsinformation (fråga 4). Att få en bild av hur 

värderingarna påverkade hanteringen av verksamhetsinformation försvårades då LFV är 

mitt uppe i en omarbetning av sina värderingar så bland de intervjuade fanns det två 

olika värderingsbegrepp att förhålla sig till. Flera påpekade att värdeorden inte var något 

man funderade över i de här sammanhangen eller inte alls ”Nej det tycker jag inte, vi 

lever inte våra värderingar över huvud taget”
72

” Av de som såg en koppling var de 

främst bland de som hade jobbat med de nya värdeorden. ”Jag ser en koppling, 

påverkan. Dokumenten blir mer tunnare och kärnfulla. Nytänkande, gör det inte för 

krångligt. Tiden då vi bara skrev för skrivandes skull är över, det är enklare nu”
73

 

Medan andra helt sonika konstaterade ”att det i alla fall inte hindrar eller är 

motsägelsefullt.”
74

 

 

Strategier 

De intervjuade fick frågan om man ser att de strategiska initiativen på något sätt 

påverkar hanteringen av allmänna handlingar/verksamhetsinformation och i så fall på 

vilket sätt (fråga 5). Av de intervjuade svarar hälften att de inte ser någon koppling eller 
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relevans till ämnet alternativt så svarar de inte på frågan. Den andra hälften ser att det 

borde ha en koppling och då främst rörande den interna effektiviteten men att den 

kopplingen inte finns idag. 

Diskussion 

Med den här den här uppsatsen har jag haft som målsättning att ta reda på hur 

offentlighetslagstiftningens krav kring hanteringen av allmänna handlingar påverkas av 

de affärsmässiga kraven i ett statligt affärsverk.  

Möjlighet att skydda affärskritisk information  

 
I den här studien har det framkommit att det finns en osäkerhet bland chefer, 

medarbetare och affärspartners till LFV om lagstiftningen ger tillräckligt skydd av 

affärskritisk information när någon begär ut en allmän handling. Oron har handlat både 

om faktiskt utrymme i lagrummet men främst om tillämpningen av offentlighets- och 

sekretesslagen. Man är osäker på om domstolarna ska göra samma bedömning som LFV 

av vad som är affärskritiskt om ett beslut att inte lämna ut från LFVs sida överklagas. 

Viss tidigare forskning
75

 samt studier av domar kring utlämnade av handlingar hos LFV 

visar att berörd myndighet och domstolarna gör samma bedömning av vad som är 

affärskritiskt för den aktuella myndigheten eller dess affärspartners. Detta skiljer sig 

från de fall rörande kommunala bolag som Vermin granskat där motsatsen förelåg, 

bolagen fick ofta bakläxa och fick lämna ut handlingarna
76

. Då Vermin i sin forskning 

inte närmare går in på varför man fick lämna ut handlingarna är det svårt att göra någon 

bedömning om varför den här skillnaden uppstått.  

 

Förståelse av att hantera allmänna handlingar/verksamhetsinformation 

Att förstå värdet av verksamhetsinformation och hur värde skapas genom att den 

hanteras på ett visst sätt är en grundläggande del i basen av Oliver och Foscarinis 

informationskulturmodell. Studien visar att det inom LFV finns en förståelse av att 
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säkerställa att information finns kvar som form av ”bevis” men att allmänhetens rätt till 

insyn i många fall inte är ett incitament för hur man hanterar sina allmänna 

handlingar/verksamhetsinformation. Den enskildes hantering utgår först utifrån de egna 

behoven utifrån sitt uppdrag, sedan gruppens behov, organisationens i sin helhets behov 

och sist allmänhetens rätt att ta del av de allmänna handlingarna, i den ordningen. Vissa 

beaktar inte allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar utan ser det mer som en 

ett besvär. Andra menar att om man använde regelverket rätt så skulle det kunna 

tillgodose alla behoven och vara ett stöd för verksamheten.  

Under intervjuerna har det framkommit synpunkter på den ”ansträngning” på 

verksamheten som en motsvarande icke offentlig verksamhet inte har som regelverket 

kring allmänna handlingar innebär. Man avser då aktiviteter som att hålla dokument 

ordnade på ett visst sätt, arkivera dokument utifrån andras behov än sina egna och att 

behöva hantera vetskapen om att information kan begäras ut. Man påpekar också 

behovet av att hela tiden behöva ”tänka till” redan vid skapande av informationen, 

huruvida innehållet kan vara föremål för utlämnade och huruvida det i så fall kan 

föreligga sekretess i så fall. Intervjuerna visar på att det här påverkar hur man skriver 

och formulerar sig i de interna dokumenten, information utlämnas ibland från 

dokumenten eller information dokumenteras inte alls eller hanteras utanför 

dokumenthanteringssystemet. Konsekvenserna av det här beteendet kan försvåra intern 

uppföljning och internt förbättringsarbete, dessutom försvårar det för allmänheten att få 

den insyn som den har rätt till. Som statskontorets utredning
77

 visar så kan man inte 

säkert säga hur mycket ökad administration man får jämfört med en liknande 

organisation som inte omfattas av regelverket då alla organisationer måste ha en viss 

måtta av ordning och reda på sin information för eget bruk. Flera av de intervjuade 

lyfter fram att regelverket ger mycket struktur gratis, en struktur som privata aktörer får 

ta fram själva. Man kan ändå förutsätta att administrationen är något högre hos den 

organisation som omfattas av offentlighetsregelverket. Exempelvis för att arkivera 

handlingar för framtida forskningsbehov och av att ha resurser för att hantera 

förfrågningar om utlämnade. En organisation som inte omfattas av 

offentlighetsregelverket behöver inte bemöda sig med att utreda om sekretess föreligger 
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utan kan säga nej utan vidare motivering. Statskontorets pekar på att marknadens och 

förvaltningsmyndigheternas affärslogik inte alltid är förenliga.
78

 Denna studie har dock 

inte avgöra i vilken utsträckning hantering av allmänna handlingar påverkar 

affärsverksamhetens administration i positiv eller negativ riktning, men upplevelsen hos 

en stor del av de intervjuade visar på att man internt inom LFV upplever det som 

betungande.  

 

Kompetens och medvetenhet om krav 

Att vara medveten om och förstå de krav som finns kring hanteringen av 

verksamhetsinformation är en väsentlig del av mitten av Olivers och Foscarinis modell. 

Utan denna förståelse är det svårt att säkerställa att verksamheten har förutsättningar för 

att leva upp till kraven. Ett av resultaten av den här studien har nära koppling till 

medvetenheten om kraven i offentlighetsprincipen och dess påverkan på LFV.  

När LFV konkurrensutsattes gjordes ingen konsekvensanalys vad det skulle få för 

påverkan på LFVs tillämpning av reglerna kopplade till offentlighetslagstiftningen, 

exempelvis offentlighets- och sekretesslagen. Medarbetare utbildades inte 

konsekvenserna av de nya förutsättningarna och hur det påverkar hur man ska agera. 

Det gjordes heller ingen större översyn av interna regelverken/rutinerna. Efter det har 

det också anställts en hel del nya medarbetare och chefer, vilka ofta har en extern 

bakgrund från affärslivet men ingen myndighetserfarenhet. Väldigt få av dessa har 

deltagit på utbildningar inom området. Detta har lett till att det inom LFV idag finns två 

huvudsakliga sätt att se på hantering av allmänna handlingar/verksamhetsinformation ur 

ett offentlighetsperspektiv. En del av personalen har kvar sitt tankesätt i den gamla ej 

konkurrensutsatta världen. För dem är det naturligt att man delar med sig av information 

till externa parter utan att reflektera över påverkan på affärsverksamheten. För dem är 

offentlighetsprincipen det samma som ”allt är offentligt”. De har inte blivit 

medvetandegjorda om hur de nya förutsättningarna påverkar verksamheten vilket 

resulterar i att man tillämpar offentlighetsregelverket felaktigt genom att inte skydda 

sekretessbelagd information som man ska eller att man riskerar att sprida information på 

ett felaktigt sätt. Det andra synsättet finns främst hos personal som har rekryterats efter 
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att det att luftfartslagen ändrades. Den här personalkategorin har oftast inte deltagit i 

utbildningarna som erbjudits kring offentlighetslagstiftningen och intern tillämpning av 

dessa. Ett flertal har ingen tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en offentlig verksamhet 

utan kommer från näringslivet. Dessa individer har därför en begränsad kunskap och 

förståelse om offentlighetsregelverket. Där tolkas ofta offentlighetsprincipen som ”allt i 

ett affärsverk är hemligt”. Detta resulterar bland annat i att man sekretessbelägger 

dokument slentrianmässigt, i vissa fall utlämnar fakta i dokument som blir officiella 

eller föredrar att muntlig kommunikation istället för skriftlig. Mellan dessa två 

ytterligheter finns det personal som efter bästa förmåga försöker tillämpa regelverken 

utifrån de nya förutsättningarna. 

När förutsättningarna förändras innebär det att regelverk inte längre kan tolka som 

de har gjort innan. De kan få ny innebörd, nya delar av regelverket kan behöva tillämpas 

som förut inte varit aktuella. De nya förutsättningarna kan innebära att de interna 

arbetssätten måste ändras. I samband med detta måste medarbetarna få kännedom och 

kunskap för att kunna hantera de nya förutsättningarna.  Allt detta är bara möjligt om 

man vid en förändring gör en konsekvensanalys av vad förändringarna har för påverkan 

på organisationen och alla dess delmängder. För att kunna göra denna konsekvensanalys 

krävs det en insikt i och kunskap förståelse om vad förändringarna får för påverkan på 

alla delar av verksamheten.  

 

Utbildning 

Både Svärd
79

 och Wright
80

 visar i sin forskning att utbildning är en kritisk faktor för 

att uppnå en bra informationskultur. Utbildningen ger förståelse för krav och bidrar till 

en god informationskultur och är en förutsättning för att skapa den förståelse för 

regelverken som tidigare nämnts. Wright visar på att ju mer utbildning som personalen 

fick desto mer upplevde de behovet av mer utbildning och fick en större efterlevnad av 

reglerna för hantering av verksamhetsinformation. Hos LFV blir det tydligt att av de 

intervjuade som bedömdes ha mest kunskap också ansåg att de behövde ännu mer. De 
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flesta som anställts under senare år har bara fått en kort introduktion i 

informationssäkerhet men inte deltagit i den obligatoriska utbildningen för handläggare 

som ska ge en djupare och bredare kunskap och förståelse för regelverk och hantering 

av allmänna handlingar/verksamhetsinformation. Man kan se en tydlig koppling mellan 

bristen på utbildning och kunskapsnivån hos de anställda. Kunskap om både regelverk, 

interna styrdokument och praktisk hantering av dokumenthanteringssystemet är låg hos 

de som inte har deltagit i utbildningen. Utbildningen är antingen inte känd eller så har 

den inte prioriterats. Som tidigare nämnts finns en brist i kunskapen kring 

offentlighetsregelverket som tydligt kan kopplas till att medarbetare inte har deltagit på 

de obligatoriska utbildningarna för handläggare.  

Den utbildning i regelverket som erbjuds inom LFV har fokus på begrepp som ”vad 

är en handling”, paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen. Förutom det går man 

igenom de interna styrdokumenten och processen för hantering av 

verksamhetsinformation. Den bär tydliga spår av den specialistapproach som Oliver och 

Foscarini i sin modell pekar på är ett problem för att få medarbetarna engagerade och 

skapa förståelse för att hanteringen är en del av de ordinarie uppgifterna för personalen. 

Få utbildningar har genomförts på senare tid och ingen av de intervjuade hade deltagit 

på någon utbildning sedan konkurrensutsättningen och därför har inga slutsatser kunnat 

dras av om utformningen av haft någon påverkan i positiv eller negativ riktning för 

hanteringen av allmänna handlingar verksamhetsinformation inom LFV.  

IT-lösningar för hantering av allmänna handlingar/verksamhetsinformation 

I toppen av Olivers och Foscarinis modell finns IT, det är enligt dem en av de 

enklaste sakerna att förändra och man kan räkna det som en lågt hängande frukt om man 

vill göra förändringar i en organisations informationskultur. Wright konstaterar sin 

studie att införandet av IT i verksamheten för att möjliggöra tillgänglighet och snabbt 

och effektivt utbyte av information inte nödvändigt resulterar i något bra. För att det ska 

lyckas så måste organisationen införa informationsstyrningsrutiner som en del i sin 

informationskultur
81

 I och med LFVs byte från ett traditionellt diarium och 

mappstruktur till ett dokument- och ärendehanteringssystem så var ett förväntat resultat 

just en tillgänglighet och snabbt och effektivt utbyte av information. Trots att rutiner 
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finns och utbildning erbjuds så finns det fortfarande en stor del av personalen som inte 

använder systemet fullt ut. Vissa individer sparar all sin e-post i personliga mappar, 

vilka inte kan nås av andra och som riskerar att försvinna om individen slutar eller blir 

sjuk. Andra sköter hanteringen utanför systemet för att sedan i efterhand ”lägga in” 

dokumentet som en form av arkivering. Flera projekt och arbetsgrupper använder 

fortfarande en mappstruktur vid sidan av systemet för sin dokumenthantering parallellt 

med samma dokument finns i dokumenthanteringssystemet. Misstankar finns att viss 

dokumentation aldrig hamnar i dokumenthanteringssystemet. Denna hantering bidrar 

inte till en mer effektiv intern administration utan tvärt om innebär det dubbelarbete, 

dubbellagring och svårigheter att säkerställa att man har rätt dokument, rätt version och 

i värsta fall till att lagkrav inte uppfylls vilket också Svärd påpekar i sin uppsats är en 

risk.
82

 

Sammanfattning 

Lagstiftningen har i LFVs fall gett möjligheter att skydda information ur ett 

affärsperspektiv men inom organisationen och hos affärspartners vågar man inte alltid 

förlita sig på att det är så. Oron får konsekvenser för hur man hanterar sin information 

internt och för vilken information affärspartners är villiga att delar med sig av till LFV. 

Utöver det så har hanteringen av allmänna handlingar inom LFV vissa brister som 

främst beror på medarbetarnas och chefernas okunskap om externa lagar och interna 

rutiner. Denna okunskap beror bland annat på att man inte gjorde en konsekvensanalys 

när det skedde förändringar i omvärlden. Dessa förändringar gjorde att fler paragrafer i 

offentlighets- och sekretesslagstiftningen blev aktuella för LFV än vad som tidigare var 

fallet. Om en konsekvensanalys med åtgärder hade gjorts hade man troligen inte haft 

den situation som man har idag som präglas av oro och osäkerhet kring hur regelverket 

ska och kan tillämpas. Kunskapsbristen beror också på att nyanställda inte deltar i den 

obligatoriska utbildningen rörande hantering av verksamhetsinformation som alla 

nyanställda med handläggaruppgifter ska gå. De brister som nu nämnts finns spritt i de 

tre nivåer av Olivers och Foscarinis informationskultursmodell. Bristerna rör främst 

förståelsen för att hantera information i basen på modellen, kunskap och medvetenhet 

kring externa regelverk i mitten och utformning av IT-system i toppen av modellen.  
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Så har vi fått svar på hur uppfyllandet av offentlighetslagstiftningens krav kring 

allmänna handlingar påverkas av att en myndighet bedriver affärsverksamhet på en 

konkurrensutsatt marknad? Både ja och nej, i den här studien har vi kunnat visa på 

faktorer som påverkar men inte i alla fall kunnat avgöra om påverkan är positiv eller 

negativ. Det finns vissa delar där mer forskning behövs för att ge en mer komplett bild, 

exempelvis hur stor del ökad administration ett affärsverk har jämfört men en liknade 

icke offentlig verksamhet har. En del av de utmaningar som hittats är allmängiltiga 

oavsett vilken organisationsform som verksamheteten har men de kring utlämnandet av 

handlingar och hantering av sekretessparagraferna i offentlighets- och sekretesslagen är 

speciellt för en myndighet. 

Nedan listas de viktigaste slutsatserna som dragits av denna studie: 

 Lagstiftningen ger möjligheter att skydda affärskritisk information. Det finns dock 

en oro både inom verket och hos samarbetspartners att de som är satta att tillämpa 

regelverket vid begäran om utlämnade inte har tillräcklig kunskap att bedöma vad 

som är affärskritiskt för olika organisationer. Det finns risk att denna oro bidrar till 

en felaktig hantering allmänna handlingar/verksamhetsinformation samt att externa 

samarbeten kan bli lidande. 

 Det finns viss administration kopplat till hantering av allmänna handlingar i ett 

affärsverk som en konkurrent som inte omfattas av offentlighetsprincipsregelverket 

inte har. Det finns både positiva och negativa effekter för ett affärsverk av denna 

administration och det har inte i denna studie kunnat påvisas vilket som överväger. 

Att avgöra hur detta påverkar affärsverksamheten har alltså inte kunnat göras i 

denna studie. Här krävs mer forskning på området för att kunna göra en sådan 

bedömning. 

 Vid förändringar i omvärlden är det av stor vikt att man gör en konsekvensanalys 

över hur regelverken ska tolkas och hanteras internt i organisationen. Om detta inte 

görs så kan det innebära att olika individer och grupper av medarbetare hanterar 

regelverken olika. En sådan hantering riskerar att orsaka intern ineffektivitet samt 

att det externa regelverket inte efterlevs. Detta är inte unikt för affärsverksformen 

utan gäller alla typer av organisationer. 
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 Medarbetarnas kunskap, insikt och tillämpning är avgörande för framgång i 

hanteringen av verksamhetsinformation. Utbildning av medarbetare på alla nivåer är 

en kritisk del för att skapa denna kunskap och insikt. 
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Muntliga källor 

Intervju med verksamhetsutvecklare 

Intervju med chef för avdelning försäljning 

Intervju med enhetschef forskning och utveckling 

Intervju med medarbetare forskning och utveckling 

Intervju med enhetschef försvarsmakten 

Intervju med enhetschef kommunala och privata flygplatser 

Intervju med affärsutvecklare 

Intervju med chef affärsutveckling 

Intervju med chef administrativ IT 

Intervju med säljare 

Intervju med enhetschef Swedaviaflygplatser 

Intervju med chef kvalitets- och säkerhet 
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Intervju med chefsjurist 

Intervju med internrevisionschef 

Intervju med informations- och säkerhetsansvarig 

Intervju med chef för teknikuppdrag 

Intervju med chef dokumentadministration tillika processledare 

verksamhetsinformationsprocessen 

Intervju med kommunikationsdirektör 

Intervju med enhetschef externa produkter 

 

 



 

 

 

Bilaga 1- Frågeunderlag till intervjuer 

 

Fråga 1 Hur väl insatt är du i de regelverk som gäller för hantering av 

verksamhetsinformation för en statlig myndighet/offentlighetsprincipen och relaterade 

regelverk 

a)  Gör bedömningen utifrån en skala mellan 1-5, där 1 är vet mycket lite eller 

inget alls och 5 är mycket väl insatt. 

b) Beskriv hur du uppfattar regelverken vad de säger och hur de styr LFVs 

hantering av verksamhetsinformation 

c) Anser du att du har tillräcklig kunskap ja/Nej motivera och förklara 

d) Vad anser du om regelverken kopplat till LFV som ett affärsverk? 

e) Ser du några motsättningar med de krav som finns i offentlighetslagstiftningen 

kopplat till dina egna/din verksamhets/LFVs krav och behov? I så fall vilka 

f) Hur hanterar du praktiskt de eventuella motsättningar du upplever?  

g) Vilka möjligheter ser du med regelverket? Beskriv. 

Fråga 2 Hur väl känner du till de interna regelverk/rutiner/processer etc. som 

beskriver hanteringen av verksamhetsinformation inom LFV? 

h) Gör bedömningen utifrån en skala mellan 1-5, där 1 är vet mycket lite eller inget 

alls och 5 är mycket väl insatt 

i) Anser du att du har tillräcklig kunskap ja/Nej motivera och förklara 

j) Tycker du att de interna rutinerna/tekniska hjälpmedel etc. som finns stödjer din 

verksamhet och tar om hand dess behov? Beskriv på vilket sätt 

k) Skulle du vilja ändra LFVs hantering av verksamhetsinformation? 

a. Varför? 

b. På vilket sätt? 

l) Använder du de beslutade arbetssätt och verktyg som finns för hanteringen? (ex 

advantum, mallar etc.) Ja/Nej/Delvis 

m) Om ”nej” eller ”delvis” - hur gör du istället? 

Fråga 3 Vad är viktigt för dig i din yrkesroll när det gäller hanteringen av 

verksamhetsinformation? Exempelvis spårbarhet, lätta att hitta, lätt att skydda osv. 

Rangordna vad som är viktigast 

Fråga 4 Vilken är LFVs värdegrund Hur påverkar värdegrunden hanteringen av 

information? 

n) Dig personligen 

o) LFV i stort?  



 

 

Fråga 5 Hur påverkar LFVs strategier och övergripande mål hanteringen av 

information? 

a) Dig personligen 

b) LFV i stort?  

 

  



 

 

Bilaga 2 Sökbegrepp och sökkällor 

 

Sökord/begrepp  

”affärsverk och offentlighetslagstiftning” 

”public enterprise” 

”public enterprise  och records management” 

”sekretess och affärshemlighemlighet” 

”sekretess affärsverk” 

”affärsverk affärssekretess” 

”organization culture” 

”Information Culutre” 

”informationskultur” 

”information culture and reords management” 

”Busieness och public access” 

”public access och minicipality” 

”offentlighetsprincipen och kommunala bolag” 

”Offentlighetsprincipen och statliga bolag” 

”offentlighetsprincipen och bolag” 

”offentlighetsprincipen och uppsats” 

” public access och state owned enterprise” 

Sökkällor 

DIVA 

PRIMO 

Emerald Insight 

GOOGLE 

Records Management Journal 

The American archivist 

 


