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I N L E D N I N C

DISKUSSIONEN OM FORSKNINCSARKIVEN

Varje avhandlingsopponent inser vzirdet i att f5 tillging till avhandlingen
si tidigt som mojligt fore disputationen. Det kan tdnkas, att han i avvaktan
pfl den tryckta versionen fir mtijlighet att forbereda sig med hjiilp av
manuskriptet. Foga ttinker vril han eller doktoranden p5 att tillgiinglig-
heten till manuskript och forskningsmaterial zir reglerad i lag.

Frigan om hanterande av de handlingar som genereras inom en forsk-
ningsprocess har varit omdiskuterad under en kingre tid. Det giiller dels
insynen i verksamheten, dels det lflngsiktiga bevarandet av materialet.
Bflda faktorerna har kommrt att tillhora arkivverksamhetens grund-
element, dven om det i forsta hand var aspekterna pi bevarandet som lflg
bakom Peder Minsson Utters uttalanden er 1618 om behovet av att i
Riksarkivet v6rda det viirdefulla forskninssmaterial som bragts samman
i Rasmus Ludvigssons genealogier. t

Diskussionen har tagit ny fart under de senaste decennierna. I utrednings-
direktiven till Dataarkiveringskommittlnz framfordes 1967 , att det var
"angeldget att primzirmaterial frfln forskningsverksamhet bevaras pi ett
siitt som gor det mtijligt att senare anviinda detsamma for nya forsknings-
uppgifter". Under 1970-talet inventerades forekomsten av forsknings-
material vid olika universitet och hogskolor. 1980 publicerades Rolf
Hagstedts skrift Arkivv6rden vid hogskoleinstitutioner3, och 1984 pre-
senterade Jan Brunius en kartlziggning av ldget efter hogskolereformen
19774 .

1978 fick Riksarkivet regeringens uppdrag att utreda arkivansvaret i
samband med uppdragsforskning. Resultatet blev 1986 den av Helmut
Backhaus genomforda utredningen "Arkivansvar i samband med externt
finansierad forskning".5Den inneh6ller slutsatserna, att projektets huvud-
man har arkivansvar, att forskningsmaterialet blir arkivhandlingar eller
allmrinna handlingar senast i samband med arkivkiggningen, samt att
offentlighetsprincipen j iimte materialets viirde for kommande forskning
och utveckling skall vara huvudkriterium vid gallring.

' "Memorial om Rasmus Ludvigssons befattning med rikets handlingar", tryckt i Meddelanden frin
svenska Riksarkivet band I. 1877. sid 46 ff.

' �  SOU 19'/6:68.
3 Riksarkivets broschyr nr 13.
a ASF nr 26.
5 RA dnr 297715 5l/83.
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Vid samma tid pigick diskussion rorande forskningsetiska frflgor i den

verksamhet diir personer val foremil for forskningen. Hiir kan namnas

t ex "Forskningsetiska principer fdr humaniora och samhdllsvetenskap"6
och Hans-Gunnar Axbergers "Offentlighet och sekretess i forsknings-

verks amhe t"7, bhda rapporter frin Humani stisk- samhaill svetenskapli ga

forskningsridet, samt Forskningsrfldsneimndens studie "Etik i forsk-

ningsprocessen".8I den senare drog man slutsatsen, att offentlighets- och

sekretesslagstiftningen liksom datalagstiftningen var direkttilliimpbarpfl
stora delar av forskningsverksamheten, samt att siirskilt den personrela-

terade forskningen kunde vara av sidan afi att tillgiingligheten miste

begriinsas.

En viktig friga var om forskningen skulle betraktas som drendehandliigg-
ning. Hans-Gunnar Axberger hade anslutit sig till den tolkningen. I sin

studie framhdll han att ett forskningsprojekt var att likst?illa med ett iirende

i enlighet med 2 kapitlet 7 paragtafen Tryckfrihetsfcirordningen. Det

innebar, att fcjrst ntir ett forskningsprojekt f?irdigst?illts kunde dess hand-

lingar bli allmiinna, och fiirdigstiillt fick det anses vara i samband med att

resultatet presenterades.e En annan uppfattning var att forskningsverk-

samheten snarast var att jiimstiilla med faktiskt handlande. Till den

tolkningen anslot sig Lennart Lundquist i en promemoria 1986, "Forsk-

ningen och offentlighetsprincipen". Han betonade, att forskningsproces-
sens handlingar inte kunde vara drendeknutna, att varken i fr6ga om

materiella bedomningsgrunder eller formell behandling var forvaltnings-
lagens regelsystem anpassat till forskningen, samt att forskningshand-

lingarna blev allm[nnahandlingar genast efter f[rdigst[llandet. Undantag
giillde ej expedierade utkast eller koncept, som blev allmiinna handlingar

endast om de omhiindertogs for arkivering.lo Lundquist fick kort tid

senare stcjd av Justitiekanslern i dennes utredning i frflgan om den s k

Metropolitproj ektet. I 1

1989 presenterade den 6ret dessforinnan tillsatta Forskningsetiska utred-

ningen under Carl Gustaf Andr6n sitt betiinkande "Forskningsetisk prov-

ning"l2. I den aktuella ftlryan uttryckte sig Andr6n forsiktigt efter att ha

relateratde motsatta stindpunkterna. Han menade dock, att forskningen
hade pitagliga likheter med eirende under handliiggning eller pigflende

utredningsarbete, samt att man borde kunna tolka tryckfrihetsforordning-
ens bes6mmelser i enlighet med detta. Om en sidan tolkning iindfl inte

6 HSFR 1982.
? HSFR 1983.
8 FRN 1986.
'  HSFR 1983, sid 7.

'o RA dnr 1156-86-53, sid 5.
tt JK27 oktober 1986.
12 SOU 1989:74.
13 SOU 1989:74 sid82 ff.
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vore mcijlig krzivdes ett "fortydligande genom dndring" i Tryckfrihetsfdr-
ordningen.r3 1988 utarbetades inom Riksarkivet av Isolde Both6n ett
forslag till handledning, broschyr och finansiering av arkivvirden vid
forskningsprojekt.la Under senare tid har arkiven vid universitet och
hogskolor uppmzirksammats inom ramen for den av Riksarkivet och
landsarkiven genomforda satsningen pi samordnad tillsyn av myndig-
hetsarkiv (SATS-projektet). Frigan om forskningsmaterialets steillning
har beretts inom Riksarkivets byri for tillsyn och ridgivning. I en analys
av arkivbildningen vid universitet och hogskolor i tidskriften Janus
formulerade Christina Jonsson, KTH, och Eli Hjonh Reksten, Linkopings
universitet, tre huvudproblem: svflrigheterna att finansiera arkivhante-
ringen, forskarnas ovilja mot administrativa rutiner samt arkivariernas
oformiga att enas om riktlinjerna.15 Nyligen diskuterades frigan dess-
utom vid ett arkivvetenskapligt seminarium pi grundval av studier
rorande material frin humanistisk, teknisk respektive medicinsk forsk-
ning.16

For att slutgiltigt reda ut frflgan rcirande forskningsmaterialets reittsliga
status har Riksarkivet vrint sig till professorAlf Bohlin, viilkiind expert p5
offentlighetslagstiftningen. Med tanke pi zimnets intresse har Riksarkivet
ansett det liimpligt att publicera hans rapport "Offentlighet och sekretess
i en myndighets forskningsverksamhet".

For myndigheters forskningsverksamhet giiller offentlighetsprincipen,
konstaterar Bohlin inledningsvis. Det innebdr, att handlingar som uppst6r
i samband med forskning vid universitet och hogskolor tir underkastade
regler om allmeinna handlingar i enlighet med tryckfrihetsforordningens
2.kapitel. Det fir ocksfl foljden, afi Amkilliga handlingar som framstiills
i ett forskningsproj ekt fir karaktdren av allmtinna handlingar. Vtigledande
ftir detta iir den omdiskuterade frflgan huruvida forskningen skall jiimstiil-
las med ett handliiggande av ett rirende eller betraktas som faktiskt
handlande i forvaltningsrtittens mening. Alf Bohlin besvarar frflgan
genom att karakterisera forskningen som faktiskt handlande. Han lutar
ocksi ht att fora in huvuddelen av uppdragsforskningen under detta
begrepp.

Av stor betydelse fcir sivzil forskaren som arkivmyndigheten blir sedan vid
vilken tidpunkt de inkomna eller hos myndigheten upprtittade handling-
arna blir allmiinna. Under avsnittet om inkomna handlingar exemplifieras

'o RA dnr 153-88-50.
15 Christina Jonsson och Eli Hjorth Reksten, Documenting science and technology:

the Swedish perspective. Janus 1995:2, sid 29 ff.
i6 C-uppsatser vid Stockholms universitet 7996 av Kerstin Martinsdotter, Gunilla Strdmberg

och Karin Astt,i-.
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med det tidi gare uppmzirks ammade materialet frin enkiitunders okningar.
De av intervjupersonerna skriftligen avliimnade svaren blir allm?inna i det
ogonblick som de limnas <iver till forskaren. H?ir po?ingteras ocksi, att det
saknarbetydelse om den inkomnahandlingen iir flirdigstiilld eller om den
iir ett utkast. En stor del av de av myndigheten eller forskaren upprtittade
handlingarn a dr att betrakta som mellanprodukter eller arbetshandlingar.
En mellanprodukt, framhiller Bohlin, Zir ingen allmiin handling ftirriin den
har expedierats. Expediering iir det frilgaom si liinge handlingen liimnas
vidare i syfte att informera, inte om avsikten uteslutande varit att konsul-
tera.

Vidare uppehiller sig Bohlin vid det viktiga forhflllande, att en handlings
karaktiir av allmzin handling inte behciver innebzira att den samtidigt iir
offentlig, d v s tillgiinglig ftir allmiinheten. Med hiinvisning till sekretess-
lagen gcir han heir observationer rcirande begr?insning i riitten att ta del av
forskningsmaterialet. Hiir skyddas myndigheters eller uppdragsgivares
affzirsverksamhet samt framf<ir allt enskilda personer som forekommer i
medicinska, beteendevetenskapliga eller samhiillsvetenskapliga studier.

For doktoranden kan det avslutningsvis vara intressant att konstatera, dels
att han inte sysslar med tirendehantering utan faktiskt handlande, dels att
avhandlingsmanuskriptet till ftiljd av detta blir allm[n handling fcirst niir
avhandlingen iir f[rdigstiilld, d v s i praktiken niir den lzimnas till tryck-
ning.

Det iir Riksarkivets uppfattning, att frigan om forskningshandlingarna nu
ffltt en si mfingsidig belysning, att fltgiirder f<ir tillvaratagande och
tillgiinglighet kan vidtas.

Erik Norberg

RIKSARKIVEI .  OFFENTLICHET& SEKRETESS
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UTCANCSPUNKTEN
Om en forskningsinrzittning drivs i privatraittslig form, sflsom t ex Chal-
mers Tekniska Hogskola, har allmrinheten givetvis ingen riitt till insyn i
verksamheten. For sidan forskning som bedriv s av mryndigheter -univer

sitetochhdgskolorjiimte andrafcirvaltningsmyndigheter-geillerdiiremot
offenttighetsprincipen Aven om forskningsverksamhet i vzisentliga h?in-
seenden skiljer sig frfln myndigheternas administrativa - beslutande -

verksamhet, ror det sig iindock om offentlig verksamhet, som bedrivs i det
allmiinnas regi. De handlingar som forskningsverksamheten hos hdgsko-
lor och andra myndigheter genererar iir diirftlr underkastade de i 2 kap
tryckfrihetsforordningen (TF) fastslagna reglerna om allmzinna handling-
ars offentlighet.l Typen av forskning - liksom saittet fdr dessy'n ansiering
- fflr hiirvidlag anses sakna betydelse. De handlingar som t ex professorer,
lektorer och innehavare av doktorandtjiinster producerar i sin forsknings-
verksamhet kan ffl karakteiren av allmrinna handlingar - h<igskolan iir ju
deras arbetsgivare, och de skall enligt sina tjeinstebeskrivningar iigna sig
it forskning - iiven om forskningsprojektet finansieras med externa
medel, som steillts till myndighetens forfogande. Nflgonting annat dr dock,
att typen av handlingar varierar beroende pi vilket Smnesomr6de forsk-
ningsprojektet giiller. Inom t ex beteendevetenskapliga discipliner gors
ofta enkeitunderscikningar som ett led i ett pigflende forskningsprojekt.
(Enkiir eller intervjuformul?iret blir di en allmzin handling, nzir det
avsrinds frfln myndigheten, och de skriftligen avgivna svaren fir karak-
tdren av allmiinna handlingar, ndr de inkommer till myndigheten, se
vidare nedan.) S6dana handlingar frirekommer dock ytterst saillan inom
t ex den juridiska forskningen, som normalt bedrivs pi basis av lagtext,
lagfor-arbeten, rdttspraxis och litteratur.

Hlir mi blott pekas pi ett uttalande av konstitutionsutskottet, som gjordes vid tillkomsten av sek-
retesslagen (Sekrl-) och som giillde behovet av sekretess vid uppdragsforskning. Utskottet fann, att
"offentlighetsintresset n?tu det giiller forskning" hade sidan tyngd, att sekretesstiden fdr uppgifter i
allmcinna handlingar hos hdgskoleenhet borde begriinsas till hdgst tio flr (KU 1979180:37 s 31 , se
Sekrl- 8:9).

RIKSARKIVET . OFTENTLICHET& SEKRETESS
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FORSKNINC
FAKTISKT HANDLANDE ELLER HANDLACGNINC
AV AREN DE?

En principiellt viktig frirya griller, om forskning skall ses som handkigg-
ning av cirende eller som s k faktiskt handlande. Svaret hArpe bhr av
betydelse fcir besvarandet av en annan frhga, niimligen den, vid vilken
tidpunkt en till ett forskningsprojekt h<irande handling kan ffl egenskapen
av allmiin.

Man brukar inom fcirvaltningsriitten skilja mellan "handlziggning av
drende" och s k "faktiskt handlande". Forvaltningslagen (FL) glller -

med undantag for n6gra servicebestiimmelser, vilka har en generell
tilllimplighet (4-6 $$) - forvaltningsmyndigheternas "handlzlggning av
drenden". Nflgon definition av begreppet "drendeo', som zir avsett att ha
samma innebord i TF som i FL, har inte givits i vare sig lagen eller dess
f<irarbeten, men utmeirkande f<ir denna typ av verksamhet kan sdgas vara,
att den resulterar i ett uttalande - ett beslut - genom vilket myndigheten
vill piverka andra myndigheters eller enskildas handlande.2 Saken kan -

nigot fcjrenklat - uttryckas s6, att FL giiller myndigheternas beslutande
verksamhet.

Det iir inte mttjligt att dra en helt klar griins mellan myndighets beslutande
verksamhet och dess/aktiska handlingar, men nflgra typexempel m6 ges.
Di en professor f<ireltiser, d,gnar han sig flt faktisk forvaltningsverksam-
het, men di han handhar examinationen i dmnet, handliigger han ett
drende, som skall utmynna i ett beslut om betyg. Likasfl rtir det sig om
fciretagande av faktiska handlingar,nar en liikare utfor en operation, men
neir drirefter frflga uppkommer om patientens betalningsansvar fcir virden,
handlar det om ett drende, som avslutas med ett beslut om avgiftsdebite-
ring. Som ytterligare exempel kan niimnas polismans dirigering av
trafiken.3 Om emellertid polismannen i samband dzirmed skulle ingripa
mot en trafikant, som brutit mot giillande trafikforeskrifter, kan - beroen-
de pi ingripandets natur - fuirya bli om handliiggning av ett zirende.

Se t ex Ragnemalm, Ftjrvaltningsprocessrattens grunder, 7 qpl 1992 s 14 och Str<imberg,

Allmiin fcirvaltningsriitt, 17 upp 1995 s 80.

Jfr prop 1971:30 s 315.
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Av de handlingar som framstiills hos en myndighet inom ramen for ett
forskningsprojekt kan m6nga komma att fh karaktziren av allmiinna.
Avgdrande fcjr svaret phfrhgan,ndr en handling antar denna egenskap, dr
bl a, om forskning skall betraktas som handliiggning av iirende eller som
faktiskt handlande. I forra fallet - om frflga allts6 skulle vara om rirende-
handlciggning - d'.r huvudregeln enligt TF 2:1 1 st, att hos myndigheten
utarbetade handlingar, som inte expedieras, blir allmrinna forst niir drendet
har slutbehandlats (eller alltsi ntir forskningsprojektet har avslutats).
Tanken bakom denna reglering har varit, "att en myndighet bor ha rimligt
utrymme att sj?ilv bilda sig en uppfattning och fatta stindpunkt, innan den
mflste st?illa de handlingar som iterspeglar overvzigandena till f<irfogande
for allmiinheten".a Innan handlingen nitt det stadium d6 den skall anses
som "upprattad", utg<ir den ett myndighetsinternt arbetsmaterial. En
forskare kan givetvis ha samma behov och intresse av skydd mot insyn
under ett dnnu icke avslutat forskningsprojekt, men ser man forskningen
inte som iirendehandliiggning utan som,/aktiskt handlande, blir fdljden,
att en till projektet horande handling kan vara "frirdigstdlld" och diirmed
allmcinvidentidigare tidpunkt rin den ddprojektet har avslutats (se vidare
nedan).

Denforskning som bedrivs hos hogskolor och andra myndigheter fir -

liksom t ex undervisning -betraktas somfaktiskt handlande. Forsknings-
verksamheten bestfir i stor utstrzickning i f<iretagandet av rent faktiska
handlingar - mzitningar, provtagningar m m (vilka i och for sig kan goras
dven inom ramen fcir ett zirende) - den skiljer sig markant frfln offentlig
forvaltning i 6vrigt, dar fthga ej siillan zir om myndighetsutovning mot
enskild, och den utmynnar normalt inte i nflgot formligt "beslut", vilketju
iir det typiska kriteriet pfr den verksamhet som bendmnes "handliiggning

av drende". Min bedomning hiirvidlag vinner ocks6 stcid i praxis och i den
rdttsvetenskapliga litteraturen. Som exempel p& faktiskt handlande neim-
ner Hellners-Malmqvist5 - liksomWennergren6 - just "forskning", och i
det s k "Metropolit"-6rendet anf<irde JK, att "enligt vanligtvis forhtirskan-
de uppfattning ... dr forskning att anse som s k faktiskt handlande ..."

a Prop7975/76:160s72.
5 Hellners-Malmqvist, Nya fdrvaltningslagen med kommentarer, 4 uppl 1995 s 49.
6 Wennergren, Handliiggning, 19 uppl 1996 s 11.

RIKSARKIVIT .  OFFENTIICHET & SEKRETESS
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(JK 1986 A29).7 Griinstrdm m fl iir av sarnma uppfattning, di de uttalar,
"att handlingar upprlittade inom forskningsprocessen blir allmlinna hand-
lingar i enlighet med 2kap.7 $ TF niir de 'pi annat s?itt ftirdigstlillts',
oavsett om forskningsprojektet ifrflga slutfdrts eller inte".8

Det bdr dock pipekas, att det hos en myndighet kan uppkomma "forsk-

ningsanknutna cirenden". Om en forskare ansdker om anslag fcir att kunna
genomfdra ex vis en studieresa, ger hans bidragsans0kan upphov till ett
drende, som myndigheten skall besvara genom ett beslut.

Jfruttalandet, attbestiimmelsen om statistiksekretess (i Sekrl9:4) avsermyndighets"meraallmiint
utredande verksamhet utan anknytning till ndgot sdrskilt rirende" (prop 1979180:2 s263). - Aven
den uppfattningen har dock framfiirts, att ett forskningsprojekt eir ett iirende i TF:s mening
(Axberger, Offentlighet och sekretess i forskningsverksamhet, HSFR etik 1983 s 2, jfr samme
fiirfattare, har "forskningsverksamhet ... pitagliga likheter med iirende under handliiggning eller
med pigiende utredningsarbete. Jag anser att man analogimAssigt bOr kunna tolka tryckfrihetsfdr-
ordningens bestiimmelser si att det fdreligger iiverensstlimmelse" (SOU 1989:74 s 85).

Griinstrtjm-Lundquist-Fredriksson, Arkivlagen (1992) s 123.
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U PPDRACSFORSKN INC
FAKTISKT HANDLANDE ELLER HANDLACCNINC AV
AnrNor

En ingalunda ovanlig foreteelse dr, att en myndighet ges i uppdrag att 6t
annan myndighet eller enskilt subjekt utfora visst forskningsarbete. Di
termen "drende" har "ungefdr samma betydelse som uppdrag",e kan den
frflgan steillas, om en framsttillning om dylik uppdragsforskning ger
upphov till ett iirende hos den uppdragstagande myndigheten. Data-
arkiveringskommitt6n tycks ha varit av denna uppfattning. Efter att ha
konstaterat, att det blivit allt vanligare att olika typer av undersokningar
bedrivs i form av uppdragsforskning, uttalade niimligen kommitt6n, att
"handlingar som tillkommer inom institutionen under projektarbetets
g6ng blir att anse som uppriittade nzir projektet har slutfortt"tO (fr ovan).

For egen del steiller jag mig n6got tveksam dafii[. Kan myndighetens -

rent frivilliga - fltagande ge upphov till ett rirende hos denna, och hur
avslutas i sfl fall ett sidant tirende? I avsaknad av ytterligare stod for den
av datarkiveringskommitt6n framforda uppfattningen ar jag diirfor benii-
gen att betrakta dven denna typ av forskning som faktiskt handlande.
RAttslaget hiirvidlag iir dock n6got oklart; jfr t ex iirendet JK 1986 A29,
diir JK fann att ett forskningsprojekt "av den art som h?ir ?ir i frhga"
(Metropolitprojektet) inte kunde anses vara ett iirende.

Det sagda synes dock fi modifieras fcir det fall att uppdragsgivaren dr en
tiverordnad myndighet Fir en liigre myndighet i uppdrag att for htigre
myndighets riikning genomfora viss undersokning eller utredning, kan
t ex subordinationsfcirh6llandet dem emellan medfora, att den underord-
nade myndigheten air skyldig att 6ta sig uppdraget - pi samma szitt som den
mflste besvara en remiss frfln hdgre myndighet. I sidant fall fir framstaill-
ningen anses ge upphov till ett tirende hos den leigre myndigheten.

Stod hiirfor ges i rirendet JO l9l1178 s272, vilket giillde frhgan, huruvida
en av statens industriverk pfl uppdrag av industridepartementet gjord
utredning "var upprdttad eller inte" hos verket, di den begiirdes utltimnad.
JO pekade pfl de i sammanhanget till?impliga forfattningsreglerna och
framhcill, att "handlingar, som hf,nfdr sig till visst mfrl eller 'cirende ', skall

e Wennergren, Handliiggning s 12.
'o SOU 1.976:68s173.
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anses som uppriittade, dfl de expedierats eller, om expedition ej 6gerrum,
di m6let eller iirendet blivit av myndigheten slutbehandlat". Enligt JO:s
bedomning var utredningen - vid tidpunkten for scikandens begtiran -
"varken expedierad eller slutbehandlad hos industriverket". Den skulle
sfllunda ses inte som en allmiin handling utan som ett myndighetens
interna arbetsmaterial.

Niir det g[ller sjalvaforskningsresultatet, somredovisas i form av t ex en
"rapport", blir dock det praktiska resultatet detsamma, oavsett om
handlingen anses hiinfora sig till ett iirende eller inte. Rcir det sig om ett
uppdragsftirh8llande, rider ingen tvekan om att resultatet av understik-
ningen si sminingom skall tillstiillas uppdragsgivaren. I ett fall som detta
?ir handlingen av sidan karaktiir att den - sedan viil utredningen slutforts
- skall gciras till f6remAl for expedition, till foljd varav den fir anses som
upprzittad, och allmzin, fcirst vid den tidpunkt dh expedition de facto sker.
Att vAlja nigon tidigare tidpunkt fcir offentlighetens intriide - ex vis
slutbehandlingen eller tryckningen (f?irdigsffillandet) - [r knappast mtij-
l igt.11

Di forskning - med ovan angivet undantag - fitr ses som faktiskt
handlande, uppkommer frigan, vid vilken tidpunkt de till ett forsknings-
projekt hdrande handlingarna kan fi karaktiiren av allmtinna. Innan frigan
ndrmare belyses, bcir det till undvikande av missforstind pipekas, att det
i ett forskningsmaterial kan finnas olika typer av handlingar, vilkablir
allmrinna vid olika tidpunkter. Sidana handlingar som utarbetats inom
myndigheten och som inte expedieras skall dock enligthuvudregeln anses
upprzittade och dzirmed allmiinna, ndr de "justerats av myndigheten eller
pfr annat satt frirdi g stdllt s" .

11 Se Bohlin, Allmiinna handlingar (1988) s 154.
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ALLMANNA HANDLINCAR I
FORSKN INCSMATERIAL

4.1  T ILL  MYNDICHET " INKOMNA" HANDLINCAR

Det kan i ett forskningsmaterial finnas handlingar, som forskaren erhillit
frfln nigon utomst6:ende. En sidan handling blir att betrakta som allmdn,
niir den inkommit till myndigheten; TF 2:6.Innan handlingen har anlzint
till myndigheten - varmed avses att den skall ha ankommit till myndig-
hetens lokaler - foreligger ingen pi TF grundad rtitt att utbekomma den.
En handling, somfaktiskt kommit in och sfrlunda finns hos myndigheten,
skall diiremotpflbegiirantillhandahillas genasteller sfl snartdet ?irmtijligt
(forutsatt givetvis att hinder mot utleimnande ej m<iter p g a bestiimmelse
om sekretess).

Till handlingar, som blir allmiinna enligt fdrevarande lagrum, hdr t ex

r utdrag ur register, som rekvirerats frin annan myndighet,

I extern anslagsgivares beslut ("kontrakt") avseende beviljat
forskningsanslag,

r beslut om tillst6nd att bedriva forskning i frzimmande land,

r brev eller annan korrespondens mellan olika forskare,

r skriftliga svar pi en av forskaren genomford enkeitunderscikning,

r upptagningar, som ing6r i ett datasystem och som myndigheten
bereds tillg6ng till genom inkoppling pi nzitet,

r ett examensarbete, som forfattats av en hogskolestuderande
och av denne inliimnas till vederborande institution.

Det ?ir emellertid inte nodvaindigt, att handlingen avliimnats i myndighet-
ens lokaler. utan den skall anses som inkommen dven i fall, dfl den kommit
"behr)rig befattningshavare" till handa. Tillriickligt rir silunda att en
behtirig foretrzidare for myndigheten nflgonstzides mottagit handlingen,
men vdsentligt ?ir att handlingen rent fysiskt befinner sig i ett ltige, dair
vederborande kan besluta om dess utliimnande.

r Ponera att man som ett led i ett forskningsprojekt skall genomf<ira en
enkritundersokning och att denna gdrs av forskaren "ute pi feiltet". De
diirvid av de intervjuade personerna skriftligen avgivna svaren blir di att
anse som till myndighet inkomna - och allmzinna - handlingar, ndr de
overliimnats till forskaren.
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Det bor dven erinras om att det f<ir begreppet "inkommen handling" dr helt
utan betydelse, om handlingen ur avsdndarens synpunkt framstir som en
fiirdigproduktellerenbart somettutkast, fcirslag ellerlikn. (frdocknedan
TF 2:9 2 stang. utkast och koncept till myndighets beslut eller skrivelse).
Varje till myndighet inkommet skriftligt meddelande zir en allmrin hand-
ling, hur skissartat eller informellt det rin m5 vara.rz

4.2 HOS MYNDICHET "UPPRATTADE" HANDLINCAR

Till ett forskningsprojekt htir givetvis i stor utstriickning iiven handlingar,
som forskaren sjiilv har fabricerat. Medan regleringen rTF 2:6, fcir vilken
ovan redogjorts, avser handlingar som myndigheten mottagit frin n6gon
utomstflende, tar bestrimmel sen i 7 $ sikte p6 handlingar, som framstiillts
eller utarbetats inom myndigheten. I densamma uppstiills till en b6rjan
vissa huvudregleg vilka iir tiinkta att gallafor flertalet handlingar (nedan
4.2.I), medan iterstoden av paragrafen innehflller avvikande regler for
vissa srirskilda kategorier av handlingar, bl a diarier, journaler och
liknande f<irteckningar (4.2.2). Fcir vissa hos myndighet tillkomna hand-
lingar har dock i 9 $ givits speciella regler. Det ror sig bl a om s k
"mellanprodukter" - utkast eller koncept - vilka utgor fcirstadier till den
slutgiltiga eller fiirdi g a handlin g en (4.2.3) .

4.2.1 Huvadreglerna
a ) H andlin g ens e xp e die rin g

Den forsta av de huvudregler, som iir fastlagda i TF 2:J I st, innebzir, att
en handling skall anses som uppriittad hos myndighet, ndr den har
"expedierafs". Det exemplar av handlingen, som myndigheten behiller-
originalet eller en kopia deirav - blir genom expedieringen en uppriittad
och siledes allm?in handling. Begreppet "expediering" har inte definierats
i lagtexten, men hiirmed fcirstis att handlingen avsdnds antingen till
enskild eller till annan myndighet.13

Det kan - nrir det giiller forskningsverksamhet - rora sig om t ex

r ett av forskaren utsrint enkiit- eller intervjuformuleir
(exempel bilaga 1),

r en skriftlig piminnelse om besvarande av enkiiten
(exempel bilaga2),

'2 Se Bohlin, Allmiinna handlingar s 114 med diir anmiirkt praxis.
13 Se t ex. nA tSAO 2:4.Detiir emellertid inte helt nddvandigt, att handlingen verkligen avsiints frin

myndigheten, utan den skall anses som expedierad iiven i fall, di den hos myndigheten hdlls
tillgringligfdr avhrimtning; se RA 1982 2:59.JfrIO 1994195 s 519 (nedan not 20).
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resultatet av en unders6kning, som myndigheten utfort pi uppdrag av
annan myndighet eller enskilt foretag och som - sedan utredningen
slutforts - tillstiilles uppdragsgivaren i form av en "rapport"

(exempel bilaga 3),

ett forskningsprogram eller en projektbeskrivning, som utarbetats i
syfte att bilda underlag for en anstikan om projektst<id och som, till-
sammans med ansokningshandlingen, tillstiilles en extern anslags-
givare (exempel brlaga 4)

en skriftlig forfrigan till annan myndighet eller enskild
(exempel bilaga 5).

Det bor noteras, att en handling som expedieras anses uppriittad, oavsett
det skick i vilket den befinner sig vid tidpunkten i frflga.r4 Att handlingen
ur avsdndarens synpunkt inte utgor nigon fiirdig produkt utan enbart ett
utkast eller forslag, saknar alltsi i princip betydelse i sammanhanget. Det
finns dock ett visst utrymme for att en myndighet lflter nigon utomstiende
ffl ta del av utarbetade forslag till rapporter eller skrivelser, utan att en
dylik form for samrid nddvlndigtvis behcjver medfora, att de overseinda
handlingarna skall anses som expedierade. Till denna situation, som
regleras iTF 2:9 2 st, Sterkommer jag nedan under 4.2.3.

b ) Arendet s slutb ehandling

Som ovan framgitt ter det sig nflgot oklart, om all uppdragsforskning skall
betraktas som handliiggning av [renden. Min bedtimning hiirvidlag dr, att
det i vart fall uppkommer ett eirende, d6 en overordnad myndighet uppdrar
6t en liigre myndighet att genomfora viss utredning eller undersokning.
Fcjr sidana handlingar, som under projektarbetets g6ng utarbetas hos den
senare myndigheten och som inte expedieras, gilller dfl som huvudregel
enligt TF 2:1 | st 2 p, att de skall anses som uppreittade och diirmed
allmiinna forst niir tirendet har slutbehandlats hos myndigheten.

c ) Handlingens " fdrdi g sttillande "

D6 forskning normalt fir ses som faktiskt handlande, blir foljden, att en
till ett forskningsproj ekt horande handling kan vara upprtittad och sfllunda
allmdn, innan projektet har avslutats. Ftjr sidana fall, di en handling
varken expedieras eller hiinfor sig till visst hos myndigheten anhtingigt
zirende, har det iTF 2:1 1 st 2 p (sista ledet) givits en s[rskilt regel, enligt
vilken handlingen skall anses som upprtittad, nzir den "justerats av
myndigheten eller pfl annat satt frirdi g s t dllt s" .

'a Se Bohlin, Allmrinna handlingar s 145.
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Inga direkta svflrigheter moter att faststiilla, om en handling blivit upprlit-
tad genom justering. Den fcir handlingens karaktiir av allmrin avgorande
tidpunkten iir givetvis den, di handlingen f<irsetts med intyg om sin
riktighet. Vad som exakt innefattas i uttrycket "p6,annatsattfrirdigstdllts"

air diiremot inte lika klart. Di det emellertid inte krdvs nigot siirskilt
fcjrfarande frfln myndighetens sida for att handlingen skall anses som
fiirdigstiilld och d?irmed uppriittad,l5 torde det vara tillriickligt, att den t ex
godkiints (sanktionerats) av diirtill behtirig befattningshavare eller om-
hiindertagits f<ir f<irvaring. Huruvida handlingen fcirvaras i arkivutrymme
eller pi t ex forskarens tjiinsterum ifu diirvid utan betydelse.l6

Antag att en forskare som ett led i sitt forskningsarbete

r tar fotografier (exempel bilaga 6) eller

r gor en video- eller bandinspelning.

Utgingspunkten i dessa fall fir anses vara, att fotografiet iir en "fiirdig-

stiilld" handling, niir det (tagits och) framkallats, och att video- eller
bandupptagningen iir en uppriittad och allmiin handling, niir inspelningen
har avslutats och bandet omhaindertagits av forskaren. Handlingarna har
dfl i allmiinhet ffltt sin "slutliga utformning". Att forskaren pfl basis av
innehillet i dem kommer att dra vissa slutsatser. som han senare redovisar
i sin rapport, miste hiirvidlag sakna betydelse. Handlingen som sfldan iir
ju inte avsedd att omarbetas och kan diirfcir inte ses som nigot utkast eller
koncept (fr nedan).

Gors senare
r en utskrift av innehillet i bandupptagningen (exempelbrlagaT),

uppkommer en ny handling, som blir allmiin sfl snart den rir s a s
"fdrdig".

Antag vidare att forskaren genomfcir en enkeitundersokning "ute pi
fdltet". Om de intervjuade avger sina svar skriftligen, blir dessa, som
tidigare p6pekats, allmiinna handlingar i och med att de <iverliimnas till
forskaren (TF 2:6). Om man alternativt tainker sig, att de av honom stiillda
frflgorna besvaras muntligen och att han sj[lv nedtecknar svaren, blir
nedteckningen en allmzin handling, ntir den har "fzirdigstAilts", antingen
direkt pi platsen eller nflgot senare efter renskrift.

15 Se prop 1975176:16O s 143.
16 Se prop 1979180.2 Del A s 172.
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4.2.2. Journaler och register

De i foregflende avsnitt redovisade reglerna om handlings "expediering"

m m har karaktdren av huvudregler, di de anger vad som g?iller betriiffande
handlingar i allmiinhet. I TF 2:7 2 sthar intagits vissa bestiimmelser, vilka
utformats som undantag frin huvudreglerna vad angir vissa siirskilda
kategorier av handlingar. En av dessa regler, som kan bli till?implig pi
vissa handlingar i ett forskningsmaterial, dr den i 1 p, vilken avser diarier,
journaler samt sSdanaregister eller andra fdrteckningar somfcirs fortlo-
pande. Sidana handlingar anses uppraittade, sfl: snart de"fcirdigstdllts ftir
anteckning eller infdring". Gemensamt fdr dem eir s6lunda, att de blir
allmeinna pi ett mycket tidigt stadium. Ett diarium iir uppriittat "i det
ogonblick bl[cket torkat". Frin och med denna tidpunkt zir handlingen
allmdn, och detta dven om nigon infciring i den iinnu ej skett. Med
"register eller annan forteckning" avses bl a olika typer av kortregister,
vilka kontinuerligt tillfiirs nya uppgifter. I samma stund som en anteck-
ning gdrs i registret, blir det i denna del att anse som upprzittat. Av det stitt
varpi en handling har rubricerats kan man dock inte dra slutsatsen, att den
utgor - eller inte utgor - ett "register" i nu avsedd bemeirkelse, utan det
avgorande dr, att handlingen "fdres 

fortl\pande", d v s blir foremfrl fdr
kronologiskt 8terkommande noteringar.

Om man som ett led i ett pflgiende forskningsprojekt for ex vis

I en projektdagbok eller nSgon typ av

r projektkort, som fortlopande tillfors nya uppgifter, t ex om resultatet av
kontinuerligt utforda provtagningar eller mdtningar, ror det sig om
en sidan handling som blir allmiin redan pfl det tidiga stadium di
den "frirdigstiillts for anteckning eller inforing".

4.2.3. Utkast och koncept

Atskilliga av en forskare fabricerade handlingar utgor osj[lvstiindiga
mellanled pfl viigen till en slutlig produkt (arbetshandlingar). Det utmzir-
kande fcir denna typ av handling ar - utkast och koncept - iir, att de befinner
sig pfl ett tidigare framstiillningsstadium zin den slutliga produkten. Di de
m a o utg<ir f<irstadier till en definitivt utformad handling, brukar de
bendmnas "mellanprodukter". Till handlingstypen - om vilken finns
bestiimmelser i TF 2:9 2 st - hor t ex

r utkast och koncept,

r andra "kladdar", som dr avsedda att omarbetas,

r korrektur som skall granskas, och

r s k ritabeller, vilka anviinds vid produktion av statistik.
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Uppmiirksammas bor att nflgon seirreglering ej finns betrtiffande tekniska
upptagningar, utan stadgandet om mellanprodukter tar sikte ph alla slags
handlingar. Regleringen omfattar silunda iiven

r upptagningar for ADB, vilka utgdr osjiilvstiindiga led i en pigien-
de bearbetning av data.tT (Fcir sidana ADB-baserade register som
ftirs fortlopande giiller diiremot best?immelserna iTF 2:7.)

Aven mfl pekas p6 den situationen, di en myndighet anlitar annan
myndighet for viss undersokning eller utredning. En skrivelse innefattan-
de en begiiran eller forfrflgan hdrom fir karaktliren av allmzin handling i
och med att den avseindes frin uppdragsgivaren resp inkommer till
uppdragstagaren. Den senare myndighetens skriftliga svar pfl framstiill-
ningen fir bedtlmas pi motsvarande satt. Ett av denna myndighet under
arbetets gfrng utarbetat utkast eller fOrslag till slutlig produkt eller skrivel-
se kan d[remot teinkas utgdra en mellanprodukt enligt TF 2:9. Utkastet
skall diirttir under hand kunna overllimnas till uppdragsgivaren utan att det
dzirigenom anses som en expedierad handling (se vidare nedan). Fcir andra
dem emellan utviixlade handlingar, som ej direkt g[ller utformningen av
den slutliga produkten, geiller reglerna i TF 2:6-7. Klart iir likasfl att
resultatet av underscikningen ellerutredningenblir allmtin handling enligt
nyssniimnda regler, niir det sfl smflningom overltimnas till uppdragsgiva-
ren.

Di nu aktuella handlingar (utkast etc) i stor utstrzickning "saknar intresse
frfln de synpunkter som biir upp offentlighetsprincipen"ts, blir de allmiin-
na endast om de expedieras eller tages om hand fcir arkivering. En
mellanprodukt utgdr siledes ingen allmiin handling, sfl llinge den ej har
expedierats. Denna forutsiittning iir uppfylld, om handlingen dels iir av
prelimincir beskaffenhel (utkast etc), dels overliimnas till nigon utomsti-
ende uteslutande i samrdds syfte. "Endast overl?iggningar, konsultationer
och liknande fcirfaranden omfattas av regleringen."le Har handlingen
overlzimnats inte i konsultations- utan i informationssyfte, har den expe-
dierats.2o

Regeln iTF 2:9 2 st skall gdlla, oavsett var handlingen befinner sig.Ett
utkast eller koncept, som fdr samrid civerlzimnats till nigon utomstflende,
ar fdljaktligen ingen allmiin handling vare sig hos avsiindaren eller
mottagaren. Ej heller fflr handlingen egenskapen av allmain, dfl den senare
i ofcirzindrat skick Aterkommer till upphovsorganet. Vad som hiirvidlag

17 Se hlirtill prop 1973:33 s 78 ff.
tB Prop 1975176:160 s 167.
le A. prop s 170.
zo 5" R \ 1983 2:57.
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kan framkalla viss tvekan iir dock det fdrhillandet, att den som konsulte-
rats ej seillan har och dven avger synpunkter pfl innehillet i handlingen.
Syftet med overseindandet iir ju ocksh att rhdgora med och inheimta
synpunkter frin t ex annan myndighet, innan upphovsorganet tar stiillning
till den slutliga utformningen av produkten. Den nu skisserade situationen
har dock ftirbigfrtts i lagmotiven, och den tycks ocksi falla utanfcir
grundlagsregleringen. Av giingse lagtolkningsmetoder f6r d[rtor anses
folja, att dylika anteckningar med synpunkter ger upphov till en handling,
pfr vilken bestlimmelserna iTF 2:6-7 skall tilliimpas.

Det sagda mfl belysas med ett exempel. Om vi tlinker oss att en forskare
med doktorandtjiinstvidjuridiskinstitutionbedriverett avhandlingsarbe-
te rorande allmiinna handlingar och deras offentlighet, forhflller det sig si,
att sj?ilva manuskriptet till avhandlingen successivt veixer fram och tar
form for att - fdrhoppningsvis - si sminingom kunna bilda underlag for
en disputation i iimnet. Di manuskriptet fortlopande omarbetas och
korrigeras, bl a ur sprflklig och dispositionsteknisk synpunkt, utgor det ett
sidant "arbetsmatetral" som enligt vad ovan sagts saknar karaktiiren av
allmzin handling s6liinge avhandlingsarbetet pig6r. Om vi vidare t?inker
oss, att doktoranden eller hans handledare overseinder manuskriptet till en
professor vid annat universitet for bedomning och samrid, innan beslut
om disputation fattas, uppkommer diirigenom ingen allmiin handling,
utan manuskriptet utgor fortfarande en mellanprodukt, som inte har
expedierats (exempel bilaga 8). Ett skriftligt svar med synpunkter, som
medbedomaren avger, fciljer dock bestzimmelserna iTF 2:6-7. Dfl forsk-
ningen i ett fall som detta dr att anse som faktiskt handlande, fflr
manuskriptet egenskapen av allmein handling, nzir avhandlingen har
"fairdigstiillts". Detta liir inte kunna konstateras forriin avhandlingen
kimnats till tryckning.

Som ett annat exempel kan neimnas det fall di man under pflgiende
forskningsarbete redovisar och behandlar olika delstudier ("manuskript-
utkast") p6 ett for utomstfrende tippet seminarium. Di handlingen (utkas-
tet) saknar karaktdren av allmdn, uppkommer frigan, om den blir allmiin
genom att riverliimnas ("expedieras") till de vid seminariet ndrvarande
personerna.2l Frhgan fflr besvaras nekande, om seminariet har anordnats
for att forskaren <inskar erhfllla synpunkter pfl sitt "utkast". Det f6r di
anses rora sig om ett sfldant samrfldsf6rfarande som avses iTF 2:9 2 st och
som inte medfor, att handlingen har expedierats genom <iverltimnandet.

21 JfrZirendetJO 1994195s519,d?irenmyndighetl6titenjournalistfatadelavenicke-allmiinhandling
"pi stiillet", dvs i myndighetens lokaler, och diir JO ansig, att handlingen dfigenom hade expe-

dierats enligt TF 2:7 och till fdljd diirav blivit allmiin.
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Ett utkast eller koncept, som ej expedieras, blir allmiin handling, om det

tages om handfr)r arkivering (TF 2:9 2 st in fine).

Belysande hiirvidlag rir rrittsfallet RA 198 1 Ab 35, diir riksrevisionsverket

avslagit en begeiran om utbekommande av ett "rapportutkasf" angflende

ekonomisk brottslighet. Kammarr?itten ogillade besvziren hdr6ver, efter-

som handlingen varken expedierats eller arkiverats. Dfl Regeringsrzitten

skulle avgora besviirsmilet, visade det sig emellertid, att det aktuella

utkastet hade tagits om hand ftjr arkivering i samband med att verket

fattade beslut om revisionsrapporten. Efter denna tidpunkt var handlingen

allmdn enligt TF 2:9 2 st, varfor det skiil for att viigra utliimna den, som

verket tidigare flberopat, ej liingre f<irelig.

Detbor i anslutning hiirtill ndmnas, att det iTF 2:9 dven finns bestiimmel-

Ser om S k "minnesanteckningar", vilka blir allm[nna handlingar, om de

expedieras eller tas om hand for arkivering (1 st). "En promemoria och

annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast f6r

rirendes foredragning eller beredning" sf,gs i lagen utgora en "minnes'

anteckning". Hdrmed isyftas sfldana typer av handlingar som t ex stolp-

och synpunktspromemorior, sammanstdllningar av sviroverskfldligt

material och memorialanteckningar. Di det i lagtexten uppsta[s ett krav

pi att handlingen skall tillhora ett "tirende", omfattar stadgandet inte

sidana handlingar som angflr myndigheternas rent faktiska handlande, ex

vis forskning.Dhforskning normalt fflr ses som faktiskt handlande, kan

det i s6dan verksamhet inte finnas nflgra minnesanteckningar i TF:s

mening. Fcir en handling, som saknar anknytning till ett 6rende, giiller,

som tidigare framhillits, reglerna i TF 2:7 I st3 p.

F<jr att belysa inneborden av regeln iTF 2:9 och forhflllandet mellan dess

tvfl stycken gavs i lagmotiven fdljande exempel: "En ren synpunktspro-

memoria som framstiills inom ramen for ett zirende blir, om den inte

expedieras, allmdn forst neir zirendet har slutbehandlats och detta endast

om promemorian tas om hand fdr arkivering. Olika utkast och koncept pfl

veigen fram till promemorian blir - likasi under forutsiittning att de inte

expedieras - allmzinna handlingar bara om de tas om hand pi motsvarande

siitt. I likhet med sjrilva promemorian kan de bli allmeinna fcirst n?ir zlrendet

har slutbehandlats. Om en synpunktspromemoria dtiremot framstiills utan

anknytning till nflgot drende, blir den allmiin si snart den har fiirdigstiillts.

I detta fall ?ir alltsi inte 9 $ ftirsta stycket tilliimplig utan endast regeln i

7 g ftirsta stycket sista ledet. Aven hiir gziller emellertid enligt forevarande

paragrafs andra stycke att utkast och koncept till promemorian som inte

expedieras blir allmiinna endast om de tas om hand fcir arI<weting."22
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Hlir kan pekas iiven pi iirendet JO 1978179 s 224, vari friga uppkom,
huruvida en av militiira befattningshavare utarbetad " synpunktsprome-
moria" skulle anses som allm[n handling hos fdrsvarsstaben. Dfl det hade
upplysts, att promemorian inte hiinf<irde sig till nigot hos myndigheten
anhiingigt drende, handlade det enligt JO inte om en minnesanteckning
utan om en sidan typ av handling, som blir allm?in dfl den justerats eller
pfl annat satt " frirdi g s tdllt s" av myndigheten.
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SEKRETESS FOR UPPCIFTER I
FORSKN INCSMATERIAL

Det forhflllandet, att en till ett forskningsprojekt horande handling lir

allmein enligt reglerna i TF 2 kap, behover dock inte ncidv?indigtvis

innebdra, att handlingen ocksfl ?ir offentlig, dvs tillgtinglig for allmeinhe-

ten. Jag skall hiir peka pi - och nf;got kommentera - de besttimmelser om

sekretess, som kan bli tilliimpliga pi uppgifter i forskningsmaterial.

5 .1  .  INLEDANDE ANMARKNINCAR

Det bor inledningsvis understrykas, att riitten att ta del av allmiinna

handlingar kan inskr[nkas endast genom fcireskrifter i lag (TF 2:2).Hatav

fdljer att en myndighet iir forhindrad att pi egen hand fiiranstalta om

sekretess; en allmiin handling, vars innehflll ej kan subsumeras under

nflgon bestzimmelse i Sekrl, skall pfl begtiran utliimnas till den som onskar

ta del av handlingen. En myndighet kan silundainte i avtal eller pfl annat

siitt forbinda sig att iaktta en sekretess, som saknar stod i sekretesslagstift-
ningen.23 Det sagda innebiir [ven, att det f<ir utliimnandefrflgan helt saknar

betydelse, om den som tillhandahe[it handlingen uppst?illt krav pi

konfidentiell behandling av handlingen, eller om myndigheten utfiist sig

att inte utliimna den utan hans samtycke.za

5.2.  PRIMAR SEKRETESS

5.2.1. SekrL 6:4

Om sekretess f6r uppgifter om naturvetenskapliga och tekniska under-

sdkningar som utfr)rs f6r det allmrinnas rcikning, stadgas i Sekrl 6;4, att
"sekretess g?iller for uppgift angiende utforande av underscikning av

naturvetenskaplig eller teknisk art, som myndighet har lfrtit verkstiilla fdr

det allmiinnas raikning, eller angflende resultatet av sidan understikning,

om det kan antas att det allmzinna lider skada om uppgiften rojs".

Sekretess giiller alltsi inte bara for uppgifter om resultatet av undersok-

ningen utan ocksfl f<ir uppgifter om den teknik eller metod som anvflnts vid

underscikningen. Har undersdkningen giorts av en myndighet, giiller

sekretessen hos denna myndighet men ocksi hos en annan myndighet,

som fitt del av uppgifterna, t ex den myndighet pi vars uppdrag underscik-

ningen utftirts.

23 Se t ex JO 1983/84 s 225, dar ett bolag i avtal itagit sig att tillhandahilla socialstyrelsen visst

statistiskt material och diir JO anftjrde, att de i detta iirende iberopade avtalen " saknar riittsverkan"

i den min de skulle avse inskriinkning i socialstyrelsens lagliga skyldighet att utliimna allmiinna

handlingar.
2a Se t ex. JO 197 | s 348, 1975 s 332, 1985186 s 347 och 1989/90 s 415.
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Sfldana typer av undersokningar, som stadgandet avser, gors ofta som ett
led i myndighets affzirsverksamhet. Sekretess kan di giilla for uppgifterna
ocksfl enligt Sekrl 6:1 eller 6:2.Detomride diir best?immelsen "ensam dr
tilllimplig kan diirf6r s[gas vara forhillandevis litet. Paragrafen ger
emellertid sekretess flt bl a uppgifter om understikningar som utfdrs i en
affdrsverksamhet hos en myndighet nair det inte finns nigra konkurrens-
skiil att h611a uppgifterna hemliga men det kan antas att det allmrinna lider
skada om uppgifterna ldmnas ut. Undersokningsresultatet kan t ex ha ett
kommersiellt vifde som gir forlorat, om resultatet blir allmiint tillgiing-
ligt."zs

5.2.2. SekrL 7:13

Enligt denna bestiimmelse giiller sekretess "for uppgift som htinfor sig till
psykologisk undersrikning vilken utfcirs filr forskningseindamil, om det
inte stflr klart att uppgiften kan rojas utan att den som uppgiften rcir eller
nigon honom niirstfiende lider men".

De regler om sekretess, som giiller ftir s?irskilda verksamhetsomrfiden -

utbildningsvdsendet, arbetsmarknadsinsatser, statlig och kommunal per-
sonalvird etc. - omfattar eiven psykologiska undersokningar som gcirs
inom dessa sektorer. Bestaimmelsen i 7:I3 ar inte till[mplig i dessa fall,
utan den tar sikte enbart pirpsykologiska undersrikningar som utfdrs fdr
forskningscindamdl.26 Bestzimmelsen har ftirsetts med ett s k omvdnt
skaderekvisit, vilket innebiir en presumtion ftlr sekretess.

5.2.3. SekrL 7:24

Hiir foreskrivs att "sekretess giiller for uppgift i upptagning som har
dialektologiskt eller etnologiskt innehflll och som har gjorts eller anskaf-
fats for vetenskapligt iindamfll, om det kan antas att den, som har liimnat
uppgiften eller som uppgiften avser, eller nflgon honom nairstflende lider
men om uppgiften rojs".

Paragrafen innehflller bestdmmelser om sekretess i den verksamhet som
bedrivs av dialekr och ortsnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. I denna
verksamhet ingir att spela in svenska dialekter och folkminnen pi olika
medier. Sekretessregeln avser att garantera dem, som stziller sig till
fdrfogandefcirinspelningarna, attdessainteblirallmiinttillgiingliga. Som
f<irutsiittning for sekretess g?iller, att upptagningen gjorts eller anskaffats
for"vetenskapligt tindamdl". Genom de citerade orden markeras att iiven
upptagningar, som gjorts enbart i syfte att bevara det som spelats in,
omfattas av sekretessen.

2s Corell m fl, Sekretesslagen, 3 rypl 1992 s 137.
26 Se prop 1979180:'2 s 208.
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5.2.4. SekrL 8:9

Om sekret ess t uppdragsverksamhet fdr enskilds rtikning foreskrivs i

sekrl 8:9, att "sekretess giiller hos myndighet for uppgift som avser

provning, bestrimning av egenskaper eller myckenhet, vtirdering, veten-

skaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk understikning eller annat

sidantuppdrag som myndigheten utfor fcir enskilds riikning, om det miste

antas att uppdraget har kimnats under forutseittning att uppgiften inte

rojs".

Bestiimmelsen [r i forsta hand avsedd att skydda uppgifter om uppdrags-

givarens ekonomiska forhillanden, men den har givits en sidan utform-

ning att den ger sekretesskydd ocksfl ftir uppgifter om tredje mans

personliga eller ekonomiska forhflllandal,21" t ex di uppdraget avser

understikning ftir en arbetsgivares riikning av prover som har tagits av

anstiillda i foretagshdlsovflrden".28

Fcir att sekretess skall giilla kriivs att uppgiften dr av sidan art attbristen

pfl sekretesskydd f<ir den miste anses framsti som si vtisentlig fcir upp-

iragsgivaren att han utan sfldant skydd skulle ha avstitt frfin att anlita

mynOigtreten.2e Det ?ir silunda for stadgandets tilliimplighet inte n<idvein-

Oigt, att uppdragsgivaren uttryckligen begiirt att sekretess skall giilla'

Vidare kan noteras att friga hdt at om en sekretess av ndrmast ftirtroen-

dekarakteir. Uppgifter, som omfattas av uppdragssekretessen, f6r diirfor

inte liimnas ut efter en intressepr<ivning enligt den s k generalklausulen i

Sekrl l4:3. Att mrirka dr dven att regeln om uppdragssekretess har

upptagits i den fiirteckning tiver straffbarafall av uppsfltligt isidoszittande

uuiy.inuOrplikt, som finns i Sekrl 16 kap. Det ror sig alltsi om en sidan

kvalificerad tystnadsplikt som har foretriide framftir meddelarfriheten.

Bestiimmelsen i Sekrl 8:9 har ansetts tilllmplig pil en examensarbete,

som utforts vid universitets ekonomiska institution; RA 1985 Ab 51'

Utredningen i mfllet visade, att uppgifter llmnats frin ett privat bolag till

institutionen fcir att ligga till grund f<ir examensarbetet, ett arbete som

iiven hade intresse for bolaget. Det kunde vidare antas, att uppgifterna i

frftgainte skulle ha lzimnats annat iin under forutsiittning av sekretess. Pfl

g*nA hiirav och dfl i lagrummet inte uppstiills nigot krav pi att skada av

visst slag kan antas uppkomma genom ett utltimnande, fann kammarrzit-

ten, vars dom ej dndrades av regeringsrdtten, att det overklagade avslags-

beslutet var lagligen grundat. - Jfr RA 1988 not 606 ang' sekretess for

2' Se prop 1919180:2 s 238-
28 Corel lmf ls253.
2e Prop 1979180:2 s239'
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uppgifter om en unders6kning av en viss saneringsvzitska. Uppdraget
hade lzimnats till lantbruksuniversitetetunderforutsiittning attingaunder-
sokningsresultat rojdes for tredje man.

Bestiimmelsen om uppdragssekretess iir frzimst avsedd for sidana fall, diir
ett enskilt foretag eller en organisation begiir, att en h6gskola eller annan
myndighet skall utfora visst utrednings- eller forskningsarbete, och diir
ftiretaget foruts:itter, att sekretess geiller for de uppgifter som det liimnar
i samband d?irmed eller som eljest framkommer under arbetets g6ng.
Utanforregelns tilliimpningsomrAde synes diirforfalla sidana situationer,
darforskning bedrivs gemensamt av det allmrinna ochfr)retag eller andra
privata organ. NYFoR-kommitt6n har d?irftir foreslagit, att i Sekrl 8:9
intas en bestzimmelse om att sekretess skall galla, "i den utstrzlckning
regeringen fcireskriver det, fdr uppgift som avser forskning och utveck-
ling som myndighet utfor i samarbete med enskild, om det miste antas att
samarbetet har ingfltts under forutsiittning att uppgiften inte rcijs".3O

5.2.5. SekrL 9:4

Enligt denna bestaimmelse gziller sekretess "i sfrdan s[rskild verksamhet
hos myndighet som avserframstiillning av statistik samt, i den utstriick-
ning regeringen foreskriver det, i annan diirmed jiimfcirbar underscikning,
som utfors av myndighet, for uppgift som avser enskilds personliga eller
ekonomiska fdrhillanden och som kan hzinforas till den enskilde".

Statistik kan framst[llas f<ir att anvaindas som underlag for beslut i ett
airende. Det zir emellertid inte sfldan verksamhet som bestzlmmelsen avser,
utan den tar sikte pfl en myndighets "mera allmeint utredande verksamhet
utan anknytning till nigot siirskilt iirende. Typisk iir den statistikproduk-
tion som SCB svarar for. Motsvarande framstzillning av statistik utan
samband med nigot sairskilt zirende kan fcjrekomma ocksfl hos andra
myndigheter."3l

Som framgttr av lagtexten giiller sekretess f6r uppgifter som avser en
enskilds personliga eller ekonomiska fcirhillanden och som kan hiinforas
till den enskilde. Sekretess giiller silunda inte bara for uppgifter som
innehfiller identitetsbeteckningar, ex vis namn och personnummer pi viss
person, utan ocksfl for uppgifter som over huvud taget kan hrinfciras till en
viss enskild.

Di best2immelsen saknar skaderekvisit, Zir sekretessen enligt huvudregeln
absolut. Hiirifrfln stadgas dock vissa undantag, av vilka ett avser uppgifter,
som behovs for forskningsrindamil. I sidant fall fflr uppgiften ldmnas ut,
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omdet stflrklart attuppgiftenkan rdjas utan attden somuppgiftenror eller
nigon honom ntirstiende lider skada eller men. Laimnas uppgiften till en
myndighet, Overfdrs sekretessen till denna, ftirsivitt inte uppgifterna diir
redan omfattas av en annan sekretessregel till skydd fcir samma intresse
(Sekrl 13:3 och 6).

I paragrafen ges regeringen mojlighet att f6reskriva sekretess for uppgif-
ter i annan med statistikirimft)rbar undersdkning som utfors av myndig-
het. Regeringen har utnyttjat bemyndigandet och i SekrF 3 $ meddelat
bestzimmelser om sekretess ftir bl a miljomedicinska, socialmedicinska,
psykiatriska eller andra medicinska studier, liksom for sociologiska,
psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller sam-
hiillsvetenskapliga studier, som utfcirs av utbildningsanstalter och forsk-
ningsinrrittningar. Sekretessen g?iller dock endast sidana uppgifter i
underscikningen, som r<ir enskildas personliga forhflllanden.

5 .3 .  SEKUNDAR SEKRETESS

I ett forskningsmaterial kan finnas handlingar, som forskaren erhillit frin
annan myndighet. Var handlingarna belagda med sekretess hos den senare
myndigheten, uppkommer frflgan, om uppgifterna beh6ller sin karaktiir
av hemliga, ndr de liimnas ex vis till en universitetsinstitution.

Sekretessbelagda uppgifter kan i vissa fall utl?imnas fdr forsknings-
rindamdl i storre utstrtickning ?in f6r andra iindamil. Sekretessen f6r
uppgifter hiinforliga till myndighets produktion av statistik iir i princip
absolut- se Sekrl 9:4 (ovan 5.2.5) - men om den efterfrigade uppgiften
behcivs fcir forskning, fflr den liimnas ut, om det stir klart att ett utliimnande
kan ske utan att den enskilde eller nigon honom niirstflende lider skada
ellermen. Niiren sekretessbestiimmelse innehillerett skaderekvisit, torde
uppgifter avsedda att anviindas fcjr forskning mycket ofta kunna liimnas
ut efter en sedvanlig skadebedomning. Uppmiirksalnmas bcir ocksi gene-
ralklausulen - Sekrl l4l.3 - liksom dispensregeln i 14:8, som ger rege-
ringen mojlighet att for siirskilt fall fcirordna om undantag frfln eljest
rfldande sekretess. B flda dessa regler kan bli tilliimpliga, ndr en myndighet
behover ffl tillging till hemliga uppgifter fcir sin forskningsverksamhet.
Om en myndighet i sidan verksamhet erhiller sekretessbelagda uppgifter
frin annan myndighet, skall sekretessen enligt Sekrl l3:.3 dverfdras till
den mottagande myndigheten. Detsamma giiller, niir uppgiften har liim-
nats med stcid av speciella foreskrifter hzirom i lag eller f<irordning (t ex
64 $ socialtjiinstlagen).
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REC ISTRERI NC AV ALLMAN NA
HANDLINCAR

Sfl snart en handling fhtt karakteiren av allmln - den har antingen
inkommit till myndigheten eller "upprdttats" diir - skall den enligt
huvudregeln registreras utan drojsmil. Fcir handlingar i forsknings-
material har inte uppstalts nigra siirskilda bestiimmelser, utan dven
sfldana handlingar skall registreras enligt fcireskrifterna i Sekrl 15:1. Av
detta stadgande framgir att hemliga handlingar i princip alltid skall
registreras. Vad angitr handlingar, fcir vilka sekretess inte giiller, dvs
offentliga handlingar, har myndigheten diiremot viss valfrihef. Registre-
ring av sidana handlingar fflr niimligen underlfltas, under fciruts?ittning att
de kan hfillas si ordnade, att det utan svflrighet kan faststeillas, om en
handling har inkommit eller uppriittats.

Sekrl ger myndigheterna en betydande frihet att sj lilva ordna registrering-
en efter vad som iir liimpligast for den enskilda myndigheten. Att en
hemlig handling skall bli foremil fcir registrering innebiir inte, att alltf<ir
hciga krav behover stiillas pi denna registrering. Det kan i manga fall vara
fullt tillr?ickligt, att en anteckning hiirom gcirs t ex p6 omslaget till den akt
eller piirm, i vilken handlingen forvaras, eller pi ett dagboksblad eller
annan liknande innehflllsftirteckning till akten eller piirmen.32 Och rcir det
sig om offentliga handlingar, synes det tillr?ickligt, att handlingarna i
tidsfiiljd "finns inlagda i akten" eller piirmen "eller pfl annat s[tt iir
ordnade enligt nigot system som gor att det urlil1i'f6r en utomstflende att
skaffa sig en dverblick over vilka handlingar som finns".33

12 Se prop 1979/80:2 s 355.
33  Core l lmf ls432f .
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BILACA 1 :1

'#t+ 95-05-09
Centrum lor utvetderlng av

medicinsk teknologl,  CMT

Center for Medical  fechnologY

Assessfrent

Exx,ir

NInnrcrNSK TEKNTK I PRTMARvARDEN

Defta iir en enkiit sonr vii,rdaf sig till vfrrdcenlralcr och hrclii|rrt rorlagniilgar i svarige.

Enkiiteu lir at sedd rtif dig son antingvn itu chel pd enhatan eller stfir i cn sftillrtil,g sd alt -du kan

heswuafrdgor om h!.t cnietens budget och vilhen netliciilteknisk utruslning somJinns pi enhelen.

Om ditfiins ndgon annan pd enheian som hat klinnedont onr tlcssafrQgor, och hu n'iiiliShet sfl

buvira anktifun de ndtmaste da&arna gdr dct bru olt ridnrfiafordra den till hcnte / honona

BAKcRUND TrLL EI\'IJi,TliN

A.ren 1986-87 gjordes av CMT en onrfattande kart!dggning av ft5rckcmsien av rrredicirsk tcklik inorn

orimarrrlrdcn iJverige. En enkat skickades ut till samtliga vlrdccntraler ddr man tillfrigadcs om

;ilka apparater som finns pE virdcentfat€n, om utn].ttjandegradeq; ssn,ice och underhill samt behov

av nya'appararer. Syliet vir att beskriva den medicintckniska nirin och teknikspridningon i landet ,
,"rri "tt ,lk" "ng" ilad lamplig teknisk nivl kan innebira for olika typer av enl)ctcr- E1t andra delsl'fte

var att helysa ev-ennielta pi:bl"m mcd mcdicintckniskt stiid. N.lgra av de resultal vi konr frarn till i

undembklirrgcn prcscntcras i cn bilaga till denlra enkiit.

Vi vill nu vcta hur fijrhirllandena har fiiriindrats; vilka apparuter oclr mediqinska teknikcr som

Iillkomnrit och vtr de nitt stdrst spridning. Anledningen iir aft biittre kenDa till vilka faktorer som har

betydelse i6r spridningen av medicinsk tcknik i primdnirden.

Till denna n1.a undorsSkniag lrar ni valls ut som en av 360 enlie[er. Urvalct har gjorts med avsecndc

pe enheterras storlok cch evstind till niimrote sjukhus

Enkiiten lcar cn kompakt utfomning fiir atl dea enkelt dkall kunr.a bcsvaras vil fsx'

Riikna mcd art avsAtlta 20 minut", ft, att flla i de n. Tag giirna hjiilp av andra pA enhetcn om du lir

osdker p[ nlgon uppgift. Resultaten frin denna undersdkning konrmer atr presentcras i el-_cMT-

opport, tunrli sedvarrliga tidskrifter. Samtliga resultat redovisas pA gruppnivi. Inga enskilda enheter

kommcr att gl att urskil ja. 
I

undersiikningen utfers pi up$rag av Socialstl,rclsen sonr en del i prirn?iruardsupploljningen.

Ejiilp oss attf,i cn hiig narsfrekvens sfr dt rcstltilet blh sd rdth'isandc sotn nfiiligt!

Enk\ten rehtntera,s i biloga porto{ria kuvcrl e!,ler per lu nr 0!3 / 22 19 95 sd snart.sam mdjligt,
sen6t den 24/5.

Forfri,gor: Kontaua'

TACKPAFORIIAND!

Centrum fijr ufvdrdoring av nredicinsk leknologi (CMT), Univcrsitetst i Linkdping

Enhetcn fdr forskning inom prim[wird och socialtjenst,
Akademiska sjukhuso'" UPPsla

CMT, Univenitetet i LinkdPing

lrnk60lng3 Unlv.6nd
63!. a3 UntSglng
Tct 0L+2220 O0
F.xt OLg22 49 95

Po.r8lro 45 58195
o.! r 2o21o0'3096

Urk6phg Unlv!6nY
95al B Unk6pli|gl SWEDCH
PhoE: {A1:| 22 20 0O
F5x: +46ti 2249 95
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BILACA 1 :2

tNx.iT - MEDICTNSK'nis.-tx I nRltliRvAnDcN

On eJ dnilal ailgs ifiAgnil d66 ldgct i nni 19.95.

PritsiinArdscnhclcns organisr(ion

l{ur mtnga arbctar Fe erenho:? vlrdpersona{ toralt inkl. l6tarc

]iikac omtfiknat lill heltidsiianstcr

Hur minga av llkma gr spocialiltcr i allmamedisn?

vad var enho:ens tota,l.a kosinader fbr -94 (inkl. &ifi. kapiial och hlra.)?

lr:u( ersancr cnhctcn ftr verkrmhctcn? Angc ungcf{tliga si{fror nedu-

kapitation; -% anslag: 96 . presuiion: -.-.- ,o/o

vad inglr i kopitotiosersltbtingen Rtt hkana? {Eti cllir fleraahemaliv mSliSt.}

O lab-verkrsrnhet O rdtrtgeo O lokalhyra Ojourerslthing O iDget 8v desra

Finns proliterad monagning med n{gon av fdljade verkwhctet Pa cnheten?

ll didoctcs O hypcioni o alle rgi lJ man:.-..

t 6pn!

st

st

kI

%

lJ ftlgu e,i relevanr

lnvenlcri4g Ev mcdicinaeknisk uttustning

I{er {btjer en lisra trcd medicintd$isk ubushiog. Ktyssa i om ni har dcmaul$staing inom cDhctm och hur

ofta ,Cen i sA fa'il anvsnds.

tJkuslning FinN p! cnh. Anv.frdivms Uttusttrhg FituB !l'.Di- Anv.tekvens
q n.d $'t mlnarl. *lbtr --------jr.sj----Cl8Li{DtttJllbtr
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autoklav Q 0 Q Et tl pricllest . O O B B -Q
biofeeiback-EMc qo B O A rcctoskop- Ote O D E

biotegometer---------llg .O O O Rcfloton/lfudakletc -O O Q O Q
biodglukosmatne-----g-q--O-----e----E rdntgcnbilddvcrfofin+ 99 B 9 I
cmtrifug-------------lQ-cl---..18-Q 13 skcldJr6ntgm-!J.-0--o.----q-,1!

colposkop oo o o til- snatb0mpdomcter-Elg-Q-g-Q
Cnf---g-g---g O O sPimoter@
acfibri l lator OO O O !l sElgsg r;tr o O lf

diaremi O o 13 O O tempeutisklucr---------Q-E-El-Q---J!
dcpplerHodflodm$tarcll-O,--:O----Q-,1! rffipeutisLtuttaljud-. O O I + P
ac i i le r fos tu l jud  .Qo o  t f  l !  TNs-s t imu la to r - - - -oo  o  o .o

fficappamt AO O F. O takiomppffit_. O0 Cl o O

EKc-6;waknhe O O tr o B ulra[iudsinuit t] El tl Q I
Gbstjuse8resat:------e!--8-ll--g---! videotelcfoni----Q-El--C!----8-E!

Cstsskop- -  OO O O O v i ta logra f  QO B O Q
i{*-dtat; .O o B O O venrcktP@

infiuion"po*p-----------g-!--Q---!!-:-! cgonmlkoskop-9-C!---!3---!L-!

t-turuinC"o--------,-g-g-g-- oromikoskoP---€-!!----8--!-!!
kortvlgstmpi O Q ,O O , O AmuuhsrnirgPlqrheten,atrgetredm:
kryobehudlir.g*---Q--!---Q-E!--Q d!8l--@itrdl--d!,1
t " r : .e* top  .0O o  A Q 8 .  O B

lungrontgcn !3-ELLELO
rifoorr,op OO o O O " O B tr

o f f a l m o s k o p .  E t r  O  O . O
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BILAGA 2

',�*'

centrum 16r utvirdcrinE av
medicinsk tslf, ologl, cMT

't i-u5-30

centcr for Medical Technology
Assessment

ENXJT

NfnnrcrnsK TEKNTK r pRII\{ARv.{nnnN

P'{wtwwBrcn

Bdsta v"irdccnIrcl/husliiliarmottagningl

Med ett bre{ daterat 95-05-09 skickades e.n enk[t ut rill er.eifnet. N?ir detta skivs har vi ir.te
rotcrat nego! svar frhn er. Det 6rav $od veirde fdr ors atr vi IEr svar iivcn frdn er.

Tiink pd att er ifytlda enkit iikar viirdcl dwn av de nndras.nor, eficrsont hela
undersiikningen dirigatontldr etl btitlre underlng. Dct dr bAnre att besvara nigra av

Irdgorna frr, f,lt irtla alls bestnra eukiilen.

Om enlidten konrmit bort, ellcr orn ti inte tror er ha flat negon enket, var venlig kcntakta
Clvl'f via fari. tclefon (013 / 22 77 50 el 2? 49 90) cller brcv.

Relurnera cnkiilen snarast i dcl porlalria starskuvertel ellcr via ftu, 013 ,/22 49 95.

OBS! Vdnligzn ange namn och tele{onnunmer pd nAgan son vo,rit rned och bestwal ealtdlen.

Om svarskuvo;tet kommit bort gAr dct aven att skicka pl adrcssen nedan.

Liukiipings Univcrsitet
581 83 Linkbping

'rrrcx pA roru.taxpt

Unl(6plngr UdE6nd
581 &l Unk6pl(g
rdr 01322 20 0O
fil: 01+22 49 9s

Fostbm 445 58 lss
Ot! h. 2OZ(P-3096

llnk6plr€ Unlrerint
9s143 lntirlng, SWEo€il
Phon3! +46 g 2220 @
Fil: +46 13 22 49 95
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BILACA 3

Study Code: INV205R Pagc I of l'

Deparltn€nt of Environmenlal A$sessment (SLU)

STUDY BEPORT

Study title: Bekampningsmeddlsrester i fisk ftAn Zambia
(Pesticide resldues in fish from Zambia)

Author:

Study Completed in: October 1994

Petforming Laboratory
Swedish University fgr Agricultural Eciences
Deparlment of Environmenlal Assgssment .
Organic Environmental Chemistry Sectron
P.O. Box 7050
5-750 07 Uppsala
Sweden

Laboratory Study Code: |NV205R

IM/OMK Feport No: 63

911?io}-1?'{t-/'
Filenams: UA neport |NV205R 1994-10.15
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BILAGA 4

Bilaga I

PROIEKTBESKRIVNING

MEDICINSK TEKNIK I SVENSK PRIMANVA.NP
- EN INVENTERING 1995

Crntrum ftjr ritl'arderirrB av rnedicinsk tel'xnolqgi (CMT)
LinktiPings universitet

B;r,heten ftir forskniag inom Primairvard och socialtiinst
Uppsala universibet

95-02-22



BILACA 5

Hiigskolan i Karlstad
Avd. fiir Geografi och Turism

Den april 30, 1996

TELEFAX
Tiil:
Irdn:

He j !

Tack lbr ditt svar. Visst kan jag faxa <iver nigra frigor. I och med attjag- pl nigot
sdu vill fdrsilka fAnga kiinslan i bygden, ?ir dct inte se latl att alltid stalla dE ratta
frigorna. Jag 96r i alla fall hiir ett fbrs6k.

.Hur kan man.beskdva.en Edabo i korta ordalag?

.Vilken instlillning har mall till ftiriindringar?

.Hur iir det med den s.k. "Jantelagen"?

.KInns det sorn om det finns ett "8laPP" mellan dcn cnskilda invAna'ien och
politikema, vad g:iller m<ijlfuhetema all kornrna till tals ctc.?

.lv1an talar i das mvcket om "Gnosiiiandan" i Ariiing. Kiinncr du att n{gon liknande
positiv kiinsla frnni i Eda? EUcr "Ainer dli sig och emer dii sig inte si kvetter d5".

.Nlir du kom som innovatdr med idder till kommunen om "Iv{orsarvet", hur tyckle
du att du dA benr6ttes?

.Har du nigon kiinsla eller vetskap om hur du uppfattas i aag..pi!e1 fQl att sPetsa
till det hclalUppfattas du som en itockholmare soln kommit till Eda-fijr.alt tjlina
pengar och ex.-pjoat"t". eller ses du som cn positiv katalysator som fltt iging en
verk-samhet i kimmunen och sont kommcr nrnnga till gagn?

Jag :tu med-veten om att menga av frAgoma ovan iir stom och ocksl slikorligen svara
att sva.ra pA.

Med viinliga hiilsningar

Hdgskolan i Killstad ' 65I 88 Karlstad
. Tclcfon: 054-83 82 90 ' Pcnons0kac: 0'146'29 29 44' Tclcfax: 05rt-83 84 63
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BILACA 7

Provintervju 4

B: Okey, du har inte fyltt i hnr pA ilder, beror det pe arr du inte fdrsti.r i.,ider
eller alt du inte sag att det stod Alder hlr?

R: Var dl?

bI DAL

R: Jag 3{B in(e. 17.

B: Du 51 17, dA.skriver vi det. KGn, nehej, du sig inte forsta raden. Drr,ir f l icika"
sd okey. Och du glr i gymnasieskola. Linjen E, Vad srir E f6r?

x : .cKonomrsx-

B: Ar det en tvl- ell€r (reer;e?

Fl: Tre.

B: Och du glr i 6.rskurs l. I{emsprlksklass. Ar det en spa,rsksprikig klass d,u glr i
e l le r  ?

R: Mm.

B: SA ni talar spanska alla i din skolklass, eller.,.

R: Vad sa du?

B: Talar ni sFansks all3 i din skolkl.ass, eller..-

R: Ja-

B: Jaha. Och du har hemspriksundervisning ocksA.

R. l',I.m-

B: Och din far studerar- Har hayr gjorr der hela riden, h6ll j39 pa ar( s5gn, eller_..

R: Nci, han ?ir siukskoterska.

B: Det ar t i l l fail l ;gt han baller pi och studeror, jaa. Och i hemlandet sl var han
bankman och ten har du l ir!ssat fOr tvA saker pd utbitdning, grundskolp och
.gymnasiunr ,pi utb;:idn;ng i henrlaixdet. Och urbikf ad i Sterige.
'gy,tlnasieu'ibildning. Det er sj 'rkskdrerskeurbil lningere som han h-rr frin
Sverige?

R: lr4rn.

B: Och din mor alfdrsk\1inna och siukskotersk: nu ocksi.

R :  Mm.

B: Sjukskdterska och affhr,.. Vad mcnar du nlr du skriver affdrskvinna?

R: Ja, hon har haft en affer och si. Hon hil ler pe med och sii l jer kli ider.

.B: J.aha, oke;," Or-h ihem'iandcr sl "ar hon srddemnde. Och si. har du skrir. it
desjgner ocksi.. Designer och l5rare. Sl hon rar van l id .3tr ha tvi. jobb
hemrnifr6n hemlandet oclsi. precis.som nu.

R:  Mm.

B:  Och hon hade osvs lu tad  un ivers i te ts r r rb i ldn ing  och  hon har  gymnas ieurb i ldnrng
i  S l ,e r ige .  Har  hon ocks i ,  \ ' ad  he ter  dc t ,  hennes s jukskdterskeurb i ldn ing  i i r
svensk  ocks i .
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BILAGA B

r:-d

\-tl E

mdlldgskolan i Karlstad
Avd. fiir Geografi och Turism

Till

Manusgenomging
H?ir kommer rnitt "slutmanr:s" av avhandlingcn. llioturas biir att jag

hfiller pA att bcarbeta mina fi.gurer varfor.le i vjssa fall helt saknas

och i andra fall iir de preliminiira. Jag har inte heller i denna
utkbining tagit nAgon itd*e hiinsyn till dispositionen pi sidorns vad
galler fifurers placering etc, Vad som iinnu saknas och somjag ^
fti.toppili'grnis k^n lelvcrera nil.sta veckan tir ett appendix. Likas6 iir

sarnmanfatt]ringcn under bearbetning varfiir jag valt att inte skicka

med den.

Fdr att min tidsplan skall stdmma vill jag huffiunTD)*"n""
mtndagen den 4 december.

Mvh
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Riksarkivets rapport "Offentlighet och sekretess i myn-
dighets forskningsverksamhet" (1 997:2) har utarbetats
av professor Alf Bohlin pA uppdrag av Riksarkivet.
Forskningsverksamhet forekommer hos mdnga myn-
digheter och handlingarnas status dr av betydelse vid
t i l ldmpningen av ark iv lagen, ark ivforordningen och
Riksarkivets regler. Ar handlingarna som uppkommer i
ett forskningsprojekt al lmenna eller utgdr de endast s k
arbetsmaterial? Frdgan dr avgorande for handlingarnas
tillgiinglighet pA sAviil kort som lAng sikt. Rapporten ger
svar pa de centrala fr6gorna nar det giiller forsknings-
materialets riittsl iga status.
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