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EN
M FORSKNINCSARKIVEN
inservzirdeti att f5 tillging till avhandlingen
Varjeavhandlingsopponent
Detkantdnkas,atthani avvaktan
si tidigt sommojligt foredisputationen.
pfl den tryckta versionenfir mtijlighet att forberedasig med hjiilp av
manuskriptet.Foga ttinker vril han eller doktorandenp5 att tillgiinglighetentill manuskriptoch forskningsmaterialzirregleradi lag.
Frigan om hanterandeav de handlingarsom genererasinom en forskningsprocess
har varit omdiskuterad
underen kingretid. Det giiller dels
lflngsiktiga
bevarandetav materialet.
insyneni verksamheten,dels det
Bflda faktorerna har kommrt att tillhora arkivverksamhetensgrundpi bevarandet
somlflg
element,dvenom det i forstahandvar aspekterna
bakom PederMinsson Utters uttalandener 1618 om behovetav att i
Riksarkivetv6rdadet viirdefullaforskninssmaterialsombragtssamman
t
i RasmusLudvigssonsgenealogier.
decennierna.
I utredningsDiskussionen
hartagitny fart underdesenaste
1967
Dataarkiveringskommittlnz
framfordes
direktiven till
, att det var
"angeldgetatt primzirmaterialfrfln forskningsverksamhet
bevaraspi ett
siitt somgor detmtijligt att senareanviindadetsammafor nyaforskningsuppgifter". Under 1970-taletinventeradesforekomstenav forskningsmaterialvid olika universitetoch hogskolor.1980 publiceradesRolf
och 1984preHagstedtsskrift Arkivv6rdenvid hogskoleinstitutioner3,
senteradeJanBrunius en kartlziggningav ldget efter hogskolereformen
19774
.
1978 fick Riksarkivet regeringensuppdrag att utreda arkivansvareti
Resultatetblev 1986den av Helmut
sambandmed uppdragsforskning.
Backhausgenomfordautredningen"Arkivansvari sambandmedexternt
forskning".5Den
inneh6llerslutsatserna,
attprojektetshuvudfinansierad
man har arkivansvar,att forskningsmaterialetblir arkivhandlingareller
allmrinnahandlingar senasti sambandmed arkivkiggningen,samt att
j iimte materialetsviirde for kommandeforskning
offentlighetsprincipen
och utveckling skall varahuvudkriteriumvid gallring.

' "Memorial om RasmusLudvigssons befattning med rikets handlingar", tryckt i Meddelandenfrin
svenskaRiksarkivet band I. 1877. sid 46 ff.
' SOU 19'/6:68.
3 Riksarkivetsbroschyrnr 13.
a ASF nr 26.
5 RA dnr 2977155l/83.
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Vid sammatid pigick diskussionrorandeforskningsetiskafrflgor i den
verksamhetdiir personerval foremil for forskningen.Hiir kan namnas
principerfdr humanioraochsamhdllsvetenskap"6
t ex "Forskningsetiska
"Offentlighet och sekretessi forskningsoch Hans-GunnarAxbergers
ga
svetenskapli
verksamhet"7, bhda rapporterfrin Humanistisk-samhaill
"Etik
i forskstudie
forskningsridet, samt Forskningsrfldsneimndens
attoffentlighets-och
densenaredrogmanslutsatsen,
ningsprocessen".8I
var
liksom datalagstiftningen direkttilliimpbarpfl
sekretesslagstiftningen
samtatt siirskilt den personrelastoradelar av forskningsverksamheten,
teradeforskningenkunde vara av sidan afi att tillgiingligheten miste
begriinsas.
En viktig friga var om forskningenskullebetraktassomdrendehandliiggning. Hans-GunnarAxbergerhadeanslutit sig till den tolkningen.I sin
studieframhdllhanattettforskningsprojektvar attlikst?illamedettiirende
i enlighet med 2 kapitlet 7 paragtafenTryckfrihetsfcirordningen.Det
kundedesshandinnebar,att fcjrstntir ett forskningsprojektf?irdigst?illts
lingar bli allmiinna,och fiirdigstiillt fick det ansesvarai sambandmed att
En annanuppfattningvar att forskningsverkresultatetpresenterades.e
samhetensnarastvar att jiimstiilla med faktiskt handlande.Till den
"Forsktolkningenanslotsig LennartLundquisti en promemoria1986,
ningenoch offentlighetsprincipen".Han betonade,att forskningsprocessenshandlingarinte kunde vara drendeknutna,att varken i fr6ga om
eller formell behandlingvar forvaltningsmateriellabedomningsgrunder
lagensregelsystemanpassattill forskningen,samt att forskningshandlingarnablev allm[nnahandlingargenastefterf[rdigst[llandet. Undantag
utkasteller koncept,somblev allmiinnahandlingar
giillde ej expedierade
endastom de omhiindertogsfor arkivering.loLundquist fick kort tid
senarestcjdav Justitiekanslerni dennesutredningi frflgan om den s k
Metropolitprojektet.I1
utredden6retdessforinnantillsattaForskningsetiska
1989presenterade
"Forskningsetisk
provningenunderCarl GustafAndr6nsitt betiinkande
ning"l2. I den aktuella ftlryanuttryckte sig Andr6n forsiktigt efter att ha
relateratdemotsattastindpunkterna.Han menadedock, att forskningen
hadepitagliga likheter med eirendeunderhandliiggningeller pigflende
samtattmanbordekunnatolka tryckfrihetsforordningutredningsarbete,
ensbes6mmelseri enlighetmed detta.Om en sidan tolkning iindfl inte

6 HSFR 1982.
? HSFR 1983.

'o RA dnr 1156-86-53,
sid 5.
tt JK27 oktober 1986.

8 FRN 1986.
' HSFR 1983,sid 7.

12SOU 1989:74.
13SOU 1989:74 sid82 ff.

. OTFENTLICHET
& SEKRETESS
RIKSARKIVET

6

voremcijligkrzivdesett "fortydligandegenomdndring"i Tryckfrihetsfdrinom Riksarkivetav Isolde Both6n ett
ordningen.r31988 utarbetades
forslagtill handledning,broschyroch finansieringav arkivvirden vid
forskningsprojekt.la
Under senaretid har arkiven vid universitetoch
inom ramen for den av Riksarkivet och
hogskolor uppmzirksammats
pi samordnadtillsyn av myndiglandsarkivengenomfordasatsningen
(SATS-projektet).
steillning
Frigan om forskningsmaterialets
hetsarkiv
harberettsinom Riksarkivetsbyri for tillsyn ochridgivning. I en analys
av arkivbildningenvid universitetoch hogskolori tidskriften Janus
KTH, ochEli Hjonh Reksten,Linkopings
formulerade
ChristinaJonsson,
universitet,tre huvudproblem:svflrigheternaatt finansieraarkivhanteringen, forskarnasovilja mot administrativarutiner samt arkivariernas
frigan dessNyligen diskuterades
oformiga att enasom riktlinjerna.15
utom vid ett arkivvetenskapligtseminarium pi grundval av studier
rorandematerialfrin humanistisk,teknisk respektivemedicinskforskning.16

reittsliga
For att slutgiltigt reda ut frflgan rcirandeforskningsmaterialets
p5
professorAlf
expert
Bohlin,
viilkiind
Riksarkivet
vrint
sig
till
statushar
Med tankepi zimnetsintressehar Riksarkivet
offentlighetslagstiftningen.
ansettdet liimpligt att publicerahansrapport"Offentlighetoch sekretess
i en myndighetsforskningsverksamhet".
giiller offentlighetsprincipen,
For myndighetersforskningsverksamhet
Det innebdr,atthandlingarsomuppst6r
konstaterar
Bohlininledningsvis.
i sambandmed forskningvid universitetoch hogskolortir underkastade
reglerom allmeinnahandlingari enlighetmed tryckfrihetsforordningens
2.kapitel.Det fir ocksflfoljden,afi Amkilligahandlingarsomframstiills
i ettforskningsprojekt fir karaktdrenavallmtinnahandlingar.Vtigledande
frflganhuruvidaforskningenskalljiimstiilftir dettaiir denomdiskuterade
las med ett handliiggandeav ett rirendeeller betraktassom faktiskt
mening. Alf Bohlin besvararfrflgan
handlandei forvaltningsrtittens
genomatt karakteriseraforskningensom faktiskt handlande.Han lutar
ocksi ht att fora in huvuddelenav uppdragsforskningenunder detta
begrepp.
Av storbetydelsefcirsivzilforskarensomarkivmyndighetenblir sedanvid
vilken tidpunkt de inkomnaeller hos myndighetenupprtittadehandlingarnablir allmiinna.Underavsnittetom inkomnahandlingarexemplifieras

'o RA dnr 153-88-50.
15Christina Jonssonoch Eli Hjorth Reksten,Documenting scienceand technology:
the Swedishperspective.Janus1995:2,sid 29 ff.
i6 C-uppsatservid Stockholms universitet 7996 av Kerstin Martinsdotter, Gunilla Strdmberg
och Karin Astt,i-.
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okningar.
ammadematerialetfrin enkiitunders
meddettidi gareuppmzirks
skriftligenavliimnadesvarenblir allm?innai det
De av intervjupersonerna
ocksi, att det
ogonblicksomdelimnas <ivertill forskaren.H?irpo?ingteras
om deninkomnahandlingeniir flirdigstiilld eller om den
saknarbetydelse
iir ett utkast.En stor del av de av myndigheteneller forskarenupprtittade
handlingarna dr attbetraktasommellanproduktereller arbetshandlingar.
En mellanprodukt,framhiller Bohlin, Ziringenallmiinhandlingftirriin den
har expedierats.Expedieringiir det frilgaom si liingehandlingenliimnas
vidarei syfteatt informera,inte om avsiktenuteslutandevarit att konsultera.
Vidareuppehiller sig Bohlin vid det viktiga forhflllande,att en handlings
karaktiir av allmzinhandling inte behciverinnebziraatt den samtidigt iir
offentlig, d v s tillgiinglig ftir allmiinheten.Med hiinvisningtill sekretessi riitten att ta del av
lagengcirhanheirobservationerrcirandebegr?insning
forskningsmaterialet.Hiir skyddasmyndigheterseller uppdragsgivares
samtframf<irallt enskildapersonersom forekommeri
affzirsverksamhet
studier.
eller samhiillsvetenskapliga
medicinska,beteendevetenskapliga
For doktorandenkandetavslutningsvisvaraintressantattkonstatera,dels
utanfaktiskt handlande,delsatt
att haninte sysslarmed tirendehantering
till ftiljd av dettablir allm[n handlingfcirstniir
avhandlingsmanuskriptet
avhandlingeniir f[rdigstiilld, d v s i praktikenniir den lzimnastill tryckning.
nu
Det iir Riksarkivetsuppfattning,attfrigan om forskningshandlingarna
ffltt en si mfingsidig belysning, att fltgiirder f<ir tillvaratagandeoch
tillgiinglighet kan vidtas.

Erik Norberg
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UTCANCSPUNKTEN
drivs i privatraittsligform, sflsomt ex ChalOm en forskningsinrzittning
mersTekniskaHogskola,har allmrinhetengivetvis ingen riitt till insyn i
-univer
verksamheten.
For sidanforskningsombedrivs av mryndigheter
sitetochhdgskolorjiimte
andrafcirvaltningsmyndigheter-geillerdiiremot
i vzisentligah?inoffenttighetsprincipenAven om forskningsverksamhet
seendenskiljer sig frfln myndigheternasadministrativa- beslutandeverksamhet,ror detsig iindockom offentlig verksamhet,sombedrivsi det
hoshdgskoallmiinnasregi. De handlingarsomforskningsverksamheten
lor och andramyndighetergenererariir diirftlr underkastadede i 2 kap
(TF) fastslagnareglernaom allmzinnahandlingtryckfrihetsforordningen
arsoffentlighet.l Typenavforskning - liksom saittetfdr dessy'nansiering
- fflr hiirvidlagansessaknabetydelse.De handlingarsomt ex professorer,
producerari sin forskningslektorerochinnehavareav doktorandtjiinster
verksamhetkan ffl karakteirenav allmrinnahandlingar- h<igskolaniir ju
derasarbetsgivare,och de skall enligt sinatjeinstebeskrivningar
iignasig
it forskning iiven om forskningsprojektetfinansierasmed externa
medel,somsteilltstill myndighetensforfogande.Nflgontingannatdr dock,
forskatttypenav handlingarvarierar beroendepi vilket Smnesomr6de
ningsprojektetgiiller. Inom t ex beteendevetenskapliga
discipliner gors
ofta enkeitunderscikningar
som ett led i ett pigflende forskningsprojekt.
(Enkiir eller intervjuformul?iretblir di en allmzin handling, nzir det
avsrindsfrfln myndigheten,och de skriftligen avgivnasvarenfir karaktdren av allmiinna handlingar,ndr de inkommer till myndigheten,se
vidare nedan.)S6danahandlingarfrirekommerdock ytterst saillaninom
t ex denjuridiskaforskningen,somnormaltbedrivspi basisav lagtext,
lagfor-arbeten,rdttspraxisoch litteratur.

Hlir mi blott pekas pi ett uttalande av konstitutionsutskottet,som gjordes vid tillkomsten av sekretesslagen(Sekrl-) och som giillde behovet av sekretessvid uppdragsforskning.Utskottet fann, att
"offentlighetsintressetn?tudet giiller
forskning" hade sidan tyngd, att sekretesstidenfdr uppgifter i
allmcinna handlingar hos hdgskoleenhetborde begriinsastill hdgst tio flr (KU 1979180:37s 31, se
Sekrl- 8:9).
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FORSKNINC
ELLER
HANDLACGNINC
HANDLANDE
FAKTISKT
DE?
AVAREN
En principiellt viktig friryagriller,om forskning skall sessomhandkiggning av cirendeeller som s k faktiskt handlande.SvarethArpebhr av
betydelsefcir besvarandetav en annanfrhga,niimligen den, vid vilken
handlingkan ffl egenskapen
tidpunktentill ett forskningsprojekth<irande
av allmiin.
"handlziggningav
Man brukar inom fcirvaltningsriittenskilja mellan
drende"och s k "faktiskt handlande".Forvaltningslagen(FL) glller vilka har en generell
med undantagfor n6gra servicebestiimmelser,
"handlzlggningav
tilllimplighet (4-6 $$) forvaltningsmyndigheternas
"drendeo',som ziravsettatt ha
drenden".Nflgon definition av begreppet
sammainnebordi TF som i FL, har inte givits i vare sig lageneller dess
f<irdennatyp av verksamhetkan sdgasvara,
menutmeirkande
f<irarbeten,
att denresulterari ett uttalande- ett beslut- genomvilket myndigheten
Sakenkan vill piverka andramyndigheterseller enskildashandlande.2
nigot fcjrenklat- uttryckass6,att FL giiller myndigheternasbeslutande
verksamhet.
Det iir inte mttjligt att draenhelt klar griinsmellanmyndighetsbeslutande
verksamhetoch dess/aktiskahandlingar,mennflgratypexempelm6 ges.
Di en professorf<ireltiser,d,gnarhan sig flt faktisk forvaltningsverksamhet, men di han handharexaminationeni dmnet, handliiggerhan ett
drende,som skall utmynnai ett beslut om betyg. Likasfl rtir det sig om
av faktiskahandlingar,naren liikareutfor en operation,men
fciretagande
fcirvirden,
neirdrirefterfrflgauppkommerom patientensbetalningsansvar
om
avgiftsdebitehandlardet om ett drende,somavslutasmed ett beslut
ring. Som ytterligare exempel kan niimnas polismans dirigering av
trafiken.3Om emellertidpolismanneni sambanddzirmedskulle ingripa
mot entrafikant,sombrutit mot giillandetrafikforeskrifter,kan - beroende pi ingripandetsnatur- fuiryabli om handliiggningav ett zirende.

Se t ex Ragnemalm, Ftjrvaltningsprocessrattensgrunder, 7 qpl 1992 s 14 och Str<imberg,
Allmiin fcirvaltningsriitt, 17 upp 1995 s 80.
Jfr prop 1971:30s 315.
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Av de handlingarsom framstiills hos en myndighetinom ramenfor ett
forskningsprojektkan m6nga komma att fh karaktzirenav allmiinna.
Avgdrandefcjr svaretphfrhgan,ndrenhandlingantardennaegenskap,dr
bl a, om forskning skall betraktassomhandliiggningav iirendeeller som
faktiskt handlande.I forra fallet - om frflga allts6skullevaraom rirendehandlciggning- d'.rhuvudregelnenligt TF 2:1 1 st, att hos myndigheten
blir allmrinnaforst niir drendet
handlingar,sominteexpedieras,
utarbetade
har slutbehandlats(eller alltsi ntir forskningsprojektethar avslutats).
Tankenbakomdennaregleringhar varit, "att enmyndighetbor harimligt
utrymmeatt sj?ilvbilda sig enuppfattningochfatta stindpunkt,innanden
till f<irfogande
mflstest?illadehandlingarsomiterspeglarovervzigandena
for allmiinheten".aInnan handlingennitt det stadiumd6 den skall anses
som "upprattad", utg<ir den ett myndighetsinterntarbetsmaterial.En
forskarekan givetvis ha sammabehov och intresseav skydd mot insyn
underett dnnuicke avslutatforskningsprojekt,men serman forskningen
utan som,/aktiskthandlande,blir fdljden,
inte som iirendehandliiggning
"frirdigstdlld" ochdiirmed
att en till projektethorandehandlingkan vara
tidpunktrindenddprojektethar avslutats(sevidare
allmcinvidentidigare
nedan).
Denforskning sombedrivshos hogskoloroch andramyndigheterfir liksom t ex undervisning-betraktas somfaktiskthandlande.Forskningsav rent faktiska
verksamhetenbestfiri stor utstrzickningi f<iretagandet
handlingar mzitningar,provtagningarm m (vilka i och for sig kan goras
dveninom ramenfcir ett zirende)- den skiljer sig markantfrfln offentlig
forvaltning i 6vrigt, dar fthga ej siillan zirom myndighetsutovningmot
"beslut",vilketju
enskild,ochdenutmynnarnormaltintei nflgotformligt
"handliiggning
iir det typiskakriteriet pfr denverksamhetsombendmnes
av drende".Min bedomninghiirvidlagvinnerocks6stcidi praxisochi den
litteraturen.Somexempelp&faktiskt handlandeneimrdttsvetenskapliga
- just "forskning",ochi
- liksomWennergren6
ner Hellners-Malmqvist5
"enligt
"Metropolit"-6rendet
vanligtvisforhtirskananf<irdeJK, att
detsk
handlande..."
som
s
k
faktiskt
dr
forskning
att
anse
de uppfattning...

a Prop7975/76:160s72.
5 Hellners-Malmqvist,
4 uppl 1995s 49.
medkommentarer,
Nya fdrvaltningslagen
6 Wennergren,
19uppl 1996s 11.
Handliiggning,
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(JK 1986 A29).7Griinstrdmm fl iir av sarnmauppfattning,di de uttalar,
"att handlingarupprlittadeinom forskningsprocessen
blir allmlinnahand'pi
niir
annat
s?ittftirdigstlillts',
de
lingar i enlighet med 2kap.7 $ TF
oavsettom forskningsprojektetifrflga slutfdrtseller inte".8
"forskDet bdr dock pipekas, att det hos en myndighetkan uppkomma
ningsanknutnacirenden".Om enforskareansdkerom anslagfcirattkunna
upphovtill ett
genomfdraex vis en studieresa,ger hansbidragsans0kan
drende,som myndighetenskall besvaragenomett beslut.

(i Sekrl9:4) avsermyndighets"meraallmiint
om statistiksekretess
attbestiimmelsen
Jfruttalandet,
ndgot
sdrskilt
rirende" (prop 1979180:2s263).- Aven
utan
anknytning
till
utredandeverksamhet
denuppfattningenhar dock framfiirts, att ett forskningsprojekteirett iirendei TF:s mening
HSFRetik 1983s 2, jfr samme
(Axberger,Offentlighetoch sekretessi forskningsverksamhet,
"forskningsverksamhet
... pitagliga likheter mediirendeunderhandliiggningeller
fiirfattare,har
bOrkunnatolka tryckfrihetsfdrJaganseratt mananalogimAssigt
medpigiende utredningsarbete.
(SOU 1989:74s 85).
si att detfdreliggeriiverensstlimmelse"
ordningens
bestiimmelser
(1992)
s 123.
Arkivlagen
Griinstrtjm-Lundquist-Fredriksson,
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KC
N
U P P D R A C S F O R SI N
AV
HANDLACCNINC
F A K T I S KHTA N D L A N D EE L L E R

AnrNor
En ingalundaovanlig foreteelsedr, atten myndighetgesi uppdragatt 6t
annanmyndigheteller enskilt subjektutfora visst forskningsarbete.Di
kan den
termen"drende"har "ungefdrsammabetydelsesomuppdrag",e
frflgan steillas,om en framsttillning om dylik uppdragsforskningger
myndigheten.Dataupphov till ett iirende hos den uppdragstagande
arkiveringskommitt6ntycks ha varit av dennauppfattning.Efter att ha
konstaterat,att det blivit allt vanligareatt olika typer av undersokningar
bedrivsi form av uppdragsforskning,uttaladeniimligen kommitt6n, att
"handlingar som tillkommer inom institutionen under projektarbetets
g6ngblir att ansesomuppriittadenzirprojektethar slutfortt"tO(fr ovan).
For egendel steillerjag mig n6gottveksamdafii[. Kan myndighetensrent frivilliga - fltagandege upphov till ett rirendehos denna,och hur
avslutasi sflfall ett sidant tirende?I avsaknadav ytterligarestodfor den
framfordauppfattningenar jagdiirfor beniiav datarkiveringskommitt6n
gen att betraktadven dennatyp av forskning som faktiskt handlande.
RAttslaget
hiirvidlagiir dockn6gotoklart;jfr t ex iirendetJK 1986A29,
diir JK fann att ett forskningsprojekt"av den art som h?ir ?ir i frhga"
(Metropolitprojektet)inte kunde ansesvara ett iirende.
Det sagdasynesdock fi modifierasfcir det fall att uppdragsgivarendr en
tiverordnadmyndighet Fir en liigre myndigheti uppdragatt for htigre
myndighetsriikning genomforaviss undersokningeller utredning,kan
dem emellanmedfora,att denunderordt ex subordinationsfcirh6llandet
nademyndighetenairskyldigatt6tasiguppdraget- pi sammaszittsomden
mflstebesvaraenremissfrfln hdgremyndighet.I sidant fall fir framstaillningenansesge upphovtill ett tirendehos den leigremyndigheten.
Stodhiirforgesi rirendetJO l9l1178 s272,vilket giilldefrhgan,huruvida
gjord
en av statensindustriverk pfl uppdrag av industridepartementet
"var
upprdttadeller inte" hosverket,di denbegiirdesutltimnad.
utredning
till?impligaforfattningsreglernaoch
JO pekadepfl de i sammanhanget
"handlingar,
framhcill,att
somhf,nfdrsigtill visstmfrleller 'cirende', skall

e Wennergren,Handliiggning s 12.
'o SOU 1.976:68s173.
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ansessomuppriittade,dfl de expedieratseller,om expeditionej 6gerrum,
di m6let eller iirendetblivit av myndighetenslutbehandlat".Enligt JO:s
begtiranbedomningvar utredningen- vid tidpunktenfor scikandens
"varken expedieradeller slutbehandladhos industriverket".Den skulle
sfllundases inte som en allmiin handling utan som ett myndighetens
internaarbetsmaterial.
somredovisasi form av t ex en
Niir det g[ller sjalvaforskningsresultatet,
"rapport", blir dock det praktiska resultatet detsamma,oavsett om
handlingenanseshiinfora sig till ett iirendeeller inte. Rcirdet sig om ett
rider ingen tvekan om att resultatetav understikuppdragsftirh8llande,
I ett fall somdetta
ningensi sminingom skalltillstiillas uppdragsgivaren.
viil
utredningen
slutforts
?irhandlingenav sidan karaktiiratt den sedan
- skall gcirastill f6remAlfor expedition,till foljd varavdenfir ansessom
upprzittad,och allmzin,fcirstvid dentidpunkt dh expeditionde facto sker.
Att vAlja nigon tidigare tidpunkt fcir offentlighetensintriide - ex vis
- [r knappastmtijeller tryckningen(f?irdigsffillandet)
slutbehandlingen
ligt.11

Di forskning - med ovan angivet undantag- fitr ses som faktiskt
handlande,uppkommerfrigan, vid vilken tidpunkt de till ett forskningsprojekthdrandehandlingarnakanfi karaktiirenav allmtinna.Innanfrigan
ndrmarebelyses,bcirdet till undvikandeav missforstindpipekas,att det
i ett forskningsmaterialkan finnas olika typer av handlingar, vilkablir
allmrinna vid olika tidpunkter.Sidana handlingarsom utarbetatsinom
myndighetenochsominte expedierasskalldockenligthuvudregelnanses
och dzirmedallmiinna,ndr de "justeratsav myndigheteneller
upprzittade
pfr annatsattfrirdi gstdllts" .

11Se Bohlin, Allmiinna handlingar(1988) s 154.
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A L L M A N N AH A N D L I N C A R
F O R S KINN C S MA T E R IA L
4 . 1 T I L LM Y N D I C H E "TI N K O M N A "H A N D L I N C A R
Det kan i ett forskningsmaterialfinnashandlingar,somforskarenerhillit
En sidan handlingblir att betraktasomallmdn,
frfln nigon utomst6:ende.
niir den inkommittill myndigheten;TF 2:6.Innanhandlingenhar anlzint
till myndigheten- varmedavsesatt den skall ha ankommittill myndighetenslokaler - foreliggeringenpi TF grundadrtitt att utbekommaden.
En handling,somfaktisktkommitin ochsfrlundafinnshosmyndigheten,
genastellersflsnartdet?irmtijligt
skalldiiremotpflbegiirantillhandahillas
(forutsattgivetvis att hindermot utleimnande
ej m<iterp g a bestiimmelse
om sekretess).
Till handlingar,som blir allmiinnaenligt fdrevarandelagrum,hdr t ex
r utdragur register,som rekvireratsfrin annanmyndighet,
beviljat
beslut("kontrakt")avseende
I externanslagsgivares
forskningsanslag,
r beslutom tillst6nd att bedrivaforskning i frzimmandeland,
mellan olika forskare,
r brev eller annankorrespondens
r skriftliga svarpi en av forskarengenomfordenkeitunderscikning,
r upptagningar,som ing6r i ett datasystemoch som myndigheten
beredstillg6ng till genominkoppling pi nzitet,
som forfattatsav en hogskolestuderande
r ett examensarbete,
och av denneinliimnastill vederborandeinstitution.
Det ?iremellertidinte nodvaindigt,att handlingenavliimnatsi myndighetenslokaler.utandenskallansessominkommendveni fall, dfl denkommit
"behr)rig befattningshavare"till handa.Tillriickligt rir silunda att en
mottagit handlingen,
behtirig foretrzidarefor myndighetennflgonstzides
men vdsentligt?iratt handlingenrent fysiskt befinner sig i ett ltige, dair
vederborandekan beslutaom dessutliimnande.
r Poneraatt man som ett led i ett forskningsprojektskall genomf<iraen
och att dennagdrs av forskaren"ute pi feiltet".De
enkritundersokning
diirvid av de intervjuadepersonernaskriftligen avgivnasvarenblir di att
ansesom till myndighetinkomna - och allmzinna- handlingar,ndr de
overliimnatstill forskaren.
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Detbor dvenerinrasom attdetf<irbegreppet"inkommenhandling"drhelt
utanbetydelse,om handlingenur avsdndarens
synpunktframstir somen
somettutkast,
fcirslagellerlikn.(frdocknedan
fiirdigproduktellerenbart
TF 2:9 2 stang.utkastochkoncepttill myndighetsbesluteller skrivelse).
Varjetill myndighetinkommetskriftligt meddelandeziren allmrinhandling, hur skissartateller informellt det rin m5 vara.rz

" U PPRATTADE"
HANDLINCAR
4 .2 H OSMY N D IC H E T
Till ett forskningsprojekthtir givetvisi storutstriickningiivenhandlingar,
somforskarensjiilv har fabricerat.MedanregleringenrTF 2:6, fcirvilken
ovanredogjorts,avserhandlingarsommyndighetenmottagitfrin n6gon
utomstflende,
tar bestrimmelseni 7 $ siktep6 handlingar,somframstiillts
eller utarbetatsinom myndigheten.I densammauppstiillstill en b6rjan
vissahuvudreglegvilka iir tiinkta att gallafor flertalethandlingar(nedan
4.2.I), medaniterstodenav paragrafeninnehfllleravvikanderegler for
vissa srirskilda kategorier av handlingar, bl a diarier, journaler och
(4.2.2).Fcirvissahosmyndighettillkomnahandliknandef<irteckningar
lingar har dock i 9 $ givits speciellaregler. Det ror sig bl a om s k
"mellanprodukter"- utkasteller koncept- vilka utgor fcirstadiertill den
slutgiltigaeller fiirdiga handlingen (4.2.3).
4.2.1Huvadreglerna
a) Handlingensexpediering
Den forsta av de huvudregler,som iir fastlagdai TF 2:J I st,innebzir,att
en handling skall ansessom uppriittad hos myndighet, ndr den har
"expedierafs".Det exemplarav handlingen,sommyndighetenbehilleroriginaleteller en kopia deirav- blir genomexpedieringenen uppriittad
ochsiledesallm?inhandling.Begreppet"expediering"harinte definierats
i lagtexten,men hiirmed fcirstis att handlingenavsdndsantingentill
enskildeller till annanmyndighet.13
- rora sig om t ex
Det kan - nrir det giiller forskningsverksamhet
r ett av forskarenutsrintenkiit- eller intervjuformuleir
(exempelbilaga 1),
r en skriftlig piminnelse om besvarandeav enkiiten
(exempelbilaga2),

'2 Se Bohlin, Allmiinna handlingar s 114 med diir anmiirkt praxis.
13Se t ex. nA tSAO2:4.Detiir emellertid inte helt nddvandigt, att handlingen verkligen avsiintsfrin
myndigheten, utan den skall ansessom expedieradiiven i fall, di den hos myndigheten hdlls
tillgringligfdr avhrimtning;se RA 19822:59.JfrIO 1994195s 519 (nedannot 20).
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resultatetav en unders6kning,sommyndighetenutfort pi uppdragav
annanmyndigheteller enskilt foretagoch som- sedanutredningen
i form av en "rapport"
slutforts- tillstiilles uppdragsgivaren
(exempelbilaga3),
ett forskningsprogrameller en projektbeskrivning,som utarbetatsi
syfte att bilda underlagfor en anstikanom projektst<idoch som,tilltillstiillesen externanslagssammansmed ansokningshandlingen,
(exempel
givare
brlaga4)
en skriftlig forfrigan till annanmyndigheteller enskild
(exempelbilaga5).
ansesuppriittad,oavsett
Det bor noteras,att en handlingsomexpedieras
detskicki vilket denbefinnersig vid tidpunkteni frflga.r4Att handlingen
ur avsdndarens
synpunktinte utgor nigon fiirdig produkt utan enbartett
Det
utkasteller forslag,saknaralltsi i princip betydelsei sammanhanget.
finnsdockettvisstutrymmefor attenmyndighetlflternigon utomstiende
ffl ta del av utarbetadeforslag till rapportereller skrivelser,utan att en
dylik form for samrid nddvlndigtvis behcjvermedfora,att de overseinda
handlingarnaskall ansessom expedierade.Till denna situation, som
jag nedanunder4.2.3.
reglerasiTF 2:9 2 st, Sterkommer
b) Arendets slutbehandling
skall
Somovanframgitt ter detsignflgotoklart,om all uppdragsforskning
betraktassomhandliiggningav [renden.Min bedtimninghiirvidlag dr,att
d6enoverordnadmyndighetuppdrar
deti vart fall uppkommerett eirende,
6t en liigre myndighetatt genomforaviss utredningeller undersokning.
Fcjrsidanahandlingar,somunderprojektarbetetsg6ngutarbetashosden
senaremyndighetenoch som inte expedieras,gilller dfl som huvudregel
enligt TF 2:1 | st 2 p, att de skall ansessom uppreittadeoch diirmed
allmiinnaforst niir tirendethar slutbehandlatshos myndigheten.
c) Handlingens"fdrdi gsttillande"
D6 forskningnormalt fir sessom faktiskt handlande,blir foljden, att en
till ettforskningsprojekthorandehandlingkanvaraupprtittadochsfllunda
allmdn, innan projektet har avslutats.Ftjr sidana fall, di en handling
varken expedieraseller hiinfor sig till visst hos myndighetenanhtingigt
zirende,
har det iTF 2:1 1 st 2 p (sistaledet)givitsen s[rskilt regel,enligt
"justerats av
vilken handlingen skall anses som upprtittad, nzir den
myndigheteneller pfl annatsattfrirdi gstdllt s" .

'a Se Bohlin, Allmrinna handlingars 145.
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Inga direktasvflrighetermoteratt faststiilla,om enhandlingblivit upprlittad genomjustering.Den fcir handlingenskaraktiir av allmrinavgorande
tidpunkten iir givetvis den, di handlingenf<irsettsmed intyg om sin
"p6,annatsattfrirdigstdllts"
riktighet.Vadsomexaktinnefattasi uttrycket
air diiremot inte lika klart. Di det emellertid inte krdvs nigot siirskilt
fcjrfarandefrfln myndighetenssida for att handlingenskall ansessom
fiirdigstiilld ochd?irmeduppriittad,l5tordedetvaratillriickligt, att dent ex
eller omgodkiints(sanktionerats)av diirtill behtirig befattningshavare
hiindertagitsf<irf<irvaring.Huruvidahandlingenfcirvarasi arkivutrymme
eller pi t ex forskarenstjiinsterumifudiirvid utan betydelse.l6
Antag att en forskaresom ett led i sitt forskningsarbete
r tar fotografier (exempelbilaga 6) eller
r gor en video-eller bandinspelning.
"fiirdigUtgingspunkteni dessafall fir ansesvara, att fotografiet iir en
stiilld" handling, niir det (tagits och) framkallats,och att video- eller
iir enuppriittadoch allmiinhandling,niir inspelningen
bandupptagningen
av forskaren.Handlingarnahar
har avslutatsoch bandetomhaindertagits
"slutliga
utformning". Att forskarenpfl basisav
dfl i allmiinhetffltt sin
innehillet i demkommeratt dravissaslutsatser.somhansenareredovisar
i sin rapport,miste hiirvidlag saknabetydelse.Handlingensom sfldaniir
ju inte avseddatt omarbetasochkan diirfcirinte sessomnigot utkasteller
koncept(fr nedan).
Gors senare
(exempelbrlagaT),
r en utskrift av innehillet i bandupptagningen
uppkommeren ny handling,som blir allmiin sfl snartden rir s a s
"fdrdig".
"ute pi
Antag vidare att forskaren genomfciren enkeitundersokning
fdltet". Om de intervjuadeavger sina svar skriftligen, blir dessa,som
tidigarep6pekats,allmiinnahandlingari och med att de <iverliimnastill
forskaren(TF 2:6). Om manalternativttainkersig,att de av honomstiillda
frflgorna besvarasmuntligen och att han sj[lv nedtecknarsvaren,blir
"fzirdigstAilts",antingen
nedteckningenen allmzinhandling,ntir den har
direkt pi platseneller nflgot senareefter renskrift.

15Seprop 1975176:16O
s 143.
16Seprop1979180.2
DelA s 172.
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4.2.2.Journaler och register
"expediering"
De i foregflendeavsnittredovisadereglernaom handlings
m m harkaraktdrenavhuvudregler,di deangervadsomg?illerbetriiffande
vilka
handlingari allmiinhet.I TF 2:7 2 stharintagitsvissabestiimmelser,
vissa
siirskilda
utformats som undantagfrin huvudreglernavad angir
kategorierav handlingar.En av dessaregler, som kan bli till?implig pi
vissahandlingari ett forskningsmaterial,dr deni 1 p, vilken avserdiarier,
journaler samtsSdanaregister
eller andrafdrteckningar somfcirsfortlosfl:snart de"fcirdigstdlltsftir
pande.Sidanahandlingaransesuppraittade,
anteckningeller infdring". Gemensamtfdr dem eirs6lunda,att de blir
"i
allmeinnapi ett mycket tidigt stadium.Ett diarium iir uppriittat det
ogonblick bl[cket torkat". Frin och med dennatidpunkt zirhandlingen
allmdn, och detta dven om nigon infciring i den iinnu ej skett. Med
"registereller annanforteckning" avsesbl a olika typer av kortregister,
vilka kontinuerligttillfiirs nya uppgifter.I sammastundsom en anteckning gdrsi registret,blir deti dennadel att ansesomupprzittat.Av det stitt
att den
varpi enhandlingharrubriceratskanmandockinte dra slutsatsen,
"register"
utan det
i nu avseddbemeirkelse,
utgor - eller inte utgor - ett
"fdres
avgorandedr, att handlingen
fortl\pande", d v s blir foremfrlfdr
kronologiskt8terkommandenoteringar.
Om man som ett led i ett pflgiendeforskningsprojektfor ex vis
I en projektdagbokeller nSgontyp av
r projektkort,somfortlopandetillfors nyauppgifter,t ex om resultatetav
kontinuerligtutfordaprovtagningareller mdtningar,ror det sig om
en sidan handlingsomblir allmiin redanpfl det tidiga stadiumdi
den "frirdigstiillts for anteckningeller inforing".

4.2.3.Utkastoch koncept
Atskilliga av en forskare fabriceradehandlingar utgor osj[lvstiindiga
mellanledpfl viigentill en slutlig produkt(arbetshandlingar).Det utmzirkandefcirdennatyp avhandlingar- utkastochkoncept- iir, attdebefinner
zindenslutligaprodukten.Di de
sig pfl ett tidigareframstiillningsstadium
m a o utg<irf<irstadiertill en definitivt utformad handling, brukar de
bendmnas"mellanprodukter".Till handlingstypen- om vilken finns
i TF 2:9 2 st - hor t ex
bestiimmelser
r utkastoch koncept,
r andra"kladdar", som dr avseddaatt omarbetas,
r korrektur som skall granskas,och
r s k ritabeller, vilka anviindsvid produktion av statistik.
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ej finns betrtiffandetekniska
bor att nflgonseirreglering
Uppmiirksammas
tar sikteph alla slags
om
mellanprodukter
utan
stadgandet
upptagningar,
handlingar.Regleringenomfattarsilunda iiven
r upptagningarfor ADB, vilka utgdr osjiilvstiindigaled i en pigiende bearbetningav data.tT(FcirsidanaADB-baseraderegistersom
iTF 2:7.)
ftirs fortlopandegiiller diiremotbest?immelserna
Aven mfl pekas p6 den situationen,di en myndighet anlitar annan
myndighetfor vissundersokningeller utredning.En skrivelseinnefattande en begiiraneller forfrflganhdromfir karaktlirenav allmzinhandlingi
och med att den avseindesfrin uppdragsgivarenresp inkommer till
Den senaremyndighetensskriftliga svarpfl framstiilluppdragstagaren.
ningenfir bedtlmaspi motsvarandesatt.Ett av dennamyndighetunder
arbetetsgfrngutarbetatutkastellerfOrslagtill slutlig produkteller skrivelse kan d[remot teinkasutgdraen mellanproduktenligt TF 2:9. Utkastet
utanattdet
skalldiirttir underhandkunnaoverllimnastill uppdragsgivaren
dzirigenomansessomenexpedieradhandling(sevidarenedan).Fcirandra
dememellanutviixladehandlingar,somej direkt g[ller utformningenav
den slutliga produkten,geillerreglerna i TF 2:6-7. Klart iir likasfl att
ellerutredningenblirallmtinhandlingenligt
resultatetavunderscikningen
nyssniimndaregler,niir det sfl smflningomoverltimnastill uppdragsgivaren.
"saknarintresse
Di nu aktuellahandlingar(utkastetc)i storutstrzickning
blir de allmiinfrfln de synpunktersombiir upp offentlighetsprincipen"ts,
na endast om de expedieraseller tages om hand fcir arkivering. En
mellanproduktutgdr siledesingen allmiin handling,sfl llinge denej har
expedierats.Dennaforutsiittningiir uppfylld, om handlingendels iir av
prelimincirbeskaffenhel(utkastetc),delsoverliimnastill nigon utomstikonsultationer
endeuteslutandei samrddssyfte."Endastoverl?iggningar,
och liknande fcirfarandenomfattas av regleringen."leHar handlingen
inte i konsultations-utan i informationssyfte,har den expeoverlzimnats
dierats.2o
RegelniTF 2:9 2 st skall gdlla,oavsettvar handlingenbefinnersig.Ett
till nigon utomstflende,
utkasteller koncept,somfdr samrid civerlzimnats
ar fdljaktligen ingen allmiin handling vare sig hos avsiindareneller
av allmain,dfl densenare
mottagaren.Ej hellerfflr handlingenegenskapen
Vad som hiirvidlag
i ofcirzindratskick Aterkommertill upphovsorganet.

17Se hlirtill prop 1973:33s 78 ff.
tBProp 1975176:160
s 167.
le A. prop s 170.
zo5" R \ 19832:57.
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kan framkallaviss tvekaniir dock det fdrhillandet, att den somkonsulterats ej seillanhar och dvenavgersynpunkterpfl innehillet i handlingen.
iir ju ocksh att rhdgoramed och inheimta
Syftet med overseindandet
tar stiillning
synpunkterfrin t ex annanmyndighet,innanupphovsorganet
situationen
till denslutligautformningenavprodukten.Dennu skisserade
har dock ftirbigfrtts i lagmotiven, och den tycks ocksi falla utanfcir
grundlagsregleringen.
Av giingselagtolkningsmetoderf6r d[rtor anses
folja, att dylika anteckningarmedsynpunktergerupphovtill enhandling,
pfrvilken bestlimmelserna
iTF 2:6-7 skall tilliimpas.
Det sagdamfl belysasmed ett exempel.Om vi tlinker ossatt en forskare
avhandlingsarbemeddoktorandtjiinstvidjuridiskinstitutionbedriverett
forhflller
det sig si,
te rorandeallmiinnahandlingarochderasoffentlighet,
att sj?ilvamanuskriptettill avhandlingensuccessivtveixerfram och tar
form for att - fdrhoppningsvis- si sminingom kunnabilda underlagfor
en disputation i iimnet. Di manuskriptetfortlopande omarbetasoch
synpunkt,utgor detett
korrigeras,bl a ur sprflkligochdispositionsteknisk
"arbetsmatetral"
som enligt vad ovan sagtssaknarkaraktiirenav
sidant
pig6r. Om vi vidare t?inker
allmzinhandlings6liinge avhandlingsarbetet
manuskriptettill en
oss,att doktorandeneller hanshandledareoverseinder
innan beslut
och
samrid,
professorvid annatuniversitetfor bedomning
om disputationfattas, uppkommerdiirigenom ingen allmiin handling,
utan manuskriptetutgor fortfarande en mellanprodukt, som inte har
expedierats(exempelbilaga 8). Ett skriftligt svar med synpunkter,som
iTF 2:6-7. Dfl forskmedbedomaren
avger,fciljer dock bestzimmelserna
ningen i ett fall som detta dr att anse som faktiskt handlande,fflr
manuskriptetegenskapenav allmeinhandling, nzir avhandlingenhar
"fairdigstiillts". Detta liir inte kunna konstaterasforriin avhandlingen
kimnatstill tryckning.
Som ett annat exempelkan neimnasdet fall di man under pflgiende
redovisaroch behandlarolika delstudier("manuskriptforskningsarbete
tippetseminarium.Di handlingen(utkasutkast")p6 ett for utomstfrende
tet) saknarkaraktdrenav allmdn,uppkommerfrigan, om denblir allmiin
genomatt riverliimnas("expedieras")till de vid seminarietndrvarande
personerna.2l
Frhganfflr besvarasnekande,om seminariethar anordnats
"utkast". Det f6r di
for att forskaren<inskarerhfllla synpunkterpfl sitt
somavsesiTF 2:9 2 st och
ansesrora sig om ett sfldantsamrfldsf6rfarande
som inte medfor,att handlingenhar expedieratsgenom<iverltimnandet.

21JfrZirendetJO1994195s519,d?irenmyndighetl6titenjournalistfatadelavenicke-allmiinhandling
"pi stiillet", dvs i myndighetens lokaler, och diir JO ansig, att handlingen dfigenom hade expedierats enligt TF 2:7 och till fdljd diirav blivit allmiin.
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Ett utkasteller koncept,somej expedieras,blir allmiin handling,om det
tagesom handfr)rarkivering(TF 2:9 2 st in fine).
Belysandehiirvidlagrir rrittsfalletRA 1981Ab 35,diir riksrevisionsverket
"rapportutkasf" angflende
avslagiten begeiranom utbekommandeav ett
ogilladebesvzirenhdr6ver,efterekonomiskbrottslighet.Kammarr?itten
som handlingenvarkenexpedieratseller arkiverats.Dfl Regeringsrzitten
skulle avgorabesviirsmilet, visade det sig emellertid, att det aktuella
utkastethade tagits om hand ftjr arkivering i sambandmed att verket
Efter dennatidpunktvar handlingen
fattadebeslutom revisionsrapporten.
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 anslutninghiirtill ndmnas,att det iTF 2:9 dvenfinnsbestiimmel"minnesanteckningar",
vilka blir allm[nna handlingar,om de
Serom Sk
"En promemoriaoch
expedieraseller tas om hand for arkivering (1 st).
annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endastf6r
"minnes'
rirendesforedragningeller beredning"sf,gsi lagen utgora en
anteckning".Hdrmedisyftas sfldanatyper av handlingarsomt ex stolpsammanstdllningarav sviroverskfldligt
och synpunktspromemorior,
Di det i lagtextenuppsta[s ett krav
materialoch memorialanteckningar.
"tirende",
omfattar stadgandetinte
pi att handlingenskall tillhora ett
rentfaktiskahandlande,ex
sidanahandlingarsomangflrmyndigheternas
visforskning.Dhforskning normalt fflr sessom faktiskt handlande,kan
det i s6danverksamhetinte finnas nflgra minnesanteckningari TF:s
mening.Fcir en handling,som saknaranknytningtill ett 6rende,giiller,
somtidigareframhillits, reglernai TF 2:7 I st3 p.
F<jratt belysainnebordenav regelniTF 2:9 och forhflllandetmellandess
"En ren synpunktsprotvfl styckengavsi lagmotivenfdljande exempel:
memoria som framstiills inom ramen for ett zirendeblir, om den inte
expedieras,allmdn forst neirzirendethar slutbehandlatsoch dettaendast
om promemoriantasom handfdr arkivering.Olika utkastochkonceptpfl
veigenfram till promemorianblir - likasi underforutsiittningatt de inte
- allmzinnahandlingarbaraom detasom handpi motsvarande
expedieras
siitt.I likhet medsjrilvapromemoriankandebli allmeinnafcirstn?irzlrendet
dtiremotframstiillsutan
Om ensynpunktspromemoria
har slutbehandlats.
anknytningtill nflgotdrende,blir denallmiin si snartdenharfiirdigstiillts.
I dettafall ?iralltsi inte 9 $ ftirsta styckettilliimplig utan endastregelni
7 g ftirstastycketsistaledet.Aven hiir gzilleremellertidenligt forevarande
paragrafsandrastyckeatt utkastoch koncepttill promemoriansom inte
expedierasblir allmiinnaendastom de tas om handfcir arI<weting."22

' 2Prop1975176:160
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Hlir kan pekasiiven pi iirendetJO 1978179s 224, vari friga uppkom,
utarbetad" synpunktspromehuruvida en av militiira befattningshavare
Dfl dethade
moria" skulleansessomallm[n handlinghosfdrsvarsstaben.
upplysts,att promemorianinte hiinf<irdesig till nigot hos myndigheten
anhiingigtdrende,handladedet enligt JO inte om en minnesanteckning
utan om en sidan typ av handling,somblir allm?indfl denjusteratseller
pfl annatsatt"frirdi gstdllts" av myndigheten.
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S E K R E T EFSOSRU P P C I F T EI R
F O R SKINN C SMA T E R IA L
Det forhflllandet, att en till ett forskningsprojekthorandehandling lir
allmeinenligt reglerna i TF 2 kap, behover dock inte ncidv?indigtvis
innebdra,att handlingenocksfl?iroffentlig, dvs tillgtinglig for allmeinheom
ten.Jagskall hiir pekapi - och nf;gotkommentera- debesttimmelser
sekretess,somkan bli tilliimpliga pi uppgifteri forskningsmaterial.
5 . 1. I N L E D A N DAEN M A R K N I N C A R
Det bor inledningsvisunderstrykas,att riitten att ta del av allmiinna
handlingarkaninskr[nkasendastgenomfcireskrifteri lag (TF 2:2).Hatav
fdljer att en myndighet iir forhindrad att pi egen hand fiiranstaltaom
sekretess;en allmiin handling, vars innehflll ej kan subsumerasunder
i Sekrl, skallpflbegtiranutliimnastill densomonskar
nflgonbestzimmelse
ta del av handlingen.En myndighetkan silundainte i avtal eller pfl annat
somsaknarstodi sekretesslagstiftsiittforbindasig attiakttaensekretess,
helt saknar
Det sagdainnebiir[ven, attdetf<irutliimnandefrflgan
ningen.23
betydelse,om den som tillhandahe[it handlingen uppst?illtkrav pi
konfidentiellbehandlingav handlingen,eller om myndighetenutfiist sig
att inte utliimna den utan hanssamtycke.za
S E K R E T E SS
5 . 2.P R IMA R
5.2.1.SekrL 6:4
Om sekretessf6r uppgifter om naturvetenskapligaoch tekniskaundersdkningar somutfr)rsf6r det allmrinnasrcikning,stadgasi Sekrl 6;4, att
"sekretessg?illerfor uppgift angiende utforande av underscikningav
eller tekniskart, sommyndighethar lfrtit verkstiillafdr
naturvetenskaplig
det allmiinnasraikning,eller angflenderesultatetav sidan understikning,
om det kan antasatt det allmzinnalider skadaom uppgiftenrojs".
Sekretessgiiller alltsi inte barafor uppgifterom resultatetav undersokningenutanocksflf<iruppgifterom denteknikellermetodsomanvflntsvid
underscikningen.Har undersdkningengiorts av en myndighet, giiller
hos dennamyndighetmen ocksi hos en annanmyndighet,
sekretessen
somfitt del avuppgifterna,t ex denmyndighetpi varsuppdragunderscikningenutftirts.
23Se t ex JO 1983/84 s 225, dar ett bolag i avtal itagit sig att tillhandahilla socialstyrelsenvisst
"
statistisktmaterial och diir JO anftjrde, att de i dettaiirendeiberopade avtalen saknar riittsverkan"
i den min de skulle avse inskriinkning i socialstyrelsenslagliga skyldighet att utliimna allmiinna
handlingar.
2aSe t ex. JO 197| s 348, 1975 s 332, 1985186s 347 och 1989/90s 415.
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Sfldanatyper av undersokningar,somstadgandetavser,gorsofta somett
kan di giilla for uppgifterna
led i myndighetsaffzirsverksamhet.
Sekretess
"ensamdr
ocksflenligtSekrl 6:1 eller6:2.Detomridediirbest?immelsen
tilllimplig kan diirf6r s[gas vara forhillandevis litet. Paragrafenger
emellertidsekretessflt bl a uppgifterom understikningarsomutfdrs i en
hos en myndighetnairdet inte finns nigra konkurrensaffdrsverksamhet
uppgifternahemligamendetkan antasatt det allmrinnalider
skiil atth611a
kan t ex ha ett
skadaom uppgifternaldmnasut. Undersokningsresultatet
kommersielltvifde som gir forlorat, om resultatetblir allmiint tillgiingligt."zs
5.2.2.SekrL 7:13
"for uppgift somhtinforsig till
Enligt dennabestiimmelsegiiller sekretess
psykologiskundersrikningvilken utfcirsfilr forskningseindamil,om det
inte stflrklart att uppgiftenkan rojas utan att den somuppgiftenrcir eller
nigon honomniirstfiendelider men".
De regler om sekretess,som giiller ftir s?irskildaverksamhetsomrfiden
arbetsmarknadsinsatser,
statligoch kommunalperutbildningsvdsendet,
sonalvird etc. omfattar eivenpsykologiskaundersokningarsom gcirs
i 7:I3 ar inte till[mplig i dessafall,
inom dessasektorer.Bestaimmelsen
utan den tar sikte enbartpirpsykologiskaundersrikningarsom utfdrsfdr
har ftirsetts med ett s k omvdnt
Bestzimmelsen
forskningscindamdl.26
skaderekvisit,vilket innebiiren presumtionftlr sekretess.
5.2.3.SekrL 7:24
Hiir foreskrivs att "sekretessgiiller for uppgift i upptagning som har
dialektologiskteller etnologisktinnehflll och somhar gjorts eller anskaffats for vetenskapligtiindamfll,om det kan antasatt den,somhar liimnat
lider
uppgifteneller somuppgiftenavser,eller nflgonhonomnairstflende
men om uppgiftenrojs".
Paragrafeninnehflllerbestdmmelserom sekretessi den verksamhetsom
samtsvensktvisarkiv.I denna
bedrivsav dialekr och ortsnamnsarkiven
verksamhetingir att spelain svenskadialekteroch folkminnenpi olika
avser att garanteradem, som stziller sig till
medier. Sekretessregeln
Som
attdessainteblirallmiinttillgiingliga.
fdrfogandefcirinspelningarna,
g?iller,
gjorts
eller
anskaffats
att upptagningen
f<irutsiittningfor sekretess
for"vetenskapligttindamdl".Genomdeciteradeordenmarkerasatt iiven
upptagningar,som gjorts enbart i syfte att bevaradet som spelatsin,
omfattasav sekretessen.

2sCorellm fl, Sekretesslagen,
3 rypl 1992s 137.
26Seprop 1979180:'2
s 208.
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5.2.4.SekrL8:9
fdr enskildsrtikning foreskrivs i
Om sekretesst uppdragsverksamhet
"sekretess
giiller hos myndighetfor uppgift som avser
sekrl 8:9, att
provning,bestrimningav egenskapereller myckenhet,vtirdering,vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk understikningeller annat
sidantuppdragsommyndighetenutfor fcirenskildsriikning,om detmiste
antasatt uppdragethar kimnats under forutseittningatt uppgiften inte
rojs".
Bestiimmelsen[r i forstahandavseddatt skyddauppgifterom uppdragsgivarensekonomiskaforhillanden, men denhar givits en sidan utformning att den ger sekretesskyddocksfl ftir uppgifter om tredje mans
personligaeller ekonomiskaforhflllandal,21"t ex di uppdragetavser
understikningftir en arbetsgivaresriikning av prover som har tagits av
anstiilldai foretagshdlsovflrden".28
Fciratt sekretessskall giilla kriivs att uppgiftendr av sidan art attbristen
f<irden miste ansesframsti som si vtisentligfcir upppfl sekretesskydd
iragsgivaren att han utan sfldantskydd skulle ha avstitt frfin att anlita
tilliimplighet inte n<idveinDet ?irsilunda for stadgandets
mynOigtreten.2e
uttryckligenbegiirt att sekretessskall giilla'
Oigt,att uppdragsgivaren
Vidarekan noterasatt friga hdt at om en sekretessav ndrmastftirtroenf6r diirfor
Uppgifter, som omfattasav uppdragssekretessen,
dekarakteir.
i
enligt den s k generalklausulen
inte liimnasut efter en intressepr<ivning
har
Sekrl l4:3. Att mrirka dr dven att regeln om uppdragssekretess
upptagitsi denfiirteckningtiver straffbarafallavuppsfltligtisidoszittande
uuiy.inuOrplikt, somfinns i Sekrl 16kap. Det ror sig alltsi om en sidan
kvalificeradtystnadspliktsomhar foretriideframftir meddelarfriheten.
i Sekrl 8:9 har ansettstilllmplig pil en examensarbete,
Bestiimmelsen
som utforts vid universitetsekonomiskainstitution;RA 1985Ab 51'
Utredningeni mfllet visade,att uppgifterllmnats frin ett privat bolagtill
ett arbetesom
institutionenfcir att ligga till grund f<ir examensarbetet,
iiven hadeintressefor bolaget.Det kundevidare antas,att uppgifternai
Pfl
frftgainteskulleha lzimnatsannatiin underforutsiittningav sekretess.
g*nA hiirav och dfl i lagrummetinte uppstiillsnigot krav pi att skadaav
visst slagkan antasuppkommagenomett utltimnande,fann kammarrzitatt det overklagadeavslagsten,varsdom ej dndradesav regeringsrdtten,
for
beslutetvar lagligengrundat.- Jfr RA 1988not 606 ang' sekretess

2' Seprop 1919180:2
s 2382 8C o r e l l m f l s 2 5 3 .
2eProp1979180:2
s239'
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Uppdraget
uppgifter om en unders6kningav en viss saneringsvzitska.
attingaunderhadelzimnatstill lantbruksuniversitetetunderforutsiittning
man.
rojdes
for
tredje
sokningsresultat
iir frzimstavseddfor sidanafall, diir
Bestiimmelsen
om uppdragssekretess
ett enskiltforetageller en organisationbegiir,att en h6gskolaeller annan
myndighetskall utfora visst utrednings-eller forskningsarbete,och diir
ftiretagetforuts:itter,att sekretessgeillerfor de uppgifter som det liimnar
i sambandd?irmedeller som eljest framkommerunder arbetetsg6ng.
synesdiirforfalla sidanasituationer,
UtanforregelnstilliimpningsomrAde
gemensamt
av
det
allmrinnaochfr)retagellerandra
darforskningbedrivs
privataorgan.NYFoR-kommitt6n har d?irftirforeslagit,att i Sekrl 8:9
om att sekretessskall galla, "i den utstrzlckning
intas en bestzimmelse
regeringenfcireskriverdet, fdr uppgift som avserforskning och utveckmedenskild,om det miste antasatt
ling sommyndighetutfor i samarbete
samarbetethar ingflttsunderforutsiittningatt uppgifteninte rcijs".3O
5.2.5.SekrL9:4
gzillersekretess"i sfrdans[rskild verksamhet
Enligt dennabestaimmelse
hosmyndighetsom avserframstiillningav statistiksamt,i denutstriickning regeringenforeskriverdet,i annandiirmedjiimfcirbarunderscikning,
somutforsav myndighet,for uppgiftsomavserenskildspersonligaeller
ekonomiskafdrhillanden och som kan hzinforastill den enskilde".
Statistik kan framst[llas f<ir att anvaindassom underlagfor beslut i ett
avser,
Det ziremellertidinte sfldanverksamhetsombestzlmmelsen
airende.
"mera
allmeintutredandeverksamhet
utandentar siktepfl enmyndighets
utan anknytningtill nigot siirskilt iirende.Typisk iir den statistikproduktion som SCB svararfor. Motsvarandeframstzillningav statistik utan
sambandmed nigot sairskiltzirendekan fcjrekommaocksfl hos andra
myndigheter."3l
Som framgttr av lagtextengiiller sekretessf6r uppgifter som avser en
enskildspersonligaeller ekonomiskafcirhillandenoch somkan hiinforas
till den enskilde. Sekretessgiiller silunda inte bara for uppgifter som
pi viss
ex vis namnochpersonnummer
innehfilleridentitetsbeteckningar,
person,utanocksflfor uppgiftersomoverhuvudtagetkanhrinfcirastill en
viss enskild.
enligthuvudregeln
Di best2immelsen
saknarskaderekvisit,Zirsekretessen
absolut.Hiirifrfln stadgasdockvissaundantag,avvilka ett avseruppgifter,
sombehovsfor forskningsrindamil.I sidant fall fflr uppgiftenldmnasut,

3oSOU1996:70s232.
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omdetstflrklartattuppgiftenkanrdjasutanattdensomuppgiftenroreller
nigon honomntirstiendelider skadaeller men.Laimnasuppgiftentill en
till denna,ftirsivitt inte uppgifternadiir
myndighet,Overfdrssekretessen
till skyddfcir sammaintresse
redanomfattasav en annansekretessregel
(Sekrl 13:3och6).
I paragrafengesregeringenmojlighet att f6reskrivasekretessfor uppgifter i annanmed statistikirimft)rbarundersdkningsomutfors av myndighet. Regeringenhar utnyttjat bemyndigandetoch i SekrF 3 $ meddelat
om sekretessftir bl a miljomedicinska,socialmedicinska,
bestzimmelser
psykiatriska eller andra medicinska studier, liksom for sociologiska,
eller sampsykologiska,pedagogiskaeller andrabeteendevetenskapliga
och forskhiillsvetenskapligastudier,somutfcirsav utbildningsanstalter
ningsinrrittningar.Sekretesseng?iller dock endast sidana uppgifter i
som r<irenskildaspersonligaforhflllanden.
underscikningen,
5 . 3 .S E K U N D ASRE K R E T E S S
I ett forskningsmaterialkanfinnashandlingar,somforskarenerhillit frin
hosdensenare
annanmyndighet.Varhandlingarnabelagdamedsekretess
myndigheten,uppkommerfrflgan,om uppgifternabeh6llersin karaktiir
av hemliga,ndr de liimnasex vis till en universitetsinstitution.
uppgifter kan i vissa fall utl?imnasfdr forskningsSekretessbelagda
rindamdl i storre utstrtickning ?inf6r andra iindamil. Sekretessenf6r
uppgifter hiinforliga till myndighetsproduktion av statistik iir i princip
absolut- seSekrl 9:4 (ovan5.2.5)- menom denefterfrigadeuppgiften
behcivsfcirforskning,fflr denliimnasut, om detstir klart attettutliimnande
kan skeutan att den enskildeeller nigon honom niirstflendelider skada
innehillerett skaderekvisit,torde
ellermen.Niiren sekretessbestiimmelse
uppgifteravseddaatt anviindasfcjr forskningmycket ofta kunnaliimnas
bcirocksi geneUppmiirksalnmas
ut efteren sedvanligskadebedomning.
i 14:8,som ger regeralklausulen Sekrl l4l.3 liksom dispensregeln
ringen mojlighet att for siirskilt fall fcirordnaom undantagfrfln eljest
B fldadessareglerkanbli tilliimpliga, ndrenmyndighet
rfldandesekretess.
behoverffl tillging till hemligauppgifter fcir sin forskningsverksamhet.
uppgifter
Om enmyndigheti sidanverksamheterhiller sekretessbelagda
till
l3:.3
dverfdras
Sekrl
enligt
frin annanmyndighet,skall sekretessen
den mottagandemyndigheten.Detsammagiiller, niir uppgiftenhar liimnatsmed stcidav speciellaforeskrifterhziromi lag eller f<irordning(t ex
64 $ socialtjiinstlagen).

3' Prop1979180;2s263.
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RECISTRERI
NC AV ALLMAN NA
HANDLINCAR
Sfl snart en handling fhtt karakteirenav allmln - den har antingen
inkommit till myndigheteneller "upprdttats" diir - skall den enligt
huvudregelnregistrerasutan drojsmil. Fcir handlingar i forskningsmaterial har inte uppstalts nigra siirskilda bestiimmelser,utan dven
sfldanahandlingarskall registrerasenligt fcireskrifternai Sekrl 15:1.Av
detta stadgandeframgir att hemliga handlingar i princip alltid skall
registreras.Vad angitrhandlingar,fcir vilka sekretessinte giiller, dvs
offentligahandlingar,har myndighetendiiremotvissvalfrihef. Registreatt
ring av sidanahandlingarfflr niimligenunderlfltas,underfciruts?ittning
de kan hfillas si ordnade,att det utan svflrighetkan faststeillas,om en
handlinghar inkommit eller uppriittats.
Sekrl germyndigheternaenbetydandefrihet attsjlilva ordnaregistreringen efter vad som iir liimpligast for den enskilda myndigheten.Att en
hemlig handlingskall bli foremil fcir registreringinnebiirinte, att alltf<ir
hcigakrav behoverstiillaspi dennaregistrering.Det kan i mangafall vara
fullt tillr?ickligt,att en anteckninghiirom gcirst ex p6 omslagettill denakt
eller piirm, i vilken handlingenforvaras,eller pi ett dagboksbladeller
Ochrcirdet
annanliknandeinnehflllsftirteckningtill akteneller piirmen.32
sig om offentliga handlingar,synesdet tillr?ickligt, att handlingarnai
tidsfiiljd "finns inlagda i akten" eller piirmen "eller pfl annat s[tt iir
ordnadeenligt nigot systemsomgor att det urlil1i'f6ren utomstflendeatt
skaffasig en dverblick over vilka handlingarsom finns".33

12Se prop 1979/80:2s 355.
3 3C o r e l l m f l s 4 3 2 f .
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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 onrfattandekart!dggning av ft5rckcmsien av rrredicirsk tcklik inorn
orimarrrlrdcn iJverige. En enkat skickadesut till samtliga vlrdccntraler ddr man tillfrigadcs om
;ilka apparatersom 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-ennieltapi:bl"m mcd mcdicintckniskt stiid. N.lgra av de resultal vi konr frarn till i
undembklirrgcn prcscntcrasi cn bilaga till denlraenkiit.
Vi vill nu vcta hur fijrhirllandena har fiiriindrats; vilka apparuteroclr mediqinska teknikcr som
Iillkomnrit och vtr de nitt stdrst spridning. Anledningen iir aft biittre kenDatill vilka faktorer som har
betydelse i6r spridningen av medicinsk tcknik i primdnirden.
Till denna n1.aundorsSkniag 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 avsAtlta20 minut", ft, att flla i den. Tag giirna hjiilp av andra pA enhetcn om du lir
osdker p[ nlgon uppgift. Resultaten frin dennaundersdkning konrmer atr presentcras i el-_cMTopport, tunrli sedvarrligatidskrifter. Samtliga resultat redovisas pA gruppnivi. Inga enskilda enheter
kommcr att gl att urskilja.
I
undersiikningen utfers pi up$rag av Socialstl,rclsensonr en del i prirn?iruardsupploljningen.
Ejiilp

ossattf,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:
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centrum 16rutvirdcrinE av
medicinsktslf, ologl, cMT

',*'

'ti-u5-30

centcr for MedicalTechnology
Assessment

ENXJT

r pRII\{ARv.{nnnN
NfnnrcrnsK TEKNTK
P'{wtwwBrcn
Bdstav"irdccnIrcl/husliiliarmottagningl
Med ett bre{ daterat95-05-09skickadese.nenk[t ut rill er.eifnet.N?irdettaskivs har vi ir.te
rotcrat nego!svar frhn er. Det 6rav $od veirdefdr ors atrvi IErsvariivcn frdn er.
Tiink pd att er ifytlda enkit iikar viirdcldwn av de nndras.nor, eficrsonthela
undersiikningen dirigatontldr etl btitlre underlng. Dct dr bAnre att besvara nigra av
Irdgorna frr,f,lt irtla alls bestnraeukiilen.
Om enlidtenkonrmit bort, ellcr orn ti inte tror er ha flat negonenket,var venlig kcntakta
Clvl'f via fari. tclefon (013 / 22 77 50 el 2? 49 90) cller brcv.
Relurnera cnkiilen snarasti dcl porlalria starskuvertelellcr viaftu, 013,/22 49 95.
OBS! Vdnligzn angenamn och tele{onnunmerpd nAganson vo,rit rnedoch bestwal ealtdlen.
Om svarskuvo;tetkommit bort gAr dct avenatt skicka pl adrcssennedan.

Liukiipings Univcrsitet
581 83 Linkbping

'rrrcx pAroru.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
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BILACA3

StudyCode:INV205R

PagcI of l'

Deparltn€ntof EnvironmenlalA$sessment(SLU)

STUDY BEPORT

Study title:

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

Author:
Study Completed in: October 1994
Petforming Laboratory
SwedishUniversityfgr AgriculturalEciences
Deparlment of EnvironmenlalAssgssment
Organic EnvironmentalChemistry 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
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BILAGA4

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,hetenftir forskniag inom Primairvard och socialtiinst
Uppsala universibet
95-02-22

B I L A C A5

Hiigskolan i Karlstad
Avd. fiir Geografi och Turism

Den april 30, 1996

TELEFAX
Tiil:
Irdn:
Hej!
Tack lbr ditt svar. Visst kan jag faxa <ivernigra frigor. I och med attjag- pl nigot
sdu vill fdrsilka fAngakiinslan i bygden, ?irdct inte se latl att alltid stalla dE ratta
frigorna. Jag 96r i alla fall hiir ett fbrs6k.
.Hur kan man.beskdva.en
Edaboi 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'ienoch
politikema, vad g:iller m<ijlfuhetemaall kornrna till tals ctc.?
.lv1antalar i das mvcket om "Gnosiiiandan" i Ariiing. Kiinncr du att n{gon liknande
"Ainer dli sig och emer dii sig inte si kvetter d5".
positiv kiinsla frnni i Eda?EUcr
.Nlir du kom som innovatdr med idder till kommunen om "Iv{orsarvet", hur tyckle
du att du dAbenr6ttes?
.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-samheti kimmunen och sont kommcr nrnnga till gagn?
Jag :tumed-vetenom att menga av frAgomaovan iir stom och ocksl slikorligen svara
att sva.rapA.

Med viinliga hiilsningar

Hdgskolani Killstad ' 65I 88 Karlstad
. Tclcfon: 054-83 82 90 ' Pcnons0kac: 0'146'29 29 44' Tclcfax: 05rt-83 84 63
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Provintervju4

B: Okey, du har inte fyltt i hnr pAilder, beror det pe arr du inte fdrsti.r i.,ider
eller alt du inte sag att det stodAlderhlr?
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 flicika"
sd okey. Och du glr i gymnasieskola.Linjen E, Vad srir E f6r?
x:.cKonomrsxB: 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 l e 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: JaB: Jaha. Och du har hemspriksundervisning ocksA.
R. l',I.mB: Och din far studerar- Har hayr gjorr der hela riden, h6ll j39 pa ar( s5gn, eller_..
R: Nci, han ?ir siukskoterska.
B: Det ar tillfaill;gt han baller pi och studeror, jaa. Och i hemlandet sl var han
bankman och ten har du lir!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'rkskdrerskeurbillningere 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 hiller pe med och siiljer kliider.
.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 lid .3tr ha tvi. jobb
hemrnifr6n hemlandet oclsi. precis.som nu.
R: Mm.
B : O c h h o n h a d e o s v s l u t a du n i v e r s i t e t s r r r b i l d n i nogc h h o n h a r g y m n a s i e u r b i l d n r n g
i S l , e r i g e .H a r h o n o c k s i , \ ' a d h e t e r d c t , h e n n e ss j u k s k d t e r s k e u r b i l d n i n gi i r
s v e n s ko c k s i .
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i Karlstad
mdlldgskolan
och Turism
Geografi
Avd. fiir
Till

Manusgenomging
"slutmanr:s"av avhandlingcn.llioturasbiir att jag
H?irkommer rnitt
hfiller pA att bcarbetamina fi.gurervarfor.le i vjssa fall helt saknas
och i andrafall iir de preliminiira.Jag har inte heller i denna
utkbining tagit nAgonitd*e hiinsyntill dispositionenpi sidornsvad
galler fifurers placeringetc, Vad som iinnu saknasoch somjag ^
fti.toppili'grnis k^n lelvcreranil.staveckantir ett appendix. Likas6 iir
under bearbetningvarfiir jag valt att inte skicka
sarnmanfatt]ringcn
med den.
Fdr att min tidsplanskall stdmmavill jag huffiunTD)*"n""
mtndagen den 4 december.
Mvh
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i mynoch sekretess
rapport"Offentlighet
Riksarkivets
(1997:2)har utarbetats
dighetsforskningsverksamhet"
Alf Bohlin pA uppdragav Riksarkivet.
av professor
forekommerhos mdngamynForskningsverksamhet
vid
statusdr av betydelse
digheteroch handlingarnas
on
ch
t i l l d m p n i n g eanv a r k i v l a g e na,r k i v f o r o r d n i n g e
i
somuppkommer
Ar handlingarna
regler.
Riksarkivets
allmennaellerutgdrde endasts k
ettforskningsprojekt
for handlingarnas
Frdgan
dr avgorande
arbetsmaterial?
ger
pA sAviilkort som lAngsikt.Rapporten
tillgiinglighet
svarpa de centralafr6gornanar det giillerforskningsriittsliga status.
materialets
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