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Abstract
The aim of this one-year master thesis in archival science was to examine how municipalities take regulations 
concerning public records into account when they use Facebook. Another aim was to examine the involvement 
of archivists,  registrars or similar staff in the management of the regulations. Since Swedish archival theory and 
practice has a close connection to the application of these regulations, such an examination was hopefully going 
to reveal tendencies of importance for archival science.

The method used to collect information was a web questionnaire and the result was based on answers from 
21 municipalities with an official Facebook page. The questionnaire showed that six of the municipalities re-
garded documents originating from their Facebook page as public records.  Three did not,  and a large group had 
not yet decided how to treat these documents. Only three municipalities did archive documents from Facebook. 
The involvement of archivists, registrars and similar personnel was generally very small, even though regula-
tions concerning public records had more often been taken into account in the municipalities that had informed 
this personnel about the use of an official Facebook page.

The difference in management between the municipalities was together with the demand for national guid-
ing principles indicating difficulties in applying the regulations to social medias like Facebook. The fact that 
most of the municipalities that had taken the regulations into account had come to the conclusion that Facebook 
generated public records, together with the fact that national guiding principles presented during the work with 
this thesis had the same interpretation, indicated that documents originating from Facebook will be a part of 
Swedish public records in the future. The difference in management and the demand for guidance also indicated 
a need for better division of responsibilities and a more active approach in the future, to ensure that the regula-
tions concerning public records are taken into account early and correctly when authorities starts to use new me-
dias.

This is a one-year master thesis in archival science.
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Inledning

Utvecklingen av nya och digitala medier, som e-post och webbsidor, har medfört 
att  svenska myndigheter fått nya handlingstyper att  hantera i sin verksamhet. Ef-
tersom myndigheternas arbete genererar allmänna handlingar, som därmed kan bli 
aktuella för arkivering, har denna utveckling även haft stor betydelse för arkiv-
verksamheten vid myndigheterna. E-posten och webbsidorna omfattas redan idag 
av det regelverk som omger allmänna handlingar och efter två kammarrättsdomar 
förra året har även sms kommit att göra det.1  När nu svenska myndigheter börjat 
använda sociala medier har det blivit  aktuellt att  ta ställning till om även dessa 
medier kan generera allmänna handlingar som kräver arkivering?

Dagens lagstiftning behandlar inte uttalat sociala medier, utan här måste re-
gelverket tolkas och en eventuell praxis utformas. På begäran från sina medlem-
mar presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin tolkning av lag-
stiftningen den 29 april i år, under pågående arbete med denna uppsats. E-delega-
tionen har dessutom nyligen fått regeringens uppdrag att  ta fram riktlinjer för 
myndigheternas användning av dessa medier.2  Även Datainspektionen intresserar 
sig för de sociala medierna och undersöker just nu hur dessa hanteras med hänsyn 
till personuppgiftslagen.3

Sedan länge finns en stark koppling mellan tryckfrihetsförordningens kapitel 
om allmänna handlingar, den så kallade handlingsoffentligheten, och svensk ar-
kivvetenskaplig teori och praktik.4  I denna uppsats vill jag därför undersöka hur 
denna koppling hanteras av myndigheter som börjar använda de nya sociala medi-
erna. En sådan undersökning kan förhoppningsvis visa på tendenser av betydelse 
för arkivvetenskapen och dess praktiska tillämpning. Den snabba tekniska utveck-
lingen och de nya elektroniska handlingstyperna har dessutom ökat behovet av en 
proaktiv arkivhantering, där frågan om vad som utgör en allmän handling och en 
god offentlighetsstruktur måste avgöras tidigt i processen. Annars är risken stor att 

1  Furberg, P. & Magnusson Sjöberg, C. (2009), ”SMS-meddelanden och handlingsoffentlighet”, s. 166 ff; 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) webbsida > Startsida > Vi arbetar med > Juridik > Artiklar > 
SMS-meddelanden.
2 SKL:s webbsida > Startsida > Press > Nyheter > Fritt fram för sociala medier; E-delegationens webbsida > 
Nyhet > Nya uppdrag kring offentlig information och sociala medier.
3 Datainspektionens webbsida > Hem > Press > Nyheter > Datainspektionen granskar användningen av socia-
la medier.
4 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap, s. 4 f.
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dessa elektroniska handlingar förlorar delar av sin information eller till och med 
förloras helt.5  Det är därför också intressant att  undersöka hur aktivt  dessa frågor 
hanteras av de arkivansvariga när myndigheterna börjar använda sociala medier.

Tidigare forskning
Sociala medier är ännu ett outforskat område inom svensk arkivvetenskap. Varken 
arkivens egen användning av sociala medier eller dessa mediers betydelse för ar-
kivvetenskaplig teori och praktik har studerats. Ett undantag är Isto Huvilas 
granskning av ett  socialt media, så kallade wikier, och deras möjligheter att funge-
ra som arkivsystem.6 I Sverige pågår annars en hel del forskningsprojekt som stu-
derar sociala medier ur en mängd olika vetenskapliga perspektiv och nätverket 
Sociamediapedia bildades nyligen för att samla denna forskning. Tyvärr finns än-
nu inget forskningsprojekt med arkivvetenskaplig inriktning bland dem som ingår 
i nätverket.7

Inte heller när det gäller svenska studentuppsatser verkar det finnas någon 
som behandlar sociala medier ur ett arkivvetenskapligt perspektiv. En sökning på 
termen ”sociala medier” på webbportalen Digitalt vetenskapligt arkiv, DiVA, visar 
att  intresset för att skriva uppsatser i ämnet är stort, men att den absoluta majorite-
ten är skrivna inom media- och informationsvetenskap, med fokus på PR och 
marknadsföring. Övriga behandlar sådant som opinionsbildning, socialt beteende 
eller sociala medier som samhällsfenomen.8  Den svenska arkivvetenskapliga 
forskning som finns att utgå ifrån i arbetet med den här uppsatsen berör därför en-
bart hanteringen av regelverket kring allmänna handlingar i samband med an-
vändningen av andra nyare medier, som e-post och webbsidor.

Maria Eriksson-Sundström och Elin Bogstag studerade hur e-posthanteringen 
vid en myndighet hanterades med hänsyn till regelverket kring allmänna hand-
lingar. Med hjälp av intervjuer jämfördes hur väl teorin överensstämde med prak-
tiken och de fann både på brister och möjliga orsaker till dessa. Nästan ingen av 
den e-post som enligt regelverket utgör allmänna handlingar visade sig bli diarie-
förd vid myndigheten och de orsaker de fann var tidsbrist, brist på kunskap och 
brist på styrning. Tyvärr bestod urvalet bara av sju intervjupersoner, varför inga 
generella slutsatser kunde dras, varken om aktuell myndighet eller för andra myn-
digheter.

Berndt Fredriksson gjorde i sin studie av arkivgallringens teori, metod och 
empiri bland annat en analys av hur informationsteknikens utveckling påverkar 

5 Gränström, C. m.fl. (2004), Handlingsoffentlighet utan handlingar?, s. 61 f.
6  Huvila, I. (2009), ”Semantiska wiki  som digitala arkivsystem: samlingar, ärendehantering och deltagan-
de”, s. 66 ff.
7 Sociamediapedias webbsida > Aktuell forskning.
8 Digitala vetenskapliga arkivets (DiVa:s) webbsida > Enkel sökning.
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innehållet i arkiven. E-posten utgjorde en viktig del av denna analys och han pe-
kade på flera problem som den medför. Bland annat ansåg han att e-posten gör det 
svårare att  dra en gräns mellan vad som är privata meddelanden och meddelanden 
i tjänsten. Orsaken är dessa meddelandens karaktär, som ofta har större likheter 
med konversationen i ett  telefonsamtal än i ett traditionellt brev. För en utomstå-
ende innehåller de dessutom ofta svårtydda förkortningar och otydliga referenser. 
Även den stora mängden e-postmeddelanden menade han kan försvåra sorteringen 
mellan privat och arbetsrelaterat. Dessutom menade han att e-posten har ökat kra-
ven på att anställda vid myndigheter själva har tid, motivation och kunskap att av-
göra vad som är allmänna handlingar. Tidigare gick det mesta av myndigheternas 
korrespondens via registrator, som hade särskild kompetens att bedöma vad som 
skulle diarieföras och arkiveras. Berndt Fredriksson slutsats var att den negativa 
påverkan e-posten har på arkivens innehåll väcker frågan om inte arkivarier bör 
försöka skaffa sig en bättre överblick över organisationens hela informationspro-
duktion och en större kontroll över arkivbildningen.9

Mari Runardotter ägnade i sin avhandling om långsiktigt bevarande av elek-
troniska handlingar mycket utrymme åt arkivariens roll i arbetet med att långsik-
tigt bevara den digitala information som dagens informationsteknik genererar. En 
av hennes slutsatser var just att arkivarien måste vara med tidigt i processen, redan 
när handlingarna skapas, och ha kontroll över arkivbildningen. Särskilt viktigt an-
såg hon detta vara med tanke på utvecklingen inom e-förvaltning.10

När det gäller webbsidor studerade Per Widén i en arkivvetenskaplig C-upp-
sats från 2001 de tekniska möjligheter som då fanns för att långsiktigt bevara 
webbsidors innehåll. I uppsatsen fanns även ett kortare avsnitt där författaren dis-
kuterade om webbsidor kan utgöra allmänna handlingar och argumenterade för att 
så är fallet. Att bevarande av webbsidor inte var en stor fråga år 2001 menade han 
kunde bero på den rådande synen på Internet som något väsensskilt från traditio-
nella handlingar. Därför blev tryckfrihetsförordningens reglering av vad som utgör 
allmänna handlingar många gånger inte ens aktuellt när det handlade om hante-
ring av webbsidor.11

Precis som i Sverige är sociala medier idag ett populärt ämne för studier in-
ternationellt, dock sällan med arkivvetenskaplig inriktning. När det gäller sociala 
medier och lagstiftning har det publicerats en del engelskspråkiga studier, men då 
med fokus på integritetsfrågor.12  Dessutom finns det arkivvetenskaplig forskning 
om långtidsbevarande av digitalt  material, bland annat  om bevarande av webbsi-
dor som en del av kulturarvet.13

9 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
10  Runardotter, M. (2007), ”Information Technology, Archives and Archivists – and Long-term Digital Pre-
servation”, s. 36.
11 Widén, P. (2001), att bevara det till synes flyktiga – långsiktigt bevarande av webbmaterial, s. 8 ff.
12 M. Boyds, D. & B. Ellisons, N. (2007), ”Social Network Sites:  Definition, History, and Scholarship, artikel 
11.
13 Masanès, J. (2006), Web Archiving, s. 1 f.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur regelverket kring allmänna hand-
lingar hanteras av de kommuner som redan idag är aktiva på det sociala mediet 
Facebook. Hur hanteras detta i kommunens eget teoretiska ramverk, som interna 
riktlinjer, och hur hanteras det i praktiken när handlingar tillgängliggörs eller in-
kommer via Facebook? Som en del av detta syfte vill jag även undersöka hur pass 
involverad den arkivansvarige är i hanteringen.

Ingen har tidigare undersökt myndigheternas hantering av sociala medier med 
arkivvetenskapen som utgångspunkt. Denna uppsats är därför ett försök att bidra 
till det som kan kallas empirisk arkivvetenskap, det vill säga ett försök att  beskri-
va och öka kunskapen om de sammanhang där arkivhandlingar skapas och hante-
ras. Förhoppningsvis kan uppsatsen även bidra med uppslag till kommande nor-
mativa arkivvetenskapliga studier, som syftar till att förbättra metoder och rutiner 
för att hantera olika typer av arkivhandlingar.14

Facebook är ett  av de mest använda sociala medierna idag med över 400 mil-
joner inloggade personer varje månad.15 Utmärkande för Facebook är även att det 
kan användas för att utbyta en mängd olika typer av information. På en Facebook-
sida går det att kommunicera med varandra via inlägg på det som kallas loggen 
eller med personliga meddelanden och chatt. Det går även att publicera filmer, 
bilder och texter, motsvarande de tjänster som erbjuds via andra sociala medier 
som YouTube, Flickr och bloggar.16  Därmed kan potentiellt en stor mängd olika 
handlingstyper skapas via en Facebook-sida, handlingar som i myndigheternas fall 
kan bli aktuella för frågan om de utgör allmänna handlingar. Därför fokuserar 
denna uppsats på användningen och hanteringen av Facebook.

Valet att undersöka kommunernas hantering av Facebook baseras bland annat 
på ett antagande om att kommuner är vana att  föra en nära dialog med sina med-
borgare, exempelvis via medborgardialoger, vilket talar för att de även kan ha ett 
intresse av att använda sig av sociala medier för detta.17  En sökning på Facebook 
visade också att där fanns så pass många aktiva kommuner att jämförelser mellan 
dessa skulle kunna bli möjliga. Eftersom regelverket till stora delar är detsamma 
för alla myndigheter kan undersökningen förhoppningsvis ändå ge en indikation 
på hur det kan se ut hos andra myndigheter och för andra sociala medier, även om 
resultaten bara är giltiga för just denna undersökning.

14 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 23 f.
15 Facebooks webbsida > Press > Info.
16 Facebooks webbsida > Press > Product.
17 SKL:s webbsida > Startsida > Vi arbetar med > Demokrati och styrning > Demokrati > Medborgardialog.
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Frågeställningar
Följande frågeställningar används för att undersöka hur de kommuner som använ-
der Facebook hanterar regelverket kring allmänna handlingar och hur pass invol-
verad den arkivansvarige är i denna hantering.

Hur hanterar kommuner som är aktiva på Facebook regelverket kring allmänna 
handlingar?

Hur involverad är den arkivansvarige i hanteringen?

Vilka likheter och skillnader finns i hanteringen?

Visar kommunernas hantering på tendenser som kan ha betydelse för arkivveten-
skaplig teori och praktik, och i så fall vilka?

Teoretiska utgångspunkter
All offentlig arkivverksamhet i Sverige, däribland kommunernas, utgår från 1766 
års tryckfrihetsförordning (TF) och dess andra kapitel som reglerar allmänna 
handlingars offentlighet, eller det som brukar kallas handlingsoffentligheten. 
Svensk arkivteori har enligt Claes Gränström därmed en mycket nära koppling till 
lagstiftning, och då särskilt den som rör handlingsoffentligheten.18  Därför utgör 
tryckfrihetsförordningen även den viktigaste teoretiska utgångspunkten för denna 
uppsats. Andra viktiga teoretiska utgångspunkter för uppsatsen är offentlighets- 
och sekretesslagen, som reglerar själva hanteringen av allmänna handlingar, och 
de mer direkta riktlinjerna för arkivverksamheten, som återfinns i arkivlagen.19

Handlingsoffentligheten
Av TF:s andra kapitel framgår att syftet  med rätten att ta del av allmänna hand-
lingar är att  främja det fria meningsutbytet och den allsidiga upplysningen.20  Alf 
Bohlin tolkar paragrafen som att den syftar till att garantera media och allmänhet 
tillgång till information, vilket i sin tur garanterar en fri debatt och en väl funge-
rande demokrati. Dessutom anser han att rätten att ta del av allmänna handlingar 
är ett  avgörande verktyg för att allmänhet och media ska kunna kontrollera hur 
myndigheternas arbete bedrivs och hur makten utövas. Handlingsoffentlighetens 
syfte kan enligt Alf Bohlin därmed sammanfattas med att  den ska vara en garanti 
för rättssäkerhet, en effektiv förvaltning och ett effektivt folkstyre.21  Rätten att ta 

18 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap, s. 4 f.
19 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. 1§; Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap, s. 7.
20 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 1§.
21 Bohlin, A. (2007), Offentlighetsprincipen, s. 21 ff.
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del av allmänna handlingar kan bara begränsas i särskilda fall, vilka regleras mer 
detaljerat i offentlighets- och sekretesslagen.22

Vad är en handling?

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyss-
nas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.23

TF:s definition av vad som är en handling utgör enligt Claes Gränström grunden 
för all svensk offentlig arkivverksamhet.24  Paragrafen brukar tolkas som att en 
handling är någon typ av information som lagrats på ett  medium. Det kan vara 
information i form av skrift, bild eller andra upptagningar, som lagrats på exem-
pelvis papper, hårdisk eller magnetband. Det avgörande är alltid att informationen 
har lagrats, inte på vilket media.25  Enligt Alf Bohlin skall en handling ge informa-
tion om någonting, varför rent estetiska verk normalt inte kan kallas handlingar. 
Förekommer de i ett sammanhang där de utgör information, exempelvis som bevis 
i ett mål eller ärende, kan dock även dessa bli betraktade som handlingar.26 

Vad är en allmän handling?

 Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och […] är att anse som inkommen till 
eller upprättad hos myndighet.27

För att en handling skall anses utgöra en allmän handling krävs att två krav är 
uppfyllda, dels att den förvaras hos en myndighet och dels att den skall vara in-
kommen till eller upprättad hos myndigheten. Det betyder inte att alla sådana 
handlingar alltid är offentliga handlingar. De kan i vissa fall vara så kallade hem-
liga handlingar, där insynen är begränsad med stöd av offentlighets- och 
sekretesslagen.28  Handlingar som inte uppfyller ovanstående krav, som arbetsma-
terial och minnesanteckningar, kan ändå bli allmänna om de tas om hand för 
arkivering.29

Myndighet
De myndigheter som kan förvara allmänna handlingar är regering, domstolar, 
samt statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Även de politiskt valda 
församlingarna riksdag, landstings- och kommunfullmäktige likställs med myn-

22 Bohlin, A. (2007), Offentlighetsprincipen, s. 19 f.
23 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 3§.
24 Gränström, C. m.fl. (1995), Arkivvetenskap, s. 5.
25 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 22.
26 Bohlin, A. (2007), Offentlighetsprincipen, s. 40.
27 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 3§.
28 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 22.
29 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 25.
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digheter. Detsamma gäller företag där kommuner, landsting eller kommunalför-
bund utövar ett så kallat rättsligt inflytande och vissa delar av privaträttsliga or-
gans verksamhet, exempelvis delar av AB Svensk Bilprovnings eller Sveriges 
Riksidrottsförbunds verksamhet.30

Förvarad handling
För att handlingen skall anses förvarad hos en myndighet krävs att den finns till-
gänglig för myndigheten. En fysisk handling är tillgänglig när den finns i myn-
dighetens förvar, vilket den anses göra även om en tjänsteman i ett tjänsteärende 
tar den med sig utanför lokalerna. Elektroniska handlingar är till skillnad mot fy-
siska handlingar tillgängliga så snart myndigheten har tillgång till dem med ordi-
narie rutiner och ordinarie tekniska hjälpmedel.31 Att ett privat företag förvarar den 
elektroniska handlingen hos sig hindrar alltså inte att  den anses förvarad hos myn-
digheten, så länge myndigheten har tillgång till den.32

Inkommen eller upprättad handling
En handling som rör myndighetens verksamhet anses inkommen när den anlänt 
till myndigheten, eller när den tagits emot av behörig tjänsteman eller förtroende-
vald, oavsett  om den som tar emot handlingen befinner sig i myndighetens lokaler 
eller inte.33  En upprättad handling har däremot expedierats, vilket innebär att den 
tillgängliggjorts för någon utanför myndigheten. Det kan exempelvis ske via brev, 
e-brev eller med hjälp  av publicering på myndighetens hemsida. De ärenden som 
aldrig expedieras blir upprättade handlingar när de har slutbehandlats, underteck-
nats av behörig tjänsteman eller på annat sätt kan anses färdigbehandlade. För 
protokoll och liknande gäller att de skall vara justerade, medan register som diari-
er och journaler anses upprättade så snart de existerar.34

Registrering av allmänna handlingar
Allmänna handlingar ska registreras så snart de inkommer till eller upprättas hos 
myndigheten. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver dock inte regi-
streras utan kan hållas ordnade på annat sätt, bara det framgår om de inkommit till 
eller upprättats hos myndigheten. Allmänna handlingar av ringa betydelse för 
myndighetens verksamhet behöver dessutom varken registreras eller hållas 
ordnade.35

30 SOU 2002:97, s. 59.
31 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 22.
32 Bohlin, A. (2007), Offentlighetsprincipen, s. 52.
33 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 22 f.
34 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 24 f.
35 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 5 kap 1§.
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Vad är inte en allmän handling?
Det finns i TF även exempel på icke allmänna handlingar. Dit hör handlingar som 
förvaras hos myndigheten enbart som ett led i förmedlingen av ett meddelande, 
arkiv som lämnats in till myndigheten enbart för vård, förvaring, forsknings- eller 
studieändamål eller handlingar avsedda för publicering i en periodisk skrift utgi-
ven av myndigheten. Ett annat exempel finns i den så kallade biblioteksregeln, 
som omfattar tryckta skrifter i myndighetens bibliotek. Inte heller handlingar som 
förvaras för någon annans räkning enbart som ett led i teknisk bearbetning eller 
lagring är allmänna.36 Hit hör dessutom förtroendevaldas handlingar rörande parti-
politik eller facklig verksamhet.37

Arkivlagen
Arkivlagen omfattar statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter. 
Av lagens tredje paragraf, den så kallade portalparagrafen, framgår att myndighe-
ternas arkiv bildas av allmänna handlingar från myndigheternas verksamhet, samt 
övriga handlingar som blir allmänna i samband med att de tas om hand för arkive-
ring. Redan här blir kopplingen mellan myndigheternas arkivhantering och TF:s 
handlingsoffentlighet mycket tydlig. De allmänna handlingarna skall vidare beva-
ras, hållas ordnade och vårdas på ett sådant sätt att  de tillgodoser rätten att  ta del 
av allmänna handlingar, rättskipningens och förvaltningens behov av information, 
samt forskningens behov. Av portalparagrafen framgår dessutom att myndigheter-
nas arkiv skall bevaras som en del av det nationella kulturarvet. 38 Deras arkiv skall 
vidare organiseras på ett sätt  som underlättar för den som vill ta del av allmänna 
handlingar. För detta ändamål krävs en arkivbeskrivning över vad arkivet innehål-
ler och hur det  är organiserat, samt en arkivförteckning. En viktig del i arbetet 
med arkivet är också att avgöra vilka handlingar som skall bli arkivhandlingar och 
vilka av dessa som senare skall gallras.39

God offentlighetsstruktur
I offentlighets- och sekretesslagens andra avsnitt finns riktlinjer för myndigheter-
nas hantering av allmänna handlingar. Där anges bland annat vilka åtgärder myn-
digheterna bör göra för att underlätta återsökningen av allmänna handlingar, som 
att allmänna handlingar ska kunna skiljas ut från andra handlingar och att allmän-
heten bör ges goda möjligheter att söka efter dem. Det bör vidare framgå när 
eventuella tillägg, ändringar eller gallringar gjorts. Det ska även finnas en be-
skrivning av myndighetens allmänna handlingar med information om vilka sök-

36 SOU 2010:4, s. 44 ff.
37 Larsson, E. (2001), Måste jag diarieföra det här?, s. 25.
38 Arkivlag (1990:782) 3§.
39 Arkivlag (1990:782) 6§ & 10§.
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medel som finns i form av register eller förteckningar.40  Att myndigheterna har en 
väl fungerande hantering av sina allmänna handlingar brukar kallas att  de har en 
god offentlighetstruktur.41 I samband med det ökade antalet elektroniska handling-
ar i myndigheternas verksamhet har det enligt Claes Gränström blivit  extra viktigt 
att  ta hänsyn till dessa riktlinjer som finns för att skapa och behålla en god 
offentlighetsstruktur.42

Kan sociala medier generera allmänna handlingar?
Myndigheternas användning av sociala medier har väckt frågan hur dessa medier 
ska hanteras med hänsyn till det regelverk som omger allmänna handlingar. I vän-
tan på E-delegationens riktlinjer presenterade SKL nyligen sina tolkningar av re-
gelverket i dokumentet Sociala medier och handlingsoffentligheten, med tillhö-
rande checklista för de kommuner och landsting som använder sociala medier.43

Enligt SKL kan sociala medier generera allmänna handlingar och av den tolk-
ningen följer bland annat att det är mycket viktigt  att det klart framgår om en an-
ställd eller förtroendevald är aktiv i sociala medier i privat  syfte eller som repre-
sentant för myndigheten. De handlingar som produceras via sociala medier bör 
vidare kunna anses förvarade hos myndigheten, trots att de finns på en extern 
webbsida, eftersom myndigheten har tillgång till dem. Kommenterande inlägg ska 
därmed behandlas som inkomna handlingar och myndighetens egna inlägg bör 
kunna betraktas som upprättade handlingar i samband med tillgängliggörandet på 
webbsidan. För handlingar av tillfällig eller ringa betydelse bör enligt SKL ett 
gallringsbeslut fattas, medan själva mediet bör dokumenteras regelbundet eller vid 
större förändringar för att bevara den kontext där handlingarna uppstod.44

För den praktiska hanteringen följer av SKL:s tolkning att inga sekretessbe-
lagda handlingar får förvaras på sociala medier, utan dessa måste sorteras ut och 
registreras i kommunens diarium. Om en allmän handling inte är sekretessbelagd 
krävs ingen registrering, utan handlingarna kan då hållas ordnade på annat sätt. 
SKL ger som exempel att inlägg på kommunens egen webbplats, som är strukture-
rade på ett sätt som gör dem sökbara, uppfyller lagstiftningens krav på ordning. 
Denna tolkning omfattar även inlägg på externa webbplatser som Facebook. All-
männa handlingar kan därmed förvaras på sociala medier så länge de hålls ordna-
de och sökbara. För att underlätta återsökningen av dessa handlingar behövs dock 
en förteckning över vilka sociala medier som kommunen använder.45  Att på detta 
sätt förvara handlingar enbart på en extern webbplats på Internet liknar det som 
brukar kallas molntjänster och det pågår just nu en debatt  kring hur dessa tjänster 

40 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 4 kap.
41 SOU 2002:97, s. 11 & 66 f.
42 Gränström, C. m.fl. (2004), Handlingsoffentlighet utan handlingar?, s. 61 f.
43 SKL:s webbsida > Startsida > Press > Nyheter > Fritt fram för sociala medier.
44 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
45 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
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fungerar ihop  med exempelvis svensk lagstiftning och säkerhetskrav. Bland annat 
har Dataföreningen nyligen samlat  ett nätverk kallat Cloud Sweden, med repre-
sentanter från bland annat myndigheter, för ett samarbete kring just dessa frågor.46

Även Datainspektionen publicerade i mars i år en tolkning av regelverket i ett 
så kallat samrådsyttrande gällande kommuners användning av sociala medier. De-
ras syn på frågan indikerar en likartad tolkning som den SKL gör, nämligen att 
myndigheters aktivitet i sociala medier i princip har att följa precis samma regler 
som gäller för deras övriga verksamhet.47

Avgränsningar
Denna uppsats fokuserar på regelverket kring allmänna handlingar och myndighe-
ternas arkivhantering, så som det  regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlig-
hets- och sekretesslagen, samt arkivlagen och arkivförordningen. Eventuella ar-
kivreglementen beslutade av kommunernas kommunfullmäktige ingår inte i mate-
rialet. Annan lagstiftning med beröringspunkter till ämnet, som förvaltningslagen, 
kommunallagen, personuppgiftslagen, upphovsrättslagen eller lag om elektroniska 
anslagstavlor ryms inte i denna uppsats. Även andra arkivteoretiska utgångspunk-
ter än lagstiftning, som proveniensprincipen, ligger utanför den här uppsatsens 
fokus och frågan om hur man tekniskt och långsiktigt kan bevara de handlingar 
som produceras via sociala medier kommer bara att beröras i den mån det kom-
mer upp i undersökningen.

Begreppsdefinitioner
Här definieras några centrala begrepp som förekommer i uppsatsen och som inte 
definierats under föregående kapitel.

Kommun
En kommun är både en geografiskt avgränsad enhet och en enhet för lokalt själv-
styre. I Sverige finns 290 så kallade primärkommuner och 20 sekundärkommuner 
eller landsting.48  I den här uppsatsen används begreppet kommun enbart för att 
beteckna primärkommunerna.

46 Loor, M. (2010), Balansgång mellan öppenhet och integritet, s. 1.
47  Datainspektionens webbsida > Hem > Personuppgiftsombud > Samrådsyttranden > Kommuners använd-
ning av sociala medier.
48 Nationalencyklopedin > Kommun.
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Arkivansvarig
En arkivansvarig i kommunen ansvarar på delegation av respektive nämnd för att 
myndigheten lever upp till arkivlagens bestämmelser och kommunfullmäktiges 
arkivreglemente. Vanligtvis är detta förvaltningens chef.49  I denna uppsats används 
begreppet för att beteckna någon som även ansvarar för den praktiska arkivhante-
ringen, det vill säga arkivarie, registrator eller andra med motsvarande ansvarsom-
råden.

Sociala medier
Med sociala medier avses kommunikationskanaler där användarna kan använda 
text, ljud eller bild för att kommunicera direkt med varandra och med många sam-
tidigt. Dessa medier är ofta utformade som en webbtjänst, vilken tillhandahålls av 
ett  företag, men där innehållet och kommunikationen skapas av användarna själva. 
Exempel på sociala medier är Internetforum, wikier, bloggar, webbsidor för att 
dela bilder och filmer, samt chattprogram.50

Digitala medier
Digitala medier används i uppsatsen för att beteckna medier som baseras på digi-
tal teknik. I digital teknik representeras signaler av bestämbara tal, som 1 och 0, 
till skillnad mot den analoga tekniken, som bygger på varierande signaler i form 
av spänning eller strömstyrka.51

Elektroniska handlingar
Idag används ofta termen elektronisk handling istället för lagstiftningens upptag-
ning för automatiserad behandling. Med detta avses information på ett  datamedi-
um, som antingen finns i eller kan matas in i en dator.52 I uppsatsen används detta 
begrepp om produkter som är resultatet av användningen av digitala medier.

Metod
Eftersom det saknades tidigare undersökningar av myndigheternas användning av 
sociala medier utifrån ett arkivvetenskapligt perspektiv fanns inget material att 
bygga vidare på. Avsikten med denna undersökning blev därför att samla informa-
tion om hur hanteringen av regelverket ser ut i praktiken, hur många som gör på 
det ena eller andra sättet  och sedan göra jämförelser mellan dessa. För att söka 
svar på uppsatsens frågeställningar användes därför också en till övervägande del 
kvantitativ metod i form av en webbenkät, dock med kvalitativa inslag som öppna 

49 Holmberg, A. (2001), Vilse i arkivet?, s. 42.
50 Nationalencyklopedin > Sociala-medier.
51 Nationalencyklopedin > Digitalteknik.
52 SOU 2010:4, s. 31 & 362.
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frågor.53  Intervjuer övervägdes, men för att kunna ge en bred bild av situationen 
och möjliggöra jämförelser var det intressant att undersöka ett större urval än vad 
som hade varit möjligt med intervjuer.

Med dagens verktyg för att skapa och samla in enkäter via Internet har hante-
ringen förenklats betydligt, vilket talade för att  det skulle vara möjligt att genom-
föra enkäten på den avsatta tiden. Samtidigt anses webbenkäter kunna ge en något 
lägre svarsfrekvens än postenkäter, bland annat för att de lätt försvinner i den 
mängd e-post  som tas emot.54  För att minska den risken lades mycket arbete ned 
på att försöka göra varje del av undersökningen, från e-brev, till enkätformulär 
och frågor, så tilltalande som möjligt. Detta var också en av anledningarna till att 
Survey Monkey valdes som enkätverktyg, eftersom det erbjöd alternativ för att 
göra både lätthanterliga och tilltalande enkäter.55

Källmaterial
För att hitta de kommuner som faktiskt var aktiva på Facebook användes ett icke-
slumpmässigt och strategiskt urval. Bland dessa gjordes sedan en så kallad 
totalundersökning.56  SKL:s lista över Sveriges 290 kommuner fick utgöra under-
lag för att söka fram de kommuner som fanns registrerade som användare på 
Facebook.57  Sökningarna genomfördes den 14 och 15 april 2010 och omfattade 
således bara de kommuner som då fanns registrerade. Vid den första genomgång-
en noterades alla kommunrelaterade Facebook-sidor, det vill säga förutom offici-
ella och kommunövergripande sidor även sådana som omfattade enskilda förvalt-
ningar och verksamheter eller enstaka kommunala frågor, som översiktsplaner, 
platsannonser eller medborgardialoger. En andra genomgång gjordes därefter för 
att  sortera ut de officiella och kommunövergripande sidorna. Beslutet  att bara ta 
med officiella sidor baserades på antagandet att chansen var större att kommuner 
med den typen av sida skulle kunna besvara frågor om hur kommunens arkivhan-
tering såg ut, jämfört med kommuner där bara en liten del av verksamheten, t.ex. 
en fritidsgård eller ett bibliotek, hade startat en Facebook-sida. Det visade sig 
dock vara ganska svårt att avgöra vilka sidor som faktiskt var officiella. Bland an-
nat fanns det inte alltid klart angivet  att sidan var kommunens officiella och ofta 
saknades information om vem som var sidansvarig och hur den eller de personer-
na kunde kontaktas. För att få ett så korrekt urval som möjligt uppställdes därför 
vissa kriterier inför den andra genomgången. Det viktigaste och absoluta kriteriet 
som sidan skulle uppfylla var att där skulle finnas en aktiv logg, som tydligt  han-
terade kommunala frågor, som kommunfullmäktiges sammanträden eller informa-
tion om kommunala verksamheter. För att kunna kallas aktiv krävdes ett  flertal 

53 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 18 ff.
54 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 135.
55 SurveyMonkeys webbsida > Startsida.
56 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 29 ff.
57 SKL:s webbsida > Startsida > Kommuner & landsting > Om kommuner > Adresser till kommuner.
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inlägg och en regelbunden uppdatering. I de fall det fanns en sådan logg bedöm-
des sedan den egna beskrivningen av sidans innehåll, uppgifter om sidansvariga, 
kontaktuppgifter och eventuell övrig information på sidan. Om inget av detta tala-
de mot att sidan var en officiell sida, utan snarare styrkte det intrycket, togs sidan 
med i urvalet, som kom att utgöras av 33 av landets 290 kommuner.

Det fanns inget krav på att även allmänheten måste kunna göra inlägg på de 
Facebook-sidor som ingår i urvalet. Det gör att det kan finnas en variation i hur 
mycket handlingar som skapas via de olika kommunernas Facebook-sidor och 
möjligen finns en risk att de kommuner som får många handlingar att hantera den 
här vägen kan vara mer benägna att fundera i termer av allmänna handlingar. Det 
faktum att kommunen själv publicerade inlägg på sidan bedömdes ändå räcka för 
att  frågan om hur regelverket kring allmänna handlingar hanterades skulle väckas 
och bli möjlig att undersöka.

Trots den noggranna genomgången av officiella Facebook-sidor fanns en risk 
att  några sidor inte kom med i urvalet på grund av otydligheten kring sidansvaret. 
De kommuner som till sist kom att ingå i urvalet bör ändå kunna ses som repre-
sentativt, då de var så pass många till antalet. Likaså fanns en risk att några av de 
sidor som kom med i urvalet inte var officiella, utan skapats av anställda på eget 
initiativ eller av en privatperson. Med detta följde även risken att dessa kommuner 
varken skulle kunna eller vilja delta i undersökningen, vilket i så fall skulle kunna 
resultera i ett för mig oförklarligt bortfall. Därför ombads de i samband med ett 
senare utskick att meddela mig om de saknade en officiell Facebook-sida och av 
den anledningen inte kunde delta i undersökning.

Enkäten
Vid en enkätundersökning är det enligt Jan Trost viktigt med reliabilitet och vali-
ditet. En hög reliabilitet, eller tillförlitlighet, uppnås då med hjälp av en hög grad 
av standardisering av undersökningssituationen, där risken för missuppfattning 
eller slumpmässiga avvikelser minimeras. Validitet, eller giltighet, betyder att en-
käten är utformad så att den verkligen mäter det den är avsedd att mäta.58 Detta var 
begrepp  som fanns med i arbetet med att utforma enkäten och som hade stor bety-
delse för bland annat valet av frågor och deras utformning.

För att  ge de svarande en lätt och uppmuntrande start inleddes enkäten med 
bakgrundsfrågor. Därefter följde ett avsnitt som gick från mer övergripande frågor 
om sociala medier, vidare till detaljerade frågor om Facebook och en eventuell 
arkivering. Enkäten avslutades med en sammanfattande fråga om hanteringen av 
allmänna handlingar generellt. Detta blev sammanlagt 20 frågor, som till större 
del utgjordes av så kallade standardiserade eller bundna frågor med fasta 

58 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 64 f.
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svarsalternativ.59  Två av enkätens frågor var icke-standardiserade eller så kallade 
öppna frågor, där de svarande själva förväntades ange svaren. 

För att minska risken för bortfall på de frågor som bedömdes vara avgörande 
för enkätens användbarhet gjordes dessa obligatoriska, vilket  innebar att dessa 
frågor måste besvaras innan de svarande kunde gå vidare till nästa sida eller av-
sluta enkäten. Frågor av mindre avgörande betydelse, och frågor som inte berörde 
alla tillfrågade, kunde de svarande däremot lämna tomma. Att kräva svar på alla 
frågor bedömdes inte vara befogat och risken fanns att  ett krav att  besvara alla en-
kätens frågor kunde upplevas negativt av de svarande och minska viljan att avslu-
ta enkäten.60

Enkätens genomförande
De 33 kommuner som ingick i undersökningen fick den 19 april ett  e-brev där de 
ombads besvara webbenkäten via en länk. E-brevet skickades till varje kommuns 
centrala e-postadress, som hämtades från SKL:s lista över Sveriges kommuner. 
Brevet var ställt till någon centralt arkivansvarig i kommunen. Eftersom termen 
arkivansvarig kan ha en lite annan innebörd i kommunal verksamhet än den som 
avsågs i brevet förtydligades att detta avsåg en arkivarie, registrator eller någon 
annan med motsvarande ansvarsområden. Trots en liten risk för begreppsförvir-
ring valdes ändå detta begrepp, med tanke på att inte alla kommuner har en arki-
varie, utan att arkivhanteringen ibland ingår som en del av en annan tjänst. Enkät-
deltagarna utlovades även en anonym hantering av svaren och att det av samman-
ställningen inte skulle framgå vilken kommun som lämnat vilka svar.

En påminnelse med länk till webbenkäten skickades per e-brev efter en dryg 
vecka, den 27 april. Tre kommuner hade då meddelat att de inte hade någon offi-
ciell Facebook-sida, varför de inte heller fick någon påminnelse. Webbenkäten 
stängdes 10 maj och de inkomna enkätsvaren analyserades med hjälp av Survey 
Monkeys analysverktyg och Excel. Även svaren på de öppna frågorna analysera-
des och kategoriserades i den mån det var möjligt.

För att säkerställa att ingen besvarade enkäten mer än en gång hade enkäten 
utformats så att varje dators IP-adress bara kunde registrera ett enkätsvar.61  Efter-
som e-brevet med länken till webbenkäten inte krypterades finns, precis som för 
allt annat som skickas okrypterat över Internet, en risk att någon utomstående 
kommit åt informationen och felaktigt besvarat enkäten.62 Risken måste dock an-
ses mycket liten att  någon har ett intresse av att  missbruka just denna information. 
För att  minska risken för svar från någon annan än de tillfrågade genomfördes än-
då efter enkätens avslut en kontroll av de IP-adresser som svarat. De inkomna sva-

59 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 59 ff.
60 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 132.
61 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 130.
62 Trost, J. & Hultåker, O. (2007), Enkätboken, s. 135.
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rens IP-adresser noterades och kontrollerades sedan mot ett av de register över IP-
adresser som finns på Internet.63  Kontrollen innebar att de svarandes identitet 
plockades ut från enkäten och jag kunde se vilka kommuner som hade svarat, men 
deras respektive enkätsvar förblev anonyma.

63 IPnr.nu:s webbsida > Spåra IP-nummer.
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Resultat och diskussion

Webbenkäten besvarades mellan den 19 april och den 10 maj 2010 av sammanlagt 
27 av de 33 tillfrågade kommunerna. Då ingår endast helt besvarade och avslutade 
enkäter. Inte enkäter som bara påbörjats. Eftersom urvalet och antalet enkätsvar 
trots en hög svarsfrekvens ändå var relativt litet anges i denna resultatredovisning 
bara procentsatser när det handlar om större avvikelser, i övrigt anges antalet svar.

Bortfall
Två kommuner hade redan innan enkäten avslutades meddelat per e-post att de 
inte hade någon officiell Facebook-sida och en kommun uppgav detta i sitt en-
kätsvar. Därmed återstod 30 kommuner i undersökningsgruppen och 26 inkomna 
enkätsvar att analysera.

En kontroll av enkätsvarens IP-adresser visade att en kommun hade avgett två 
svar, ett från registrator och ett från en arkivarie i kommunen. En annan kommun 
hade dessutom besvarat enkäten trots att den aktuella kommunen varken ingick i 
urvalet eller hade fått  någon förfrågan att delta i undersökningen. Detta visar på 
hur lätt  en webbenkät kan spridas och besvaras av fler än vad som var avsett och 
hur viktigt det därmed är att kontrollera IP-adresserna inför analysen. Bland de 
återstående enkätsvaren fanns även två från personer som uppgav att de inte var 
arkivansvariga och att  vissa frågor därför varit oklara. Ytterligare ett dilemma var 
det faktum att SKL presenterade sina riktlinjer för hanteringen av sociala medier 
mitt under insamlandet av enkäten, varför risken fanns att ett  svar inkommet efter 
SKL:s presentation hade påverkats av deras riktlinjer.

Med tanke på det som Jan Trost kallar reliabilitet, eller undersökningens till-
förlitlighet och krav på en standardiserad undersökningssituation, togs bara det 
senast inkomna svaret från den kommun som avgett två enkätsvar med i analysen. 
Enkätsvaret från kommunen som inte ingick i undersökningen plockades tillsam-
mans med de två svaren från personer som inte var arkivansvariga och svaret in-
kommet efter SKL:s publicering av riktlinjer ut ur analysen.

Sammanlagt ingick till slut 21 enkätsvar i analysmaterialet, vilket motsvarar  
70 procent av de 30 möjliga svaren. Fyra kommuner hade då varken svarat eller 
hört av sig på annat sätt. En möjlig anledning till att deras svar uteblivit kan vara 
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att de inte hade någon officiell Facebook-sida eller att enkäten inte hade nått fram 
till rätt person i kommunen.

Eftersom många av enkätens frågor var obligatoriska var det interna bortfallet 
på frågor som berörde alla svarande mycket litet. Bara ett svar saknades på en av 
frågorna. Vilken fråga det berör framgår av den resultatredovisning som följer.

Bakgrundsfrågor
Webbenkätens inledande bakgrundsfrågor visade att 11 personer, eller lite drygt 
hälften av de svarande, arbetade som arkivarier. Av de återstående arbetade unge-
fär hälften som registratorer och hälften på andra tjänster med liknande an-
svarsområden. En person hade en kombinerad tjänst som arkivarie/kommunsekre-
terare. De allra flesta hade dessutom mångårig erfarenhet av arbete med arkivrela-
terade frågor. Ungefär hälften hade arbetat mer än tio år med detta och många tre 
år eller mer. Bara några få hade kortare erfarenhet. De allra flesta, 15 personer el-
ler drygt 70 procent, hade dessutom utbildning som arkivarie eller registrator, en 
utbildning som nästan lika många hade avslutat före år 2006.

Av svaren framgick därmed att de som efter bortfallet  ingick i undersökningen 
tillhörde målgruppen för enkäten, det vill säga centralt arkivansvariga i kommu-
nen i form av arkivarier, registratorer eller andra med motsvarande ansvarsområ-
den. De allra flesta hade också mångårig erfarenhet  av arkivrelaterade frågor och 
en utbildning som arkivarie eller registrator, vilket talade för att de var väl insatta i 
det regelverk som omger handlingsoffentlighet och arkivverksamhet. Därmed bör 
de även ha varit  de mest lämpade att  besvara frågor om kommunens hantering av 
regelverket kring allmänna handlingar ur arkivvetenskaplig synpunkt.

I en kommentar till enkäten påpekade dock en arkivansvarig att kommunen 
inte använde sig av begreppet arkivansvarig, utan av stadsarkivarie. Kommentaren 
innebar också ett förtydligande om att det hade skett ett samråd bland personalen  
vid kommunens arkiv vid besvarandet av enkäten. Det pekar på att begreppet ar-
kivansvarig kanske inte var helt lätt att förhålla sig till för alla i målgruppen. Med 
tanke på det förtydligande som gjordes i utskicket, och att bakgrundsfrågorna vi-
sade att rätt målgrupp ändå ingick i analysen, tror jag trots det att begreppet fyllde 
sin funktion i denna undersökning.
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Hur hanteras regelverket kring allmänna handlingar?
För att  söka svar på uppsatsens första frågeställning ställdes efter enkätens inle-
dande bakgrundsfrågor ett antal frågor om hanteringen av regelverket kring all-
männa handlingar. Detta gjordes på tre nivåer, från en mer övergripande och teo-
retisk nivå i form av eventuella interna riktlinjer för användningen av sociala me-
dier till mer specifikt om den praktiska hanteringen av Facebook och en eventuell 
arkivhantering.

Beaktas regelverket kring allmänna handlingar i interna riktlinjer?
Vid enkätens utformning saknades andra riktlinjer för myndigheternas hantering 
av sociala medier än rådande lagstiftning. Därför ville jag undersöka om kommu-
nerna själva hade utformat något teoretiskt ramverk för sin hantering av de sociala 
medierna i form av interna och centralt utformade riktlinjer, och om de i så fall 
hade beaktat regelverket kring allmänna handlingar.

Diagram 1. Finns centrala riktlinjer för kommunens användning av sociala medier?

Det visade sig att två kommuner hade centrala riktlinjer för kommunens använd-
ning av sociala medier, medan en stor majoritet av kommunerna, drygt 76 procent, 
inte hade det. Tre arkivansvariga uppgav att de inte visste om det fanns några cen-
trala riktlinjer.
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Svaren var även mycket likartade på den andra frågan i detta avsnitt  av enkä-
ten, som gällde om kommunen hade några centrala riktlinjer som omfattade per-
sonalens användning av sociala medier i sin tjänsteutövning. Den frågan ställdes 
med tanke på hur viktigt det enligt regelverket kring allmänna handlingar är att 
skilja ut allmänna handlingar från privata.64

Diagram 2. Finns centrala riktlinjer som omfattar personalens användning av sociala medier i sin 
tjänsteutövning?

Svaren visade att det var få kommuner som hade några centrala riktlinjer för per-
sonalens användning av sociala medier i tjänsten. Fyra arkivansvariga uppgav att 
detta fanns i kommunen, vilket bara var något fler än de två arkivansvariga som 
hade uppgett att det fanns riktlinjer för kommunens egen användning av sociala 
medier. Majoriteten, 15 kommuner eller drygt 70 procent, saknade däremot detta, 
medan två arkivansvariga inte visste ifall det fanns några sådana riktlinjer i kom-
munen.

Den tredje frågan handlade om riktlinjer som diskuterar ifall sociala medier 
kan generera allmänna handlingar. Den ställdes för att se om kommunens aktivitet 
i sociala medier väckt några tankar och diskussioner om hur regelverket kring 
allmänna handlingar skall hanteras när kommunen börjar använda sociala medier.

64 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 4 kap.
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Diagram 3.  Diskuteras i några centrala riktlinjer ifall kommunens aktivitet i sociala medier kan 
generera allmänna handlingar?

Lite mindre än hälften svarade att det  fanns centrala riktlinjer som diskuterade 
detta. Nästan lika många saknade sådana riktlinjer, medan fyra arkivansvariga inte 
visste om det fanns eller inte. Det var därmed betydligt vanligare med riktlinjer 
som diskuterade frågan om sociala medier kan generera allmänna handlingar än 
det var med mer konkreta riktlinjer för kommunens och personalens användning.

I avslutande kommentarer till enkäten påpekade dessutom några arkivansvari-
ga att kommunens Facebook-sida antingen var så pass nystartad att arbetet med 
riktlinjer inte hunnits med ännu, eller att detta arbete var påbörjat eller åtminstone 
planerades. Två arkivansvariga tog även upp att SKL:s riktlinjer avvaktades inför 
detta arbete.

Vi har börjat diskutera allmänna handlingar i sociala medier och de kommer på sikt att införas 
i en ny dokumenthanteringsplan vilken ska gälla övergripande i kommunen.

I en ny dokumenthanteringsplan som håller på att utarbetas med utgångspunkt från "Bevara 
eller gallra 1",  som utkom 2010, har sociala medier tagits med som handlingar, men med an-
märkningen att vi får avvakta vad SKL kommer fram till i sin pågående utredning.
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Hur hanteras handlingar genererade via Facebook?
Enkätens andra avsnitt fokuserade på hur regelverket kring allmänna handlingar 
hanterades i praktiken och den första frågan handlade om ifall det som tillgänglig-
görs och/eller tas emot via den officiella Facebook-sidan hanteras som allmänna 
handlingar eller inte.

Diagram 4.  Hanteras det som tillgängliggörs eller tas emot via kommunens officiella Facebook-
sida som allmänna handlingar?

Svaren visade att totalt fem kommuner helt eller delvis hanterade det som genere-
ras via Facebook-sidan som allmänna handlingar. Betydligt fler, sammanlagt 12 
kommuner, gjorde det inte. Av dessa 12 kommuner hade tre aktivt gjort  bedöm-
ningen att  dessa handlingar inte är att  betrakta som allmänna handlingar, medan 
den största gruppen utgjordes av de återstående nio kommunerna som ännu inte 
hade tagit ställning till om Facebook genererar allmänna handlingar eller inte.

Bland de fyra personer som valde att själva formulera sitt  svar uppgav ytterli-
gare en arkivansvarig att kommunen hanterar inkommande meddelanden som 
allmänna handlingar, två arkivansvariga skrev att de avvaktar SKL:s riktlinjer och 
en uppgav att arbetet med interna riktlinjer för detta pågår i kommunen.

Med hänsyn tagen även till de eget formulerade svaren var det sammanlagt 
sex kommuner, ungefär 29 procent av de totalt  21 kommunerna, som hanterade 
allt eller delar av det som genereras via Facebook som allmänna handlingar. Mer 
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än dubbelt  så många, 15 kommuner eller drygt  70 procent, gjorde det inte. Det 
vanligaste skälet till att inte hantera handlingarna som allmänna var även efter att 
hänsyn tagits till de eget formulerade svaren att  kommunen inte hade tagit ställ-
ning i frågan eller att de avvaktade riktlinjer.

Om istället alla kommuner som hade gjort en egen tolkning av regelverket 
räknas samman, oavsett vilken bedömning de hade gjort, blir antalet kommuner 
som aktivt hade tagit ställning till hur regelverket skall tolkas nio, eller lite mindre 
än hälften av kommunerna.

En arkivansvarig gav i en avslutande kommentarer till enkäten även en förkla-
ring till varför kommunen bedömt att Facebook inte genererade några allmänna 
handlingar.

Kommunens Facebook-sida är konfigurerad så att inga besökare kan skriva inlägg.  Den in-
formation som går ut via sidan är återanvänd information, främst hämtad från kommunens 
hemsida. Vi producerar inga nya handlingar för Facebook, och tar inte heller emot någon in-
formation.

Den andra frågan under denna del av enkäten handlade om ifall hanteringen hade 
varit  densamma sedan kommunen startade sin Facebook-sida eller om den föränd-
rats efter hand. Den ställdes för att  försöka se ifall regelverket kring allmänna 
handlingar hade blivit aktuellt redan från start i någon kommun.

Diagram 5. Har hanteringen varit densamma sedan kommunen startade sin Facebook-sida?
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Av svaren framgick att 14 kommuner, eller ungefär 67 procent av de som ingick i 
undersökningen, hade haft  samma hantering från start. Tre kommuner hade för-
ändrat sin hantering efter hand och fyra arkivansvariga visste inte om hanteringen 
hade förändrats eller inte. Bland de kommuner som aktivt hade tagit ställning till 
regelverket hade dock något fler, sju av nio, haft samma hantering sedan start.

Eftersom det under enkätkonstruktionen även hade blivit  känt att E-delegatio-
nen fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för myndigheternas användning av sociala 
medier ställdes även en fråga om det  fanns några planer på att  ändra hanteringen 
under år 2010.

Diagram 6. Finns några planer på att ändra hanteringen under år 2010?

Svaren på denna fråga var mycket varierande, men den största gruppen var de som 
svarade att de inte visste något om detta. Nästan lika många svarade dock att det 
fanns planer på att förändra hanteringen under året. I kommentarsfältet gavs möj-
lighet till förtydliganden, vilket några valde att göra. Där framkom precis som vid 
tidigare kommentarer att några avvaktar nationella direktiv och att andra själva 
kommer arbeta fram riktlinjer under året. Två arkivansvariga nämnde bland annat 
att  detta kunde komma att bli en del av den återkommande revideringen av kom-
munens dokumenthanteringsplan.

Två arkivansvariga gav i sina kommentarer till själva enkäten ytterligare in-
formation kring kommunens hantering av lagstiftningen i samband med använd-
ningen av Facebook. Den ena kommentaren handlade om att  kommunens använd-
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ning av sociala medier hade startat innan frågan om hur en sådan användning re-
gleras av aktuell lagstiftning hade beaktats. Den andra kommentaren tog upp  att 
lagstiftningen kan vara krånglig att hantera i det praktiska arbetet, även om viljan 
att göra det finns.

Insikten om att sociala medier skulle kunna generera allmänna handlingar har inte funnits när 
kommunen valde att gå med som en egen sida på Facebook och Youtube. Jag har diskuterat 
frågan med informationsavdelningen och vi kom då fram till att det behövs någon form av 
riktlinje och troligtvis ett gallringsbeslut.

Viljan att följa lagar och regler finns men det blir krångligt i praktiken då sättet att jobba 
springer iväg före lagstiftningen.

Arkiveras handlingar genererade via Facebook?
De som tidigare i enkäten hade svarat att  handlingar genererade via Facebook 
hanterades helt eller delvis som allmänna handlingar ombads även att besvara 
några frågor om eventuell arkivering. Övriga ombads att hoppa över denna del.

Tre av de sex kommuner som hade bedömt att Facebook på ett eller annat sätt 
kan generera allmänna handlingar uppgav att de även arkiverade handlingar från 
Facebook. Bara en av de sex kommunerna hade dock någon arkivförteckning eller 
dokumenthanteringsplan där dessa handlingar ingick och det var en av de kom-
muner som inte arkiverade några handlingar från Facebook. Samma kommun ha-
de även ett gallringsbeslut för dessa handlingar, liksom en av de tre kommuner 
som arkiverade handlingar från Facebook.

11 av de 15 arkivansvariga, vars kommuner inte hanterade dessa handlingar 
som allmänna, valde ändå att besvara frågorna i detta avsnitt. Av dessa uppgav sju 
att  de inte arkiverade och fyra att  de inte visste om det skedde någon arkivering. 
En av de här kommunerna hade en arkivförteckning eller en dokumenthanterings-
plan som omfattade dessa handlingar och en annan kommun hade ett  gallringsbe-
slut för dessa handlingar, även om det bara krävs för allmänna handlingar.65

När det gäller vilka handlingar som arkiverades svarade de tre arkivansvariga 
i kommuner som arkiverade handlingar från Facebook att det bara var handlingar 
som ger upphov till ärendehantering. En arkivansvarig specificerade även att det 
då bara handlar om inkomna ärenden.

Handlingarna arkiverades sedan på lite olika sätt. I en kommun fördes de in i 
ärendehanteringssystemet i elektronisk form eller genom en avskrift i samma sy-
stem, medan de två återstående kommunerna istället skrev ut handlingarna på 
papper som tillfördes ärendets akt.

65 Arkivlag (1990:782) 6§ & 10§.
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Diskussion

Centrala riktlinjer
Det visade sig vara få kommuner som hade utformat några centrala riktlinjer för 
användningen av sociala medier, både när det gäller kommunens egen användning 
och personalens användning i tjänsten. Däremot hade nästan hälften av kommu-
nerna riktlinjer som diskuterade ifall sociala medier kan generera allmänna hand-
lingar, vilket visar att frågan åtminstone hade väckts i flera kommuner. Den dis-
kussion som följt av detta verkar dock inte ha resulterat i några konkreta riktlinjer 
för själva användningen av Facebook vid denna undersöknings genomförande. Att 
fyra arkivansvariga inte visste ifall diskussionen om allmänna handlingar hade 
kommit upp i några riktlinjer pekar kanske också på att dessa arkivansvariga inte 
varit särskilt involverade i hanteringen av regelverket ännu?

Det var lite förvånande att så få kommuner hade utformat några centrala rikt-
linjer, trots att de aktivt  valt att  börja använda Facebook. Som kommentarerna vi-
sar fanns det dock hos en del av kommunerna planer på att arbeta med interna 
riktlinjer eller dokumenthanteringsplaner och några uppgav att de avvaktade 
kommande nationella riktlinjer inför detta arbete. Att SKL nu har presenterat  sina 
riktlinjer kommer därför troligen att  leda till att fler kommuner utformar centrala 
riktlinjer för användningen av sociala medier. SKL:s tolkning av regelverket, som 
även stöds av Datainspektionens samrådsyttrande, bör dessutom komma att bety-
da att det behövs tydliga riktlinjer för kommunens och personalens aktivitet i so-
ciala medier. Bland annat för att säkerställa en tydlig skillnad mellan vad som görs 
som en del av kommunens verksamhet och vad som görs privat.66 Att  kunna skilja 
ut allmänna handlingar från andra handlingar är ju en av de saker som myndighe-
ter bör arbeta med för att säkerställa en god offentlighetsstruktur.67  Med tanke på 
att  denna åtskillnad tidigare visat sig vara svår att hantera i praktiken när det gäller 
e-post borde dessutom behovet av riktlinjer komma att bli minst lika stort när det 
gäller hanteringen av sociala medier.68

Facebook
Till skillnad mot de likartade svaren på frågorna om riktlinjer var spridningen i 
svaren stor när det gällde frågan hur kommunerna hanterade det som tillgängli-
gjordes och/eller togs emot via Facebook-sidan. Svaren hade en spridning från att 
vissa kommuner hanterade allt som allmänna handlingar till att andra kommuner 
bedömt att  inget av det som genererades denna väg var allmänna handlingar. Att 
spridningen var så pass stor kan kanske tas som ett tecken på osäkerhet när det 
gäller sociala medier och handlingsoffentlighetens begrepp  som handling, allmän 

66 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
67 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 4 kap.
68 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
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handling, förvarad, inkommen och upprättad? Totalt  hade ändå nio kommuner, 
eller lite mindre än hälften, valt att  ta ställning till hur de skulle hantera regelver-
ket och det är intressant att de delvis gjort helt olika tolkningar. Med tanke på att 
den vanligaste bedömningen bland dem som tagit ställning ändå var att Facebook 
genererar allmänna handlingar, och att även SKL kommit till den slutsatsen, finns 
det mycket som tyder på att det är den tolkningen som kommer bli den gällande 
framöver.

De nio kommuner som hade valt att  själva tolka regelverket kring allmänna 
handlingar kan kanske också, oavsett  vilken tolkning de hade gjort, anses ha visat 
prov på en aktiv hantering av frågan? Av svaren i detta avsnitt framgår också att 
deras hantering i de flesta fall varit densamma sedan start och att de ofta tagit 
ställning tidigt i processen. Både Berndt Fredriksson och Mari Runardotter påpe-
kar behovet av att på detta sätt  vara med tidigt i den process där handlingarna ska-
pas för att få kontroll över arkivbildningen.69 Ett aktivt beslut, vilket det än är, kan 
kanske ses som det första steget i ett försök att ta kontrollen?

En kommentar från en arkivansvarig i en kommun som hade bedömt att Face-
book inte gav upphov till några allmänna handlingar gav intressant information 
om hur Facebook-sidan kan användas och hanteras. Då sidan varken tog emot in-
kommande meddelanden eller användes för att publicera någon unik information, 
utan bara sådant som även fanns på annat håll inom verksamheten, ansågs inga 
nya handlingar genereras via Facebook. Jag tolkar deras hantering som att de be-
traktar handlingarna som finns på Facebook som kopior eller dubbletter. Detta sätt 
att  betrakta dessa handlingar är inget  SKL berör i sina riktlinjer, även om det bör 
vara ganska vanligt att kommunerna har samma information på hemsidan som på 
de sociala medierna. SKL tar enbart upp att  det som tillgängliggörs via Facebook, 
i enlighet med tryckfrihetsförordningens skrivning om upprättade och förvarade 
handlingar, bör betraktas som allmänna handlingar. Sedan kan enligt SKL ett gall-
ringsbeslut användas för att gallra allmänna handlingar av ringa eller tillfällig 
betydelse.70  Jag har därmed svårt att se att  handlingarna på Facebook inte kommer 
att  betraktas som allmänna på grund av att de även förekommer på hemsidan, men 
det kommer kanske att  presenteras andra tolkningar som öppnar för en sådan han-
tering ju mer frågor som dessa diskuteras. E-delegationens kommande riktlinjer 
ger kanske också mer vägledning.

Den allra största gruppen var ändå de kommuner som ännu inte hade tagit 
ställning till om Facebook kunde generera allmänna handlingar eller inte. Att så 
många kommuner inte hade tagit ställning, men ändå valt att bli aktiva på Face-
book, var på samma sätt som avsaknaden av riktlinjer lite förvånande. Även här 
kan dock en möjlig orsak vara att  kommunen avvaktade nationella riktlinjer, vilket 
också några angav som kommentarer till frågorna i detta och andra avsnitt. SKL:s 

69 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff; Runardotter, M. (2007), ”Information Technology, 
Archives and Archivists – and Long-term Digital Preservation”, s. 36.
70 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
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riktlinjer kommer därmed troligen att minska variationen i svaren. Att det på detta 
sätt både efterfrågas och behövs en tydlig styrning när det gäller hanteringen av 
allmänna handlingar stämmer även väl med det som Maria Eriksson-Sundström 
och Elin Bogstag fann i sin studie av e-posthanteringen vid en myndighet.71

Det går också att  spekulera i om ställningstagandet saknades på grund av att 
frågan om allmänna handlingar inte ens hade väckts ännu. Det skulle i så fall likna 
det problem som Per Widén tog upp i sin uppsats om bevarande av webbsidor, 
nämligen att  ett nytt och annorlunda sätt att kommunicera kan bli betraktat som 
något så nytt och annorlunda att frågan om allmänna handlingar aldrig ens blir 
aktuell.72 I en av kommentarerna framkom också att det i en kommun hade saknats 
insikt om att sociala medier skulle kunna generera allmänna handlingar. Det kan 
vara något att  ta med sig när den tekniska utvecklingen ger oss fler nya medier att 
hantera, tillsammans med kommentaren från en annan arkivansvariga om att lag-
stiftningen inte alltid är så lätt att applicera på nya medier och nya arbetssätt.

En majoritet  av de svarande angav att hanteringen av handlingar genererade 
via Facebook hade varit densamma sedan starten. Hela fyra arkivansvariga upp-
gav att de inte visste något om detta, vilket  tyder på att de inte varit  särskilt  invol-
verade i hanteringen. När det gäller planer på att ändra hanteringen var ovissheten 
ännu större, samtidigt som spridningen i svaren var stor. Några angav i kommen-
tarsfältet att osäkerheten berodde på att  kommande nationella riktlinjer avvaktas 
och ännu en gång blev det tydligt hur efterfrågad en tolkning av regelverket var.

Arkivering
De som tidigare i enkäten svarat att kommunen hanterade handlingar genererade 
via Facebook som allmänna borde i enlighet med tryckfrihetsförordningen och 
arkivlagen även ha haft handlingar aktuella för arkivering, om det inte var så att 
dessa handlingar omfattades av ett gallringsbeslut.73  Av de sex kommuner som be-
rördes var det dock bara tre som faktiskt arkiverade handlingar. Bland de återstå-
ende tre kommunerna, de som inte arkiverade, hade bara en kommun ett gall-
ringsbeslut för dessa handlingar.

En möjlig orsak till att kommuner som betraktade handlingar från Facebook 
som allmänna inte arkiverade dessa kan vara att arkivhanteringen kring dessa 
handlingar var så pass ny vid undersökningens genomförande att rutiner för detta 
ännu inte hade fått  sin färdiga form. Bara en kommun hade exempelvis fått med 
dessa handlingar i en arkivförteckning eller en dokumenthanteringsplan och bara 
två kommuner hade dem med i ett gallringsbeslut. Om de sex kommunernas tolk-
ning, som till stora delar verkar överensstämma med SKL:s, etableras som gällan-

71  Eriksson-Sundström, M. & Bogstag, E. (2007), ”En studie om e-posthanteringen inom en myndighet”, s. 
100 ff.
72 Widén, P. (2001), att bevara det till synes flyktiga – långsiktigt bevarande av webbmaterial, s. 8 ff.
73 Arkivlag (1990:782) 3§ & 10§.
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de praxis kommer det dock enligt arkivlagen att krävas arkivförteckningar och 
gallringsbeslut som omfattar även dessa handlingar.74

De handlingar som arkiverades var främst de som gav upphov till ärendehan-
tering. Möjligen gör både de tre kommuner som inte arkiverar alls och de tre som 
bara arkiverar handlingar tillhörande ett diariefört ärende samma tolkning av lag-
stiftningen som SKL verkar göra; att allmänna handlingar som inte berörs av sek-
retess kan förvaras på Facebook, så länge de där är ordnade på ett strukturerat och 
sökbart sätt. Denna förvaring borde dock kompletteras med ett  gallringsbeslut en-
ligt SKL:s tolkning, något som än så länge saknades hos de flesta kommuner.75 Att 
allmänna handlingar, som av någon anledning inte ger upphov till ett ärende i dia-
riet, på detta sätt kan förvaras på Facebook är enligt min bedömning en nyhet för 
arkivverksamheten. En sådan arkivering enbart på Internet  för tankarna till så kal-
lade molntjänster och den debatt som förs kring hur dessa förhåller sig till bland 
annat svensk lagstiftning och säkerhetskrav.76 Molntjänster innebär att tjänster som 
lagring, processorkraft  eller webbtjänster hanteras av externa företag och använ-
darna, som når dessa tjänster via Internet, behöver därmed inte sköta den tekniska 
hanteringen själva.77

Med tanke på de brister i diarieföring som framkom i en studie av e-posthan-
teringen vid en myndighet bör det vid förvaring enbart på Facebook bli extra vik-
tigt med tydliga riktlinjer och en väl fungerande praktik kring diarieföringen av 
allmänna handlingar från Facebook.78 Dels för att det blir viktigt att flytta och dia-
rieföra sekretessbelagda handlingar som ligger synliga på Facebook, dels för att 
säkerställa ett långsiktigt bevarande av allmänna handlingar som inte omfattas av 
något gallringsbeslut. Berndt Fredriksson har påpekat hur svårt det kan vara att 
skilja på privata meddelanden och meddelanden i tjänsten när det gäller e-post, 
bland annat på grund av den informella tonen och den stora mängden meddelan-
den att sortera. Dessutom förekommer många förkortningar och otydliga referen-
ser, som kan göra det svårt för någon utomstående att bedöma innehållet.79  Med 
tanke på både mängden och kommunikationens utseende bör detta vara något som 
kan bli minst lika aktuellt vid hanteringen av Facebook.

Själva tekniken för arkivering av handlingar genererade via Facebook liknar 
den som används för andra elektroniska handlingar idag och pekar på att  just  den 
tekniska hanteringen inte verkar vara den stora frågan bland dessa arkivansvariga 
när det gäller hur handlingar genererade via Facebook skall hanteras.

74 Arkivlag (1990:782) 6§ & 10§.
75 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
76 Loor, M. (2010), Balansgång mellan öppenhet och integritet, s. 1.
77 Svenska Wikipedias hemsida > Datormoln.
78  Eriksson-Sundström, M. & Bogstag, E. (2007), ”En studie om e-posthanteringen inom en myndighet”, s. 
100 ff.
79 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
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Hur involverad är den arkivansvarige i hanteringen?
I ett av enkätens avsnitt fanns tre frågor som syftade till att  försöka få svar på upp-
satsens andra frågeställning och därmed ge en bild av hur involverad arkivansva-
rig var i hanteringen av handlingar genererade via Facebook. Dessa frågor fanns 
med i enkäten eftersom det enligt bland andra Claes Gränström är mycket viktigt 
med en aktiv och tidig bedömning av vilka handlingar som är att betrakta som 
allmänna och hur dessa då bör tas om hand för att  säkerställa en god 
offentlighetsstruktur.80  Den första frågan gällde därför om, och i så fall när, den 
arkivansvarige hade fått information om användningen av sociala medier.

Diagram 7. Har du som arkivansvarig varit informerad om kommunens användning av sociala 
medier?

Det visade sig att 16 arkivansvariga, ungefär 76 procent, hade blivit informerade 
om kommunens användning av sociala medier, och de allra flesta efter hand som 
de sociala medierna hade börjat användas. Återstående fem arkivansvariga var 
inte alls informerade, vilket motsvarar ungefär 24 procent.

Den andra frågan var om de arkivansvariga själva hade varit  delaktiga i ut-
formningen av några riktlinjer för användningen av sociala medier. Här svarade 
16 arkivansvariga, eller 76 procent, att  de inte hade varit delaktiga, medan fem 
uppgav att de hade varit med i arbetet, redan från start eller efter hand.

80 Gränström, C. m.fl. (2004), Handlingsoffentlighet utan handlingar?, s. 61 f.
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Efter att ha frågat om information och delaktighet ställdes en tredje och mer 
övergripande fråga om hur kommunens användning av sociala medier påverkat de 
arkivansvarigas arbete. Denna fråga baserades på ett antagande om att arkivansva-
riga i de kommuner som aktivt beaktat regelverket kring allmänna handlingar 
möjligen kunde märka av detta mer i sitt  arbete, särskilt om kommunen hade gjort 
bedömningen att Facebook genererade allmänna handlingar.

Diagram 8. Hur tycker du att kommunens användning av sociala medier påverkat ditt arbete som 
arkivansvarig?

En person hade inte besvarat denna fråga, som inte hade gjorts obligatorisk. De 20 
svar som fanns hade en mycket stor spridning, men en majoritet hade valt svarsal-
ternativen ”Inte alls”, ”Litet” eller ”Måttligt”. Fem arkivansvariga, eller 25 pro-
cent av dem som hade besvarat frågan, menade att  deras arbete hade påverkats 
ganska mycket eller mycket.

Vid en närmare analys och jämförelse mellan de olika kommunernas hante-
ring av regelverket visade det sig att  alla arkivansvariga i de sex kommuner, som 
till någon del betraktade handlingar genererade via Facebook som allmänna, hade 
fått  information om användningen av dessa medier. Samma sak gällde för de tre 
arkivansvariga som arbetade i kommuner som hade bedömt att Facebook inte gav 
upphov till några allmänna handlingar. Bland de kommuner som ännu inte hade 
tagit ställning i frågan var däremot bara hälften informerade om kommunens an-
vändning av sociala medier.
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En annan skillnad mellan dessa tre grupper var att  i de kommuner som aktivt 
hade bedömt att Facebook inte ger upphov till allmänna handlingar hade alla tre 
arkivansvariga varit delaktiga i utformningen av riktlinjer, medan det var få som 
varit  delaktiga i de andra två grupperna. Ingen av grupperna var dock mer påver-
kad av kommunens användning av sociala medier i sitt arbete än de andra.

En arkivansvarig tog i en avslutande kommentar till enkäten upp något som 
berör den arkivansvariges involvering i hanteringen i form av ansvar för att beva-
ka kommunens produktion och hantering av allmänna handlingar.

Jag antar att vår kommunjurist som är specialist på allmänna handlingar bevakar huruvida det 
förekommer någon allmän handling via de sociala medierna.

I detta fall antogs att kommunens jurist hade tagit på sig det ansvaret och det var 
därmed inget som bevakades aktivt av den arkivansvarige.

Diskussion

Information
Fem av 21 arkivansvariga, ungefär 24 procent, hade inte fått någon information 
alls om att deras kommun använde sociala medier, vilket var lite förvånande. Att 
en kommun börjar använda sig av en ny  kommunikationskanal gentemot allmän-
heten borde vara en information som går ut till all personal i organisationen. Med 
tanke på den betydelse som information på olika medium har för arkivansvarigas 
arbete borde det dessutom vara ännu viktigare att just denna personalgrupp är in-
formerad. Samtidigt gäller det ju också att hålla sig informerad.

I de kommuner som aktivt hade tagit ställning till hur handlingarna från Face-
book skulle hanteras var däremot alla informerade. Det kan tala för att  det är vik-
tigt att  den arkivansvarige hålls, och även håller sig, informerad om kommunens 
informationskanaler för att frågan om vad som kan bli betraktat som en allmän 
handling skall väckas tidigt i processen. Detta är i så fall i överensstämmelse med 
det som bland andra Berndt Fredriksson påpekat  om att  det kan vara viktigt för 
den som arbetar med arkivfrågor att  skaffa sig en överblick över organisationens 
informationsproduktion och en kontroll över arkivbildningen, för att på så sätt sä-
kerställa att det som skall hamna i arkiven verkligen hamnar där.81

Delaktighet
Få arkivansvariga hade varit delaktiga i utformningen av några centrala riktlinjer. 
Det är då viktigt att påminna sig att  lika få kommuner överhuvudtaget hade arbe-
tat fram några riktlinjer för användningen av dessa medier, bara två kommuner 
hade riktlinjer för kommunens användning och fyra för personalens användning i 

81 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
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tjänsten. Få hade därmed haft möjlighet att vara delaktiga i arbetet med några rikt-
linjer. En skillnad var dock att  alla tre arkivansvariga i kommunerna som bedömt 
att  Facebook inte genererar allmänna handlingar hade varit delaktiga i arbetet med 
riktlinjer, vilket tyder på att de varit mer involverade i hanteringen än övriga.

Arbetet som arkivansvarig
Slutligen uppgav de flesta att  deras arbete som arkivansvariga påverkats måttligt, 
litet eller inte alls av att kommunen börjat använda sociala medier. Med tanke på 
att  24 procent inte ens visste om denna användning, att  mycket få hade deltagit i 
arbetet med några riktlinjer och att många kommuner ännu inte hade tagit ställ-
ning till hur handlingarna från Facebook skulle hanteras är det inte förvånande att 
de arkivansvarigas arbete inte hade påverkats särkilt mycket. Troligen blir fler ar-
kivansvariga informerade och delaktiga nu när SKL presenterat sina riktlinjer. Om 
dessa blir praxis kommer sannolikt även deras arbete att påverkas, eftersom även 
handlingarna genererade via Facebook då måste hanteras enligt de krav som ställs 
på hanteringen av allmänna handlingar.

Den kommentar som gällde vem som är ansvarig för att bevaka allmänna 
handlingar väcker en del frågor. Är ansvarsfördelningen kanske något som behö-
ver ses över och förändras nu när den tekniska utvecklingen ger oss nya kanaler 
för kommunikation i en allt snabbare takt? Vilken roll bör i så fall arkivansvariga 
ha i detta? Är det så, som både Berndt Fredriksson, Mari Runardotter och Claes 
Gränström påpekar, att arkivansvariga bör vara mer aktiva i detta arbete, för att på 
så sätt kunna säkerställa att elektroniska handlingar bevaras som de ska?82  Det le-
der även vidare till frågan om vem eller vilka som ansvarar för den löpande hante-
ringen av dessa handlingar. Berndt Fredriksson påpekade i sin analys av e-post-
hanteringen att ansvaret  för att avgöra vad som är allmänna handlingar tidigare 
togs av kunnig personal vid myndigheternas registratorsfunktion, eftersom den 
mesta korrespondensen passerade den vägen. Med e-posten förändrades detta och 
ansvaret för att avgöra vad som är allmänna handlingar överfördes till var och en 
som arbetar i verksamheten, där kunskapen om regelverket kring allmänna hand-
lingar var sämre.83  Det talar för att det på samma sätt kan behövas en tydlig an-
svarsfördelning när det gäller den praktiska hanteringen av meddelanden genere-
rade via sociala medier.

82 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff; Runardotter, M. (2007), ”Information Technology, 
Archives and Archivists  – and Long-term Digital Preservation”, s. 36; Gränström, C. m.fl. (2004), Hand-
lingsoffentlighet utan handlingar?, s. 61 f.
83 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
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Slutdiskussion

Avsikten med den här uppsatsen var att undersöka hur regelverket kring allmänna 
handlingar hanterades av kommuner som valt att börja använda det sociala mediet 
Facebook. Då arkivvetenskaplig teori och praktik har en nära koppling till hur det-
ta regelverk tillämpas var förhoppningen att en sådan undersökning kunde visa på 
tendenser av betydelse för arkivvetenskapen och arkivverksamheten. Eftersom 
elektroniska handlingar enligt en del arkivvetare dessutom ställer krav på en mer 
aktiv arkivhanteringen än tidigare ville jag även undersöka hur pass involverade 
de arkivansvariga på myndigheterna var i denna hantering. För att söka svar på 
detta, och för att kunna göra jämförelser, användes en till stor del kvantitativ me-
tod i form av en webbenkät.

Hur hanteras regelverket?
Enkäten visade att det fanns stora skillnader i hur kommunerna hanterade regel-
verket kring allmänna handlingar när de använde Facebook. Av de 21 kommuner-
na i undersökningen hanterade bara sex, eller ungefär 29 procent, dessa handling-
ar helt eller delvis som allmänna, medan övriga 15 kommuner inte gjorde det. Det 
var dock bara tre av de 15 kommunerna som aktivt hade bedömt att Facebook inte 
gav upphov till några allmänna handlingar, övriga 12 hade ännu inte tagit ställ-
ning. Denna stora spridning indikerar en osäkerhet om hur det  regelverk som om-
ger allmänna handlingar skall hanteras i samband med användningen av sociala 
medier. I en del fall kan det även ha handlat om en omedvetenhet om att regelver-
ket kan bli applicerbart, men det är något som bara en arkivansvarig uttryckligen 
pekar på.

En likhet i hanteringen var däremot att få kommuner hade utformat några cen-
trala riktlinjer för användningen av sociala medier, varken för kommunens egen 
användning av dessa medier eller för personalens användning i tjänsten. Däremot 
hade nästan hälften av kommunerna arbetat fram centrala riktlinjer som diskutera-
de frågan om sociala medier kan generera allmänna handlingar. Det pekar på att 
frågan om tillämpningen av regelverket ändå hade väckts i en del av kommuner-
na, även om diskussionen sällan hade resulterat i några konkreta riktlinjer för den 
praktiska hanteringen.
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Ungefär hälften av kommunerna i undersökningen, hade börjat använda Face-
book utan att ha tagit ställning till regelverket  kring allmänna handlingar. Av 
kommentarerna framgick att nationella riktlinjer avvaktades och att det fanns pla-
ner på att arbeta med frågan framöver. Detta var något som fördes fram på flera av 
enkätens frågor, vilket talar för att de riktlinjer SKL presenterade den 29 april i år 
kommer att få betydelse för hur kommunerna utformar sin hantering framöver. Att 
en tydlig styrning på detta sätt både behövs och efterfrågas när det gäller hur re-
gelverket kring allmänna handlingar skall tolkas och hanteras är något som även 
en tidigare studie av e-posthanteringen vid en myndighet  visat.84  Behovet verkar 
därmed vara minst lika stort när det gäller hanteringen av de sociala medierna.

En annan förklaring till att kommunerna inte hade tagit ställning till om Face-
book genererar allmänna handlingar skulle också kunna vara att frågan var så ny 
eller inte ens hade väckts ännu. Tyvärr saknades ett svarsalternativ som hade kun-
nat fånga upp detta. Två kommentarer till enkäten innehöll dock påpekandet att 
kommunens Facebook-sida var så pass nystartad att  rutiner för hanteringen inte 
hade utformats ännu. En annan arkivansvarig menade att även om viljan fanns att 
ta hänsyn till regelverket var det svårt i praktiken, där sättet  att arbeta sprang ifrån 
lagstiftningen. Att knappt hälften av kommunerna hade riktlinjer som diskuterar 
ifall sociala medier kan generera allmänna handlingar talar även det för att många 
inte hade kommit så långt med denna fråga ännu. Ytterligare en av kommentarer-
na innehöll informationen att medvetenheten om att ett begrepp som allmän hand-
ling skulle kunna bli aktuellt hade saknats när kommunen blev aktiv på sociala 
medier. Det liknar i så fall det problem som Per Widén uppmärksammade i sin 
arkivvetenskapliga uppsats om bevarande av webbmaterial. När ett nytt media, 
som i det fallet Internet, börjar användas kan det bli betraktat som så annorlunda 
jämfört med traditionella handlingar att  regelverket för allmänna handlingar aldrig 
ens blir aktuellt att diskutera eller hantera.85

De nio kommuner som hade tagit ställning till hur regelverket  skulle hanteras, 
oavsett vilken tolkning de hade gjort, var nästan lika många som de som inte hade 
tagit ställning. Dessa kommuner hade dessutom oftare haft samma hantering från 
start, vilket tyder på att de många gånger tagit ställning redan tidigt  i processen. 
En sådan aktiv hantering av elektroniska handlingar är enligt bland andra Berndt 
Fredriksson och Mari Runardotter att rekommendera för att säkerställa arkivens 
innehåll på längre sikt.86  Att  dessa kommuner sedan kommit till olika slutsatser 
visar i sin tur på hur svårt det kan vara att applicera tryckfrihetsförordningen på 
nya medier och att det  går att komma till lite olika tolkningar. I en kommun, som 
hade bedömt att Facebook inte gav upphov till några allmänna handlingar, betrak-

84  Eriksson-Sundström, M. & Bogstag, E. (2007), ”En studie om e-posthanteringen inom en myndighet”, s. 
100 ff.
85 Widén, P. (2001), att bevara det till synes flyktiga – långsiktigt bevarande av webbmaterial, s. 8 ff.
86 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff; Runardotter, M. (2007), ”Information Technology, 
Archives and Archivists – and Long-term Digital Preservation”, s. 36.
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tades till exempel dessa handlingar som återanvända handlingar, vilket kanske kan 
tolkas som att  de sågs som kopior eller dubbletter. Eftersom kommunen inte tog 
emot några inkommande handlingar via Facebook-sidan, och främst publicerade 
sådant som redan fanns på kommunens hemsida, genererades enligt deras bedöm-
ning inga nya handlingar via Facebook, och därmed inte heller några allmänna 
handlingar. SKL berör inte någon sådan hantering i sina riktlinjer, utan påpekar 
bara att  det som tillgängliggörs på sociala medier också bör betraktas som en upp-
rättad allmän handling. Sedan kan ett  gallringsbeslut användas för allmänna hand-
lingar som anses ha ringa eller tillfällig betydelse.87  I samband med fortsatta dis-
kussioner och arbeten med riktlinjer kommer det förhoppningsvis att  komma mer 
detaljerade instruktioner för hur olika typer av information som läggs ut på Face-
book skall betraktas. I mina ögon upprättas dock en ny  handling om den har ett 
annat format än redan existerande handlingar, även om själva informationen redan 
finns bevarad i existerande handlingar.

De sex kommuner som valt att hantera handlingarna från Facebook som all-
männa bör enligt  regelverket också arkivera dessa, så länge handlingarna inte om-
fattas av något gallringsbeslut.88 När undersökningen gjordes var det dock bara tre  
av dessa kommuner som arkiverade handlingar från Facebook och bara en av de 
tre återstående kommunerna hade ett gallringsbeslut för dessa handlingar. Vidare 
hade endast en av sex kommuner med dessa handlingar i någon arkivförteckning 
eller dokumenthanteringsplan och sammantaget hade bara två av dessa kommuner 
ett  aktuellt gallringsbeslut. Det visar att även om dessa kommuner kommit så 
långt att  de aktivt fattat ett  beslut om hur regelverket skall hanteras finns det lite 
arbete kvar innan de lever upp till det som arkivlagen i så fall föreskriver i form 
av arkivförteckningar och gallringsbeslut.89

De handlingar som ändå blev arkiverade var de som gav upphov till ett diarie-
fört ärende hos kommunen. Detta verkar i så fall överensstämma med SKL:s tolk-
ning av regelverket, som innebär att  allmänna handlingar som inte är sekretessbe-
lagda och inte behöver diarieföras kan förvaras enbart på Facebook, bara de där är 
ordnade på ett sätt som gör dem sökbara.90

Hur involverad är den arkivansvarige?
Ett första steg för att kunna bli involverad i något är information. De allra flesta 
arkivansvariga, 16 av 21, uppgav också att de var informerade om kommunens 
användning av sociala medier. I de nio kommuner som aktivt hade tagit ställning 
till regelverket var däremot alla arkivansvariga informerade. I de allra flesta fall 

87 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
88 Arkivlag (1990:782) 3§ & 10§.
89 Arkivlag (1990:782) 6§ & 10§.
90 Krusberg, P & Wikell, S. (2010), Sociala medier och handlingsoffentligheten, s. 1 ff.
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hade dessa kommuner dessutom haft samma hantering från start, vilket tyder på 
att  regelverket hade tolkats aktivt redan tidigt i processen. Detta kan precis som 
tidigare studier visat indikera att  det är viktigt för kontrollen över arkivbildningen 
att  den arkivansvarige antingen själv bevakar informationsproduktionen eller in-
formeras när där sker förändringar.91 Litet förvånande var det  då att en fjärdedel av 
alla arkivansvariga inte alls var informerade om kommunens användning av socia-
la medier. Att kommunen börjar använda Facebook som kommunikationskanal 
gentemot allmänheten borde vara något som kommunens personal informeras om. 
Särskilt viktigt bör detta vara för arkivansvariga, som arbetar med att  hantera or-
ganisationens information och medier.

När det gäller delaktighet i arbetet  med interna och centrala riktlinjer för an-
vändningen av sociala medier var det mycket få arkivansvariga som uppgav att de 
hade deltagit i detta. En svårtolkad skillnad var dock att alla tre arkivansvariga i 
kommuner som inte hanterade handlingarna från Facebook som allmänna hade 
varit  delaktiga i arbetet med riktlinjer. Om inte annat så tyder det på att dessa ar-
kivansvariga varit mer involverade i arbetet med frågan om hur regelverket skall 
hanteras än andra.

Få arkivansvariga uppgav att deras arbete påverkats i någon större utsträck-
ning av kommunens närvaro på Facebook. De flesta hade istället svarat att det på-
verkat deras arbete måttligt, mycket lite eller inte alls, vilket inte är särskilt förvå-
nande med tanke på att en fjärdedel saknade information om kommunens använd-
ning av sociala medier, att  hälften av kommunerna ännu inte hade tagit ställning 
till hur regelverket skulle hanteras och att bara tre kommuner arkiverade dessa 
handlingar. Kanske förändras detta nu när SKL:s riktlinjer har presenterats och de 
kommuner som ännu inte tagit ställning får vägledning i hur de ska hantera sin 
användning av sociala medier som Facebook?

Tendenser av betydelse för arkivvetenskapen
I undersökningen av hur kommunerna hanterade regelverket kring allmänna hand-
lingar framkom några tendenser som jag tror kan komma att få betydelse för 
kommunernas arkivverksamhet framöver, och därmed även för arkivvetenskaplig 
teori och praktik. För det första talar mycket för att handlingarna från Facebook på 
ett  eller annat sätt kommer att omfattas av tryckfrihetsförordningens reglering av 
allmänna handlingar. I så fall kommer även arkivvetenskaplig teori och praktik att 
utvidgas till att omfatta sociala medier som Facebook. Av de kommuner som hade 
tagit ställning i frågan hade majoriteten bedömt att Facebook, åtminstone till vissa 
delar, gav upphov till allmänna handlingar. Många avvaktade även SKL:s riktlin-
jer, som innebär just detta. Det talar för att SKL:s tolkning kan komma att få bety-

91 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
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delse. En ny handlingstyp  kommer i så fall att behöva hanteras av dem som arbe-
tar med arkivfrågor, som arkivarier, registratorer och andra. Dels i form av doku-
ment som arkivförteckningar, dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Dels 
i praktiken, med allt vad det innebär av rådgivning till förvaltningar kring dessa 
handlingar, tillsyn av att hanteringen sker enligt regelverket och hantering av själ-
va handlingarna i arkivet.

Om SKL:s tolkning etableras som riktlinje och praxis innebär det även att 
allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda kan arkiveras på en extern 
webbsida som Facebook. Detta verkar även överensstämma med praktiken hos de 
kommuner som redan hanterade handlingar från Facebook som allmänna hand-
lingar. Även om SKL:s tolkning innebär att allmänna handlingar kan arkiveras 
likväl på myndighetens egen webbsida som på externa webbsidor ser jag en skill-
nad med arkivering på Facebook, eftersom det är en tjänst som helt och hållet ägs 
och utvecklas av någon annan än myndigheten. Detta för tankarna till det som kal-
las molntjänster och den diskussion som pågår kring hur dessa passar ihop med 
bland annat svensk lagstiftning och säkerhetskrav.92  Det väcker även frågan om 
hur långsiktigt bevarande säkerställs när allmänna handlingar enbart förvaras på 
Facebook. Hur stabilt är det som arkiv? Eller innebär SKL:s tolkning att det bara 
är gallringsbara allmänna handlingar, av ringa eller tillfällig betydelse, som kom-
mer att förvaras på Facebook, och att ett långsiktigt  bevarande därmed inte blir 
aktuellt? Att myndigheter på detta sätt kan arkivera handlingar enbart på Internet, 
eller via molntjänster, är i vilket fall som helst en viktig tendens för arkivveten-
skapen att bevaka och studera konsekvenserna av.

Tidigare studier av e-posthanteringen har visat att även om riktlinjer tagits 
fram kan det sedan i praktiken vara svårt att avgöra vilka handlingar som skall 
hanteras som allmänna och diarieföras.93 Med e-posten har det även visat  sig svårt 
att  skilja på vilka handlingar som tillhör verksamheten och vilka som är privata, 
bland annat på grund av meddelandenas informella karaktär och mängd.94 Då Fa-
cebook är öppet  för allmänheten bör det komma att bli extra viktigt att bevaka och 
skilja ut allmänna handlingar, för att  kunna flytta och diarieföra sådana som är 
sekretessbelagda. Det bör också bli viktigt med en noggrann bedömning av vad 
som ska generera ett ärende och diarieföras hos kommunen, eftersom övriga all-
männa handlingar kan förvaras enbart på Facebook. Kommunikationen på Face-
book har dessutom gärna en mycket informell karaktär, men sättet  att formulera 
sig får dock inte skymma det faktum att meddelandena kan innehålla sådant som 
bör generera ett ärende. Min bedömning är därför att  det bör komma att bli extra 
viktigt med tydliga riktlinjer för vad som är att betrakta som allmänna handlingar 

92 Loor, M. (2010), Balansgång mellan öppenhet och integritet, s. 1.
93  Eriksson-Sundström, M. & Bogstag, E. (2007), ”En studie om e-posthanteringen inom en myndighet”, s. 
100 ff.
94 Fredriksson, B. (2003), ”Vad skall vi bevara?”, s. 43 ff.
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när det gäller Facebook. Det bör även bli viktigt med en tydlig ansvarsfördelning 
när det gäller bedömningen och hanteringen av dessa handlingar.

Att variationen var stor när det gällde hur handlingarna från Facebook hante-
rades indikerar en osäkerhet på hur regelverket kring allmänna handlingar skall 
tolkas vid användningen av sociala medier, och möjligen till vissa delar även en 
omedvetenhet om att regelverket kan bli aktuellt. Med tanke på att osäkerhet och 
omedvetenhet även visat sig vara ett problem när det gäller hanteringen av andra 
nya medier, som e-post och webbsidor, verkar det generellt sett finnas ett stort be-
hov av tydliga riktlinjer för hur nya medier skall hanteras. Med anledning av detta 
kan ett förslag till fortsatt forskning vara att undersöka om samma information 
som skickas till myndigheter idag hanteras olika beroende på vilket media som 
används? Finns det en tendens att i högre utsträckning betrakta information som 
skickas via nya medier som något annat än allmänna handlingar, eller som gall-
ringsbara allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse, jämfört med den 
information som skickas på papper? Vilken betydelse har i så fall detta för utveck-
lingen av e-förvaltningen?

I de kommuner som trots behovet av tydliga riktlinjer själva hade tagit ställ-
ning till regelverket visade det sig att de arkivansvariga var informerade om an-
vändningen av sociala medier i högre utsträckning än i övriga kommuner och att 
ställningstagandet ofta hade tagits redan när Facebook började användas. Det ty-
der på att det kan finnas en koppling mellan informerade arkivansvariga och en 
aktiv hantering av frågan. Att  det på detta sätt  är viktigt med en aktiv hantering av 
regelverket i samband med användningen av nya medier och elektroniska hand-
lingar är en tendens som redan påpekats av andra inom arkivvetenskapen. För att 
minska osäkerheten och öka beredskapen inför kommande nya medier behövs 
kanske en tydligare ansvarsfördelning och ett mer aktivt arbetssätt när det gäller 
att  bevaka myndigheternas informationsproduktion, både nationellt och på varje 
enskild myndighet? En fråga som redan väckts och som det då bör arbetas vidare 
med inom arkivvetenskapen är vilken roll den arkivansvarige bör ha i detta?
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att  undersöka hur de kommuner som använder Fa-
cebook hanterade regelverket kring allmänna handlingar, samt hur involverade 
kommunens arkivansvariga var i denna hantering. Eftersom arkivvetenskaplig te-
ori och praktik har en nära koppling till hur detta regelverk tillämpas var förhopp-
ningen att en sådan undersökning skulle kunna belysa tendenser av betydelse för 
arkivvetenskapen.

Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät, som visade att det 
fanns stora variationer i hur de kommuner som hade en officiell Facebook-sida 
hanterade de handlingar som Facebook genererade. Av de 21 kommuner som till 
slut ingick i analysmaterialet var det sex som hanterade dessa handlingar som all-
männa handlingar, tre hade bedömt att  detta inte var allmänna handlingar, medan 
den största gruppen var de kommuner som ännu inte hade tagit ställning. Bara tre 
av kommunerna arkiverade handlingar från Facebook. 

Undersökningen antydde också att arkivansvariga i kommuner som hade tagit 
ställning till regelverket  var informerade om användning av sociala medier i högre 
utsträckning än andra arkivansvariga och att dessa kommuner ofta hade tagit 
ställning redan tidigt i processen. Generellt  var dock arkivansvarigas involvering i 
hanteringen liten, vilket  inte var så förvånande med tanke på att en fjärdedel av 
dem fortfarande inte var informerade om kommunens användning av sociala me-
dier och att hälften av kommunerna fortfarande inte hade tagit ställning till hur 
regelverket skulle hanteras.

Den stora variationen i hur kommunerna hanterade regelverket visade på svå-
righeterna med att tolka regelverket kring allmänna handlingar i samband med 
användningen av sociala medier. Nationella riktlinjer var därför efterfrågade, nå-
got Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) också presenterade under arbetet 
med denna uppsats. Att majoriteten av de kommuner som hade tagit ställning till 
regelverket hade bedömt att Facebook genererade allmänna handlingar gör, till-
sammans med SKL:s efterfrågade tolkning, att en tendens av betydelse för arkiv-
vetenskapen är att begreppet allmän handling troligen kommer att omfatta även 
handlingarna från Facebook och andra sociala medier. Det i sin tur kommer i så 
fall att  få betydelse för den praktiska arkivhanteringen. Variationen i hanteringen 
och efterfrågan på riktlinjer indikerade även ett behov av tydligare ansvarsfördel-
ning och aktivare arbetsätt, både nationellt och i kommunen, för att säkerställa att 
regelverket kring allmänna handlingar hanteras och hanteras korrekt redan när nya 
medier börjar användas.



43

Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

I uppsatsförfattarens ägo
Enkäter.
Sammanställningar av enkätsvar.

Tryckt material

Lagstiftning
Arkivlag (1990:782).
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Offentligt tryck
SOU 2010:4, Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet. 

URL: http://www.sweden.gov.se/ [2010-05-24].
SOU 2002:97, Ordning och reda bland allmänna handlingar. URL: 

http://www.sweden.gov.se/ [2010-05-24].

Övrig litteratur
Arkivvetenskap (1995). Red: Anna Christina Ulfsparre. Uppsatser av Claes Grän-

ström m.fl. Lund, Studentlitteratur.
Bohlin, Alf (2007), Offentlighetsprincipen, sjunde upplagan, Stockholm, 

Norstedts Juridik.
Boyd, Dana M. & Ellison, Nicole B. (2007), “Social Network Sites: Definition, 

History, and Scholarship”, i Journal of Computer-Mediated Communication, 
volym 13, nr 1, 2007, artikel 11. [Finns som e-tidskrift].

Eriksson-Sundström, Maria & Bogstag, Elin (2007), ”En studie om e-
posthanteringen inom en myndighet”, i Arkiv, samhälle och forskning, nr 2, 
2007, s. 100-104.

Fredriksson, Berndt (2003), ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod 
och empiri”, i Arkiv, samhälle och forskning, nr 2, 2003, s. 21-56.

Furberg, Per & Magnusson Sjöberg, Cecilia (2009),”SMS-meddelanden och hand-
lingsoffentlighet”, i Juridisk Tidskrift, nr 10, 2009, s. 166-169. [Finns som e-
tidskrift].



44

Handlingsoffentlighet utan handlingar? Rapport från ett seminarium i Stockholm 
den 7 mars 2003 (2004). Red: Kerstin Abukhanfusa. Skrifter utgivna av Rik-
sarkivet, 21. Stockholm: Riksarkivet.

Holmberg, Annika (2001), Vilse i arkivet? Handbok i kommunal dokumenthanter-
ing, Stockholm, Kommentus Förlag.

Huvila, Isto (2009), ”Semantiska wiki som digitala arkivsystem: samlingar, ären-
dehantering och deltagande”, i Informaatiotutkimus, nr 28 (3-4), 2009, s. 66-
74. [Finns som e-tidskrift].

Krusberg, Pernilla & Wikell, Staffan (2010), Sociala medier och handlingsof-
fentligheten. Sveriges Kommuner och Landsting. URL: 
http://www.skl.se/web/Hem.aspx [2010-05-21].

Larsson, Ewa (2001), Måste jag diarieföra det här? En handbook om regler och 
rutiner för ärenderegistrering, Stockholm, Kommentus Förlag.

Loor, Marianne (2010), Balansgång mellan öppenhet och integritet. Dataförenin-
gen. URL: http://www.dfs.se/ [2010-05-21].

Masanès, Julien (2006), Web Archiving, Berlin Heidelberg, Springer. [Finns som 
e-bok].

Nationalencyklopedin, webbversionen. URL: http://www.ne.se/ [2010-05-23].
Runardotter, Mari (2007), ”Information Technology, Archives and Archivists – 

and Long-term Digital Preservation”, i Arkiv, samhälle och forskning, nr 2, 
2007, s. 24-39.

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007), Enkätboken, tredje upplagan, Lund, Stu-
dentlitteratur.

Widén, Per (2001), ”att bevara det till synes flyktiga – långsiktigt bevarande av 
webbmaterial. C-uppsats i arkivvetenskap, Uppsala universitet: Inst. för 
ABM, estetik och kulturstudier. URL: http://www.abm.uu.se/ [2010-05-23].

Webbsidor
Datainspektionen. URL: http://www.datainspektionen.se/ [2010-05-03].
Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). URL: http://www.diva-portal.org/ [2010-

03-31].
E-delegationen. URL: http://www.edelegationen.se/ [2010-04-29].
Facebook. URL: http://www.facebook.com/ [2010-04-28].
IPnr.nu. URL: http://www.ipnr.nu/ [2010-05-25].
Sociamediapedia. URL: http://sociamediapedia.se/ [2010-04-21].
SurveyMonkey. URL: http://sv.surveymonkey.com/ [2010-05-25].
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). URL: 

http://www.skl.se/web/Hem.aspx [2010-04-29].
Wikipedia. URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida [2010-05-25].
 



45

Bilagor

Bilaga nr 1: Första utskicket via e-post
Kommuner på facebook
Som en del av en magisteruppsats i arkivvetenskap gör jag en enkätundersökning 
riktad till de kommuner som idag har en officiell facebook-sida. Syftet är att  un-
dersöka hur dessa kommuner hanterar sociala medier och regelverket kring all-
männa handlingar, i väntan på riktlinjer från organ som Sveriges Kommuner och 
Landsting, e-delegationen och Datainspektionen? Ur ett  arkivvetenskapligt per-
spektiv är det också intressant att undersöka på vilket sätt arkivansvarigas arbete 
påverkas när nya medier börjar användas? Uppsatsen beräknas bli klar i början av 
juni i år.

Enkäten är utformad att besvaras av någon som är centralt arkivansvarig i 
kommunen, dvs en arkivarie, registrator eller annan med motsvarande ansvarsom-
råden. Svaren är helt anonyma och av sammanställningen kommer inte framgå 
vilken kommun som lämnat vilka svar. Du besvarar enkäten, som är en webbenkät 
med sammanlagt 20 frågor, på följande länk: 
http://www.surveymonkey.com/s/DQLQ2NQ

Enkäten skickas till 33 av landets kommuner, som efter en genomgång be-
dömts ha officiella och kommunöverpripande facebook-sidor. För att komma med 
i urvalet krävs bland annat en aktiv logg på facebook-sidan, med tydlig inriktning 
på kommunala frågor, och att sidan inte bara omfattar en enskild förvaltning, 
verksamhet eller kommunal fråga, som t.ex. enbart platsannonser eller översikt-
plan.

Skulle er kommun sakna en officiell facebook-sida och därmed felaktigt  ingå i 
urvalet ber jag er meddela mig detta, då den informationen är mycket värdefull för 
undersökningens kvalitet.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på mejl, telefon eller twit-
ter, se kontaktuppgifter nedan.

Med vänlig hälsning
Anja A Hedqvist

Masterprogrammet ABM, inriktning arkivvetenskap, Uppsala universitet
Handledare: Arwid Lund
Kursansvarig: Reine Rydén
E-post: anja.hedqvist@gmail.com
Tel: 070-428 22 24
Twitter: archivesocio
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Bilaga nr 2: Påminnelse via e-post
Påminnelse - Kommuner på Facebook
För en vecka sedan skickade jag ett mejl till er angående enkäten Kommuner på 
Facebook, för vidarebefordran till arkivansvarig i kommunen. Många av har redan 
besvarat enkäten, vilket jag är mycket tacksam för. Om er kommun tillhör dem 
som redan svarat ber jag er bortse från denna påminnelse, som skickas till alla till-
frågade eftersom de svar som inkommer hanteras anonymt.

Har er kommun ännu inte besvarat enkäten skulle jag bli mycket tacksam om 
ni ville göra det via följande länk: http://www.surveymonkey.com/s/DQLQ2NQ

Skulle er kommun sakna en officiell Facebook-sida ber jag er meddela mig, 
då den informationen är mycket värdefull för undersökningens kvalitet.

Med vänlig hälsning
Anja A Hedqvist

Masterprogrammet ABM, inriktning arkivvetenskap, Uppsala universitet
Handledare: Arwid Lund
Kursansvarig: Reine Rydén
E-post: anja.hedqvist@gmail.com
Tel: 070-428 22 24
Twitter: archivesocio

http://www.surveymonkey.com/s/DQLQ2NQ
http://www.surveymonkey.com/s/DQLQ2NQ
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Bilaga nr 3: Sammanställning av enkätsvar
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Bilaga nr 4: Enkätsvar
Alla enkätsvar, förutom svar på öppna frågor.

Kolumner anger frågans nummer och raden anger enkät.
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