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Abstract 
The ability to delegate some of ones activities to other organizations is something that has been 

used for many years by different types of organizations in different areas. This type of 

delegation to make use of external knowledge has been found to have many benefits such as 

improved quality of decision making, shorter decision paths and redistribution of resources to 

improve processes. Unfortunately, it has also been found that in some activities, delegation can 

lead to problems with, for example, information access. The purpose of this paper was therefore 

to investigate whether one authority's delegation of activities to another organization affects 

access to information based on the concept of public documents. The research questions that 

formed the basis of the investigation were 1) Are there information losses, based on the concept 

of public documents, that can arise in connection with the delegated activity, and which are 

they? and 2) What consequences can information loss have when looking at the principle of 

public access to official records? This paper has had a qualitative approach where interviews 

and document studies have been used as methods for gathering information regarding the two 

research questions. The main conclusion drawn from this thesis is that if the Swedish Transport 

Agency uses certain types of organizations for delegation of activities, extensive information 

loss can be incurred regarding information linked to certain parts of its activities and as an 

authority run the risk of being in conflict with the principle of public access to official records. 

Keywords: Delegation of activities, Public documents, Principle of public access to official 

records, Information loss. 
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Inledning 

I Sverige har det skett en förändring av den offentliga verksamheten och hur den utförs av 

myndigheter. Denna förändring handlar till stor del om att myndigheter delegerar delar av sina 

befogenheter till externa organisationer.1 Detta gäller inte bara för Sverige och Norden utan är 

en utbredd trend i både Europa och andra länder.2 Ordet delegering används ofta som ett 

samlingsord för något modernt och positivt där det ingår att man ökar servicegraden, 

transparensen och förtroendet för till exempel myndigheter inför sina medborgare.3 Delegering 

som reform syftar till att ersätta  centraliserade styrsätt med ett mer decentraliserade styrsätt. 

Det innebär en organisatorisk förändring som främst handlar om omfördelning av 

beslutsbefogenheter och ansvaret för utförande av uppgifter, omfördelning av personal och 

andra resurser. Denna typ av förändring kan få betydande och långvarig inverkan, både positiva 

och negativa, på myndigheternas administrativa processer.4 Ett område där delegering som 

styrsätt riskerar att påverka negativt är inom offentlighetsprincipen och allmän handling. 

Alf Bohlin (professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet) har i sin bok 

Offentlighetsprincipen skrivit om offentlighetsprincipen och allmän handling. Enligt Bohlin har 

offentlighetsprincipen sitt ursprung i de medeltida härads- och landstingen där åhörare kunde 

ta en aktiv del i olika rättstvister och andra angelägenheter som var av vikt för samhället. Den 

formen av offentlighet brukar kallas förhandlingsoffentlighet och den är grundlagsfäst i 

Regeringsformen (RF) där det framgår att en förhandling vid domstol ska vara offentlig (RF 2 

kap 11§). Bohlin tar även upp möjligheterna för allmänheten att närvara vid sammanträden med 

de beslutande politiska församlingarna. Det innebär dock inte att man alltid har rätt att närvara 

utan sammanträden kan även hållas bakom stängda dörrar, vilket beslutas av den aktuella 

församlingen. Detta för oss vidare till den så kallade handlingsoffentligheten, som Bohlin menar 

kanske är den mest betydelsefulla formen av offentlighet. Handlingsoffentligheten regleras 

genom Tryckfrihetsförordningen (TF) där det i 2 kap 1 § står att var och en ska ha rätt att ta del 

av allmänna handlingar. 5 I Bohlins bok framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar 

gäller varje svensk medborgare men det har nu istället ändrats till lydelsen var och en i och med 

en lag om ändring i tryckfrihetsförordningen år 2018.6  

                                                 
1 Montin (1992), s. 31 
2 Montin (1992), s. 31 och Ongaro (2006), s. 737 
3 Montin (1992), s. 31 och Kingsley (1996), s. 425 
4 Ongaro (2006), s. 737 
5 Bohlin (2013), s. 17-19 
6 Egen anmärkning, se SFS 2018:1801 2 kap 1 § 
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Bohlin tar även upp offentlighetsprincipen i betydelsen handlingsoffentlighet eftersom att oftast 

när man talar om offentlighetsprincipen så gäller det i första hand allmänna handlingars 

offentlighet. I och med tryckfrihetsförordningen tillkomst 1766 togs regler fram rörande 

handlingar kopplade till rättsskipning och förvaltningsverksamhet. Dessa skulle vara 

tillgängliga för alla och kunna tryckas fritt. Detta innebär att handlingsoffentligheten under lång 

tid har varit en viktig beståndsdel av tryckfriheten. Eftersom rätten att ta del av allmänna 

handlingar är särskilt viktig för nyhetsorganen så motiverar det att handlingsoffentligheten 

regleras i och med tryckfrihetsförordningen. Detta eftersom de på ett lättare sätt kan bevaka 

myndigheters verksamhet och även förmedla information till allmänheten. Bohlin belyser då 

att i och med möjligheten att ta del av allmänna handlingar, både för privatpersoner och för 

nyhetsorgan, så uppfylls det som framgår i tryckfrihetsförordningen om att då främjas ”ett fritt 

meningsutbyte och en allsidig upplysning”.7 Detta får i sin tur till följd att en fri debatt kan föras 

vilket Bohlin skriver är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. 

Handlingsoffentlighetens syfte är inte bara att ge tillgång till allmänna handlingar utan fungerar 

även som en viktig kontrollfunktion. Den offentliga makten ska utövas under lagarna och i och 

med allmänhetens rätt till insyn möjliggörs en kontroll av detta. Bohlin menar att just detta, att 

myndigheterna är medvetna om att de när som helst kan bli granskade, är av stor vikt för att 

mål och ärenden handläggs på ett korrekt sätt. Bohlin sammanfattar det med att i och med 

handlingsoffentligheten garanteras rättssäkerhet, effektivitet inom förvaltningen och även 

effektiviteten i folkstyret.8 

En myndighet som delegerar viss del av sitt uppdrag är Transportstyrelsen och detta regleras i 

delegeringsavtal mellan parterna. I och med att Transportstyrelsen är en myndighet så 

tillkommer krav på de allmänna handlingarnas hantering och bevarande. Detta trodde man 

fungerade för alla de delegerade verksamheterna och man såg dessa som en förlängning av den 

egna myndigheten. Nu har det dock visat sig att det inte var så enkelt som man kunde tro. 

I och med ett i Regeringsrätten rättsligt avgörande (RÅ 1987 ref. 1) har delegeringsavtalen 

omformulerats så att de relaterar till att en viss organisation hanterar allmänna handlingar 

medan en annan organisation inte gör det. Detta blir problematiskt med tanke på att 

Transportstyrelsen som myndighet har det yttersta ansvaret och samtidigt blir hanteringen hos 

sistnämnda organisation en utan allmänna handlingar. Sammantaget så kan man se från ovan 

text att det kan uppstå ett motsatsförhållande mellan å ena sidan delegering till part som inte 

                                                 
7 Bohlin (2013), s. 22 
8 Bohlin (2013), s. 20-23 
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lyder under offentlighetsprincipen, som till exempel en extern organisation, samtidigt som man 

från en myndighets sida har lagkrav på sig angående offentlighetsprincipen och allmän 

handling. Denna problematik är viktig att undersöka inte bara för myndigheter i Sverige utan 

även för forskningen som görs inom delegering som område vilket leder till syftet med denna 

uppsats. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att se om och hur tillgången till information sett utifrån 

offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling påverkas av att en myndighet har 

delegerat viss del av sin verksamhet till en annan organisation. Jag har valt att studera 

Transportstyrelsens delegerade verksamhet inom luftfartsrelaterade frågor. De två 

organisationer som har undersökts är KSAK-M, Kungliga Svenska Aeroklubben - Motorflyget, 

och EAA Sverige, Experimental Aircraft Association Sverige. 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

1) Finns det informationsförluster utifrån begreppet allmän handling, som kan uppstå i 

samband med den delegerade verksamheten, och vilka är de? 

2) Vilka konsekvenser kan informationsförluster få med avseende på 

offentlighetsprincipen?  

Avgränsningar 

Transportstyrelsen har delegerat verksamhet till organisationer både inom sjöfartsverksamhet 

och inom luftfartsverksamhet. Denna undersökning är avgränsad till att handla om delegering 

som sker inom luftfartsverksamheten. 

Inom luftfartsverksamheten sker en delegering till verksamhet som berör sportflyget och här 

har Transportstyrelsen delegerat verksamhet till totalt sju organisationer och de jag har valt att 

studera är KSAK-M (Kungliga Svenska Aeroklubben - Motorflyget) och EAA Sverige 

(Experimental Aircraft Association). Dessa två organisationer har båda viss kontakt och 

samarbete med Transportstyrelsen och sedan har de även samarbete sinsemellan inom vissa 

områden som rör amatörbyggda flygplan. Anledningen till valet av just dessa två organisationer 

grundar sig i dels att det finns ett samarbete dem emellan och dels att endast en av dem (KSAK-

M) finns upptagen i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, vilket i sin tur påverkar om 

de hanterar allmänna handlingar eller inte. Tyngdpunkten av undersökningen ligger på 

organisationen EAA Sverige eftersom det är kring den information de hanterar som frågorna 
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om allmän handling aktualiseras. Av delegeringsavtal och respektive organisations handböcker 

så framgår det att de typer av flygplan de ansvarar för och hanterar kan vara av större variation 

än de jag beskriver i min uppsats. Jag har i denna undersökning begränsat mig till att benämna 

dem främst som amatörbyggda ultralätta flygplan och amatörbyggda flygplan med anledning 

av att en högre detaljnivå inte skulle skapa en större förståelse utan istället riskera det omvända. 

Någon undersökning eller ställningstagande till eventuell sekretessbelagd information har inte 

gjorts i denna uppsats. 

Metod 

Den metod jag har använt i min undersökning har varit en kvalitativ metod. Det som 

kännetecknar en kvalitativ metod är att den går ut på att försöka förstå det fenomen som studeras 

för att sedan skapa sig en helhetsbild med hjälp av de faktorer som påverkar och utifrån detta 

ta fram ny kunskap om företeelsen.9 En kvalitativ metod kan innebära att man går tillväga på 

flera olika sätt. Ett exempel är genom litteratur- och dokumentstudier där olika typer av texter 

analyseras. Ett annat exempel är intervjuer som kan utföras på olika sätt, allt från specifika 

frågor till en mer utpräglad samtalsform som utvecklas efter hand.10 För att samla in data till 

min undersökning har jag gjort en litteraturstudie, vilken är till för att visa på undersökningens 

mål och vilka kunskaper som är av betydelse för att forma ramarna för undersökningen.11 En 

sådan litteraturstudie ligger till grund för teoribeskrivningen av de grundläggande begrepp som 

undersökningen innehåller såsom delegering, offentlighetsprincipen och allmän handling.  

Efter att ha gjort sökningar på begreppet delegering i kombination med ord som myndighet, 

organisation, verksamhet och ansvar i vetenskapliga sökmotorer som tillhandahålls av 

Södertörns högskola och Mittuniversitetet (Söder Scholar och Primo med tillhörande databaser) 

kunde jag inte lokalisera att det finns någon direkt forskning publicerad kring delegering av 

arbetsuppgifter kopplat till hantering av allmänna handlingar. Vid sökningar i kombination med 

privatisering lokaliserades delar som rör själva delegeringen men mycket lite med koppling till 

informationshantering. Den forskning och studier som jag främst har lokaliserat gäller 

delegering av arbetsuppgifter och ansvar inom en verksamhet och då både inom statliga, 

kommunala och privata verksamheter samt organisationsförändring i form av privatisering.  

Jag är intresserad av att få svar på ”hur-frågor” i min studie, vilket har gjort att det varit lämpligt 

att utföra en fallstudie i min undersökning. Fallstudier som forskningsmetod anses vara 

                                                 
9 Pickard (2013), s. 267 
10 Rubin & Rubin (2012), s. 26-29 
11 Pickard (2013), s. 25 
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värdefulla eftersom de gör det möjligt för forskaren att studera specifika fall på djupet. Detta 

gör det möjligt för forskaren att titta närmare på speciellt intressanta områden och dess 

sammanhang.12 För denna undersökning var därför fallstudier en relevant metod för att få en 

djupare förståelse för hur informationsflödena ser ut och när i processen allmänna handlingar.  

Min undersökning är baserad på en fallstudie som omfattar Transportstyrelsen och två  

organisationer till vilka vissa arbetsuppgifter och ansvar har delegerats. Tillvägagångssättet har 

varit så att de dokument jag har studerat har varit sådana som upprättats internt på 

Transportstyrelsen och de delegeringsavtal som slutits med de två organisationerna. Dessutom 

har jag studerat de handböcker som är framtagna av respektive organisation där det framgår 

beskrivningar av verksamheterna och deras informationshantering. Utöver detta har jag även 

haft samtal/intervjuer med ett antal personer. Jag började med att prata med en jurist, Johan 

Nilsson på Transportstyrelsen, för att få hjälp med juridiska frågor och ställningstaganden i och 

med de aktuella delegeringsavtalen. Därefter tog jag kontakt med en handläggare som är insatt 

i den delegerande verksamheten, Jerry Köhlström, som hjälpte mig med att få en överblick över 

denna verksamhet samt hjälp med vilka personer jag skulle kontakta inom respektive 

organisation. Efter det kontaktade jag och bokade möten med de båda organisationernas 

tekniska chefer, Robin Fjellström (KSAK-M) och Håkan Karlsson (EAA). Dessa samtal fördes 

på respektive kontor i Stockholm och där fick jag information om verksamheten och hjälp med 

att förstå hur deras respektive informationshantering fungerar. Utöver det så samtalade jag även 

med en sakkunnig inom flygtekniska frågor, Christer Wikström på Transportstyrelsen, för att 

få hjälp med förståelse av begrepp kring klassning av luftfartyg samt information om 

Transportstyrelsens hantering av luftfartygsakter. Alla dessa samtal fördes på plats med 

personerna i fråga och var mer av karaktären ett samtal snarare än en intervju. Det fanns inte 

några förbestämda intervjufrågor utan olika frågor uppstod under samtalens gång. Alla samtal, 

förutom det med Jerry Köhlström, finns dokumenterade i form av minnesanteckningar och 

upptagna i källförteckningen. Studier av organisationernas handböcker i kombination med 

dessa samtal/intervjuer har varit mycket värdefullt för att förstå vilka informationsflöden och 

processer som finns samt hur de ser ut och hänger samman med varandra. Därutöver har jag 

även haft en intervju/samtal per telefon med Boel Sjöstrand, enhetschef inom Region Skåne, 

för att få information om problematiken kring hantering av allmänna handlingar kopplat till 

privata vårdgivare. Även detta samtal skedde utan att ha fördefinierade intervjufrågor och finns 

dokumenterat i form av en minnesanteckning och upptagen i källförteckningen. Alla de 

                                                 
12 Yin (2009), s. 4 



6 

 

personer jag har intervjuat har tillfrågats om jag kan publicera deras namn i uppsatsen och 

samtliga lämnade sitt godkännande till det. 

Eftersom jag är anställd på Transportstyrelsen har jag haft en stor fördel när det gäller att både 

komma i kontakt med rätt personer samt att kunna söka efter och ha tillgång till material på ett 

sätt som skulle ha varit om jag inte varit anställd. Jag har även en hel del förkunskaper inom 

myndighetens luftfartsverksamhet, vilket har gjort att jag kunnat sätta mig in i materialet 

snabbare. Det har även varit en fördel när det gäller de intervjuer som jag har utfört eftersom 

valet av intervjupersoner baserats både på min egen kunskap samt hjälp av kollegor. Alla de 

som deltagit i intervjuerna, både inom och utanför Transportstyrelsen, har varit mycket 

behjälpliga med att dela med sig av information och kunskap. Samtidigt är det faktum att jag är 

anställd på Transportstyrelsen något jag kontinuerligt har varit tvungen att reflektera över under 

min studie. Forskare betonar vikten av att vara medveten om sin roll som forskare i relation till 

den organisation som studeras och att reflektera kring hur de tar sig an kunskap och på vilket 

sätt. De anser att normer och intressen som råder inom organisationen kan påverka forskaren 

och dess forskning. Om detta inte uppmärksammas riskerar forskningen att formas av 

föreställningar och inte av vad som egentligen sker och på så sätt urholka den reella kunskapen 

inom området.13 

Teori 

Delegering 

Gary Yukl (professor vid University of Albany, State University of New York14) tar upp delar 

kring delegering i sin bok Leadership in organizations där han skriver att termen delegering 

ofta används för att beskriva olika former och grader av maktfördelning mellan överordnad och 

underordnad. Det handlar alltså om att arbetsuppgifter som egentligen ingår i den överordnades 

uppdrag istället omfördelas för att istället utföras av en underordnad. Viktiga aspekter när man 

talar om delegering är att det innebär att det sker en ansvarsfördelning från en överordnad till 

en underordnad och att det i samband med det bör finnas tydliga riktlinjer kring vem som 

förväntas och får göra vad och när. En annan viktig aspekt är hur rapportering och kontroller 

ska fungera av de delegerade uppgifterna. Delegering i sin vanligaste form handlar om 

tilldelning av nya uppgifter och uppdrag till en underordnad. Det rör sig då oftast inom en 

organisation där den underordnade får ett utökat ansvar för något eller tilldelas helt nya 

                                                 
13 Schwarz m.fl. (2017), s. 70-71 
14 https://www.albany.edu/business/assets/Yukl-bio-sketch.pdf 
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arbetsuppgifter. Hur väl utvecklad en delegering är består till stor del av vilket ansvar och tillit 

som läggs på den underordnade. Detta kan kopplas till i vilken utsträckning som den 

underordnade måste avlägga rapport och be om olika tillstånd från den överordnade för att 

kunna fortsätta och även fastställa processen. När det gäller informationstillgången är även den 

en aspekt som påverkar beroende på om den underordnade har tillgång till information direkt 

eller om den går via den överordnade. Vid direkt tillgång till informationen ökar då den 

underordnades självständighet. Yukl menar vidare att delegering kan medföra flera fördelar, 

under förutsättning att kunskapen finns hos den underordnade, som då kan leda till exempelvis 

kvalitetsförbättringar i de beslut som fattas. I de fall en expertkunskap finns hos den 

underordnade så kan beslut fattas med högre kvalitet och mer effektivt. Kvaliteten och 

effektiviteten kan även bli bättre i de fall den underordnade har närmare till själva informationen 

och andra aktörer eftersom både informations- och beslutsvägar kan kortas i och med den 

aktuella delegeringen. En annan framgångsfaktor vid delegering kan vara om den underordnade 

har ett stort engagemang i de frågor som delegeras och därmed tar ansvar och för den aktuella 

processen och de åtgärder och beslut som ska utföras.15  

Yukl har tagit fram riktlinjer för delegering som handlar om vad som ska delegeras och hur det 

ska göras. De flesta av dem är tydligt knutna till relationen mellan över- och underordnade inom 

samma organisation men det finns delar som kan appliceras på förhållandet mellan en 

myndighet och en extern organisation. När det gäller vad som ska delegeras så tar Yukl upp 

frågan om att delegera frågor som kan göras bättre av någon annan. I de fall expertkunskaperna 

finns hos en underordnad istället för en överordnad och där man även är närmare själva 

arbetsuppgiften så är det ett starkt skäl till att delegera den uppgiften. Yukl tar även upp att man 

ska delegera uppgifter innehållande en lämplig svårighetsgrad, vilket innebär att mottagaren av 

delegationen ska ha den kunskap och kunnande för att kunna ta sig an de delegerade 

uppgifterna.16 När det gäller hur man ska delegera så är det grundläggande att det finns 

specificerat hur ansvarsfördelningen ser ut. Det måsta vara tydligt hur uppdraget ser ut och vad 

som ska göras. Hur rapportering ska utföras och vad som ska rapporteras är också viktigt att det 

klargörs. Vilken nivå man lägger sig på här kan variera beroende på uppgiften och den som ska 

utföra uppgiften, men det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska gälla. Vidare behöver 

man se till att informera om delegeringen så att alla intressenter vet var de ska vända sig med 

sina frågor. Om den överordnade ser till att informera så ger det i sin tur att andra inte behöver 

                                                 
15 Yukl (2013), s. 127-129 
16 Yukl (2013), s. 131-132 



8 

 

ifrågasätta vem eller vilka som ska utföra en viss uppgift. Samtidigt är det även av vikt att den 

underordnade accepterar delegeringen och på så sätt engagerad i uppdraget eftersom det i annat 

fall finns risk att det inte fungerar fullt ut.17 

James M. Jenks och John M. Kelly har gett ut en bok som heter Konsten att delegera. Jenks 

och Kelly, som har ett företagsfokus, talar om att det finns två huvudbegrepp vid delegering – 

ansvar och befogenhet. De menar att i delegeringsprocessen så överförs ansvar men det innebär 

inte att den som delegerar blir av med ansvaret. Det innebär istället att den underordnade är 

ansvarig inför den överordnade för resultatet och att man därmed inte kan delegera bort ett 

ansvar helt. Vidare menar de att befogenhet är en viktig del i delegeringen och att befogenhet 

ska ses som en resurs som görs tillgänglig för den underordnade. Men detta ska inte vara någon 

kraftmätning med revirtänkande utan det viktiga är att ha fokus på det riktiga målet som är 

resultatet.18 Jenks och Kelly säger även att en av de viktigaste metoderna vid delegering är 

kontroll. Kontrollen ska då bestå i uppföljning och feedback och att detta i sin tur leder till att 

resultaten kan förbättras och att hinder kan undanröjas.19 Vidare framgår att kontroll ska utföras 

med sikte på resultat och att kontroller kan ge feedback så att den andra parten får bekräftelse 

på om de gör rätt eller om något behöver ändras.20  

Jenks och Kelly menar även att en av de lättare och naturligare formerna av delegering är de 

uppgifter som kräver speciella kunskaper. Ett exempel som tas upp handlar om införande av ett 

nytt datorsystem där den överordnade inte har kunskap eller tillräckliga kunskaper i frågan och 

därav delegerar uppgiften till någon med dessa kunskaper eftersom denne är mer lämpad för 

uppgiften.21 En annan sak de tar upp som en del i grunderna för en effektiv delegering är att 

inte delegera till hälften. Med det menar de att man ska försöka att delegera en hel arbetsuppgift 

då det oftast blir mer effektivt och skapar intresse och engagemang hos den underordnade. 

Samtidigt är tydligt definierade ansvarsområden ett måste för en effektiv delegering. Precis som 

Yukl så betonar Jenks och Kelly vikten av att den underordnade vet vilken ansvar som denne 

har samt vikten av att den underordnade på ett tydligt sätt har accepterat de delegerade 

uppgifterna.22 

                                                 
17 Yukl (2013), s. 133-134 
18 Jenks & Kelly (1986), s. 16-17 
19 Jenks & Kelly (1986), s. 19-20 
20 Jenks & Kelly (1986), s. 128-130 
21 Jenks & Kelly (1986), s. 48 
22 Jenks & Kelly (1986), s. 86-88 
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Offentlighetsprincipen och allmän handling 

Bohlin beskriver begreppet allmän handling som något som är ett fysiskt medium och som då 

är bärare av information. Han poängterar att det i ordet allmän inte innebär att innehållet i 

handlingen måste röra allmänna angelägenheter utan istället att handlingen finns förvarad hos 

en myndighet. Enligt TF 2 kap 3 § definieras begreppet handling som en framställning i skrift 

eller bild eller en upptagning som kan läsas eller avlyssnas endast med hjälp av tekniska 

hjälpmedel. En framställning kan alltså till exempel vara alla typer av skriftliga dokument samt 

bilder med eller utan text. Vad gäller upptagningar så gäller det information som inte kan 

uppfattas utan hjälp av tekniskt hjälpmedel och kan då vara till exempel mikrofilm, ljudband 

och CD-skivor eller olika poster i en databas.23 För att en handling sedan ska ses som en allmän 

handling så ska den uppfylla olika kriterier. Ett av dem är att handlingen ska vara förvarad hos 

myndigheten (TF 2 kap 6 §) och utgångspunkten är då att handlingen rent fysiskt befinner sig 

hos myndigheten. Enligt flera rättsliga avgöranden är det dock inte alltid så enkelt. Bohlin tar 

upp några fall där en handling kan vara förvarad på annan plats än hos myndigheten. Det rör 

sig om till exempel om fall där handlingen kan vara hos en behörig befattningshavares i dennes 

bostad eller överlämnad till utomstående för teknisk bearbetning. I dessa fall anses handlingen 

som förvarad hos myndigheten med hänvisning till att den lämnats till annan ”för en ganska 

kort tidsperiod”. Om handlingen istället har lämnats bort ”för längre tid” och den av olika skäl 

inte kan återkrävas eller är tillgänglig för myndigheten så finns här brister gällande  kravet på 

förvaring, vilket skulle kunna uppvägas om myndigheten antingen behåller originalet eller en 

kopia av det överlämnade materialet.24 Ett annat kriterium är att handlingen ska vara inkommen 

till myndigheten (TF 2 kap 9 §) och med det menas när den har anlänt till myndigheten eller 

när den har kommit behörig befattningshavare till handa. En handling anses som allmän så snart 

den kommer in till myndigheten oavsett om den diarieförs eller inte. Det är alltså inte 

diarieföringen som avgör om den är att ses som allmän eller inte. Det finns dock vissa 

handlingar som är undantagna när de är att se som allmänna. Som exempel kan nämnas vissa 

handlingar som rör upphandling och då eftersom dessa kuvert med handlingar enligt lag inte 

får öppnas förrän anbudstiden har gått ut. Handlingarna ses då som inkomna till myndigheten 

först när kuverten får öppnas.25 Det sista kriteriet är att en handling är att ses som allmän om 

den har upprättats av myndigheten (TF 2 kap 7 §). Bohlin tar upp några huvudregler som visar 

på vad som menas med att en handling ska ses som upprättad. En av dem är när den är 

                                                 
23 Bohlin (2013), s. 41-45 
24 Bohlin (2013), s. 45-49 
25 Bohlin (2013), s. 66-72 



10 

 

expedierad och med det menas då att den har sänts till en enskild eller till en annan myndighet. 

Det som då är myndighetens allmänna handling är det exemplar av handlingen som 

myndigheten behåller. När det gäller en expedierad handling så är det inte handlingens skick 

som avgör om den är upprättad utan det faktum att den har expedierats. Detta innebär att en 

ofärdig handling som skickas till enskild eller annan myndighet är att se som upprättad och då 

en allmän handling även om den skulle vara till exempel ett utkast till något. En annan 

huvudregel är den om ärendets slutbehandling. I detta fall tas det upp exempel på att när 

anteckningar av olika slag förs i ett ärende så bli de inte allmänna handlingar förrän själva 

ärendet har avslutats. En handling som har expedierats blir allmän i samband med att den 

skickas ut medan en anteckning från till exempel ett telefonsamtal som endast läggs till ärendet 

inte bli allmän förrän hela ärendet har slutbehandlats. Den sista huvudregeln Bohlin tar upp är 

den om handlingens justering. Med det menas myndighetens interna handlingar som inte är 

fastställda innan de har justerats av myndigheten. Det kan vara till exempel interna 

arbetsordningar eller protokoll från sammanträden som ska justeras innan de kan ses som 

fastställda.26 

Tidigare forskning 

Forskningen kring delegering handlar till stor del om relationen mellan chef och underställd 

personal samt hur man rent konkret ska gå tillväga och vad man ska tänka på vid delegeringen. 

Denna delegering kan då ske både inom offentlig och privat verksamhet. En publikation som 

kan nämnas i det sammanhanget är Gary Yukls (University of Albany) bok Leadership in 

organizations som behandlar ledarskap inom en organisation och där delegering av 

arbetsuppgifter och ansvar tas upp som en del. Yukl har här studerat olika former av delegering 

och dess fördelar och vilka risker som kan uppstå samt vad en överordnad ska beakta vid en 

delegering.27 En annan publikation är Jenks och Kellys bok Konsten att delegera som är 

utformad som en praktisk handbok i hur man ska delegera och vad man ska tänka på.28 Denna 

skrift är mer utformad mot näringslivet men har även stora likheter med Yukls forskning när 

det gäller delegering från överordnad till underordnad.29  

Det finns även forskning kring delegering inom vården där Maria Bystedts (m.fl) artikel 

Delegation within municipal health care tar upp problematiken med delegering av ansvar och 

                                                 
26 Bohlin (2013), s. 81-93 
27 Yukl (2003) 
28 Jenks & Kelly (1986) 
29 Egen anmärkning 
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arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor och vårdpersonal. Utifrån den undersökningen framgår 

det att gällande de negativa effekterna av delegering så finns en stor osäkerhet och känsla av 

maktlöshet hos sjuksköterskorna i samband med de delegeringar som sker. Det är till stor del 

baserat på att de inte har möjlighet att påverka rekrytering av personal samtidigt som de har det 

yttersta ansvaret för arbetsuppgifterna, vilket får till följd att de upplever en maktlöshet, att de 

saknar kontroll samt att det finns en osäkerhet kring hur ansvarsfördelningen egentligen ser 

ut.30 De positiva effekterna är å andra sidan att en patient inte behöver träffa lika många personer 

under sin sjukhusvistelse samt att denne kan få behandling snabbare.31 Artikeln sammanfattas 

med att trots de brister som finns önskar inte sjuksköterskorna sluta delegera och då mycket på 

grund av den rådande arbetsbelastningen. Däremot visar studien på vikten av en god 

kommunikation, att det finns utrymme för uppföljning  samt att ansvarsfrågorna är tydliga i 

samband med en delegering.32 

Juliet F. Gainsborough (professor vid University of Miami) har i sin artikel To Devolve or Not 

To Devolve? Welfare Reform in the States tittat på hur man har decentraliserat och delegerat 

ansvar och beslutanderätt rörande välfärdssystem och åtgärder inom olika amerikanska 

delstater. Utfallet kring hur väl detta fungerat skiljde sig åt bland de olika delstaterna beroende 

på hur de var organiserade sedan tidigare och hur mognadsnivån såg ut i respektive stat. 

Gainsborough tar upp att fördelningen av politiskt ansvar mellan olika nivåer baseras på idéer 

om det kan skilja på kapaciteteten inom dessa nivåer. Den nationella regeringen och de federala 

är utrustade att hantera olika frågor vilket återspeglas i det federala system som finns. 33 De 

delstater där decentraliseringen av välfärdsfrågorna fungerade bäst var i de delstater där det 

sedan tidigare fanns en kunskap om och till viss del upparbetade rutiner kring de aktuella 

frågorna. Som exempel nämns framgångsfaktorer som att man från centralt håll beslutat om 

ramen för en fråga (t.ex. kriterier för att vara berättigad till bidrag) och där det inom de  lokala 

organen finns utrymme för bedömning av hur hanteringen ska genomföras.34 En av slutsatserna 

är att ju bättre kunskap, erfarenhet och etablerad organisation de lokala organen har, kopplat till 

de aktuella välfärdsfrågorna, desto bättre klarar de en decentralisering och förändringar över 

tid. Beroende på var de olika delstaterna befann sig i detta påverkade hur väl decentraliseringen 

fungerade.35 

                                                 
30 Bystedt m.fl. (2010), s. 537 
31 Bystedt m.fl. (2010), s. 538 
32 Bystedt m.fl. (2010), s. 540 
33 Gainsborough (2003), s. 605-606 
34 Gainsborough (2003), s. 609-610 
35 Gainsborough (2003), s. 616-618 
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Vad gäller forskning kring relationen delegering och allmänna handlingar har Anna Hollander 

tagit upp det i sin artikel Privatiseringen av Socialtjänstlagen – rättsliga villkor för att 

överlämna utredningar inom individ- och familjeomsorgen på entreprenad. Studien tar upp de 

juridiska problem som uppstår i samband med privatisering av offentliga verksamheter och i 

detta fall verksamhet inom kommuners socialtjänst. De rättsliga principerna inom en 

välfärdsstat motiveras främst av rättssäkerhetsskäl eftersom statens makt, befogenhet och 

behörighet att ingripa i människors liv måste kunna kontrolleras av medborgarna.36 Hollander 

tar även upp att i de fall det allmänna, en stat eller kommun, privatiserar sin verksamhet så 

räknas inte den verksamheten som förvaltningsmyndighet. Konsekvenserna av det blir då att 

allmänhetens möjlighet kontroll minskar i och med att offentlighetsprincipens tillämpning och 

medborgarnas rätt till insyn reduceras.37 I ett utlåtande från Justitieombudsmannen (JO) 

framgår att det inte är lämpligt att utredningar inom socialtjänsten läggs ut på entreprenad 

eftersom det skulle få konsekvenser avseende bland annat rättssäkerhet och medborgarnas 

möjlighet till insyn.38 Hollander avslutar med att diskutera kring att problemen med 

privatisering av offentlig verksamhet är de krav på offentlig insyn och kontroll som finns inom 

svenska myndigheters verksamhet.39 

Problematiken med privatisering inom vården är något som Region Skåne har uppmärksammat 

och som man där försökt att åtgärda genom styrande dokumentation. Boel Sjöström, chef för 

Enheten för Informationsstyrning och Förvaltning i Region Skåne har studerat vad som sker 

med allmänna handlingar i de fall en vårdtagare väljer att gå över till en privat vårdgivare.40 

Resultatet av denna kartläggning resulterade bland annat i ett för Region Skåne styrande 

dokument – Privatisering och nya driftsformer. Arkiv- och informationshantering. Där framgår 

att förändringar i driftsformer på olika sätt inverkar på arkiv- och informationshanteringen. De 

verksamheter som lyder under Region Skåne hanterar allmänna handlingar och ska därmed 

följa den lagstiftning som gäller för dessa. Detta till skillnad från de verksamheter som är i 

privat regi eftersom de inte hanterar allmänna handlingar. De ska istället följa patientdatalagen 

som föreskriver om att handlingarna endast behöver bevaras i 10 år.41 I de fall en vårdtagare 

skiftar mellan att vara ansluten till en offentligt driven vårdcentral till en i privat regi med avtal 

med Region Skåne får det konsekvenser för handlingarna utifrån begreppet allmän handling. 

                                                 
36 Hollander (2005), s. 213 
37 Hollander (2005), s. 218 
38 Hollander (2005), s. 220 
39 Hollander (2005), s. 222 
40 Intervju med Boel Sjöström, Region Skåne 
41 Region Skåne (2018), s. 2-3 
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Om till exempel en vårdtagare först är ansluten till en offentligt driven vårdcentral så är 

patientens journal en allmän handling och krav finns att den ska bevaras men om patienten 

därefter blir ansluten till en vårdcentral i privat regi så blir de journalhandlingar som 

uppkommer där inte allmänna handlingar. Journalen gäller samma patient och hör på så sätt 

ihop, men kraven på bevarande ser olika ut. I praktiken kan detta upprepas flera gånger vilket 

då även påverkar informationshanteringen över tid.42 För att försöka förhindra och mildra de 

konsekvenser som kan uppstå så beslutade Region Skånes regionstyrelse om en princip för 

kontinuitet 2013. Den innebär att journaler ska hanteras likartat och finnas tillgängliga oavsett 

vilken vårdgivare patienten väljer. Detta regleras i de avtal som upprättas mellan Region Skåne 

och privata vårdgivare. Sjöström menar att det ändå finns en problematik kring all hantering 

och att man inte vet hur mycket information som har gått förlorad eller som riskerar att göra 

det. I dagsläget finns det cirka 150 vårdcentraler inom Region Skåne och ungefär hälften av 

dem är i privat regi.43 

Begreppsförklaringar 

I och med att denna undersökning handlar om en specifik verksamhet inom Transportstyrelsens 

luftfartsverksamhet följer här förklaringar på en del av de begrepp som är signifikanta för och 

som används inom aktuell verksamhet. Begreppen behöver förklaras för att den som inte är 

insatt i denna verksamhet ska få en ökad förståelse för undersökningens innehåll. 

Amatörbyggda flygplan – ett flygplan som till minst 51% är byggt av en amatör eller en 

amatörförening. Detta ska även ha skett utan vinstsyfte eller kommersiellt syfte.44 

Amatörbyggda flygplan får ha högst fyra sittplatser.45 

Flygtillstånd – Ett tillstånd som visar att man har rätt att flyga med flygplanet och att det är 

godkänt utifrån de krav som finns för det specifika flygplanet. Flygtillstånd kan beviljas upp 

till 12 månader och därefter måste ägaren ansöka om förlängning av tillståndet.46 

Flygutprovningstillstånd – Ett tillstånd som utfärdas för att ägaren, tillsammans med 

besiktningsman, ska få flyga med planet så att det kan testas och besiktigas. Detta tillstånd 

                                                 
42 Sjöström (2019), konferensbidrag 
43 Intervju med Boel Sjöström, Region Skåne 
44 TSFS 2012:87, s. 1 
45 EAA Sverige, Bygghandbok, BCL-M 5.2, s. 4 
46 Transportstyrelsens interna hemsida 
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gäller endast för att man ska kunna konstatera om flygplanet är luftvärdigt. När flygplanet har 

godkänts av besiktningsman kan ett flygtillstånd utfärdas.47 

Klassning av flygplan – Ett flygplan kan ha olika klassningar beroende på vad det är för typ 

av flygplan och hur det är konstruerat.  

 Ett så kallat normalklassat flygplan ska vara certifierat enligt internationella regelverk 

och ett sådant flygplan har tydliga krav på vad som gäller i form av reparationer och 

underhåll. Vem som helst får alltså inte utföra reparationer och underhåll utan detta är 

reglerat i de olika regelverken. 

 Ett så kallat experiment-/privatklassat (X-klassat) flygplan är inte styrt av samma strikta 

regler när det gäller reparationer och underhåll som de normalklassade är. Inom denna 

klass är det de ultralätta och de amatörbyggda flygplanen hör hemma.48  

Luftfartygsakt – I Transportstyrelsens definitionssamling beskrivs dossier som en samling av 

handlingar eller ärendeakter som behandlar samma ämne eller objekt.49 En luftfartygsakt 

innehåller  ärenden och handlingar tillhörande ett specifikt flygplan, (en specifik 

flygplansindivid). Hos Transportstyrelsen finns det dels en teknisk akt, som uppkommer i den 

verksamhet som arbetar med luftvärdigheter och teknisk inspektion, och dels en juridisk akt 

som uppkommer i den verksamhet som arbetar med inskrivning och register av luftfartyg.50 I 

undersökningen är det den tekniska akten som avses om inget annat sägs. På Transportstyrelsen 

finns både fysiska och digitala luftfartygsakter, beroende på när de har upprättats, och på 

KSAK-M och EAA Sverige finns det fysiska akter. 51  

Luftvärdighet – I luftfartslagen står det att ett luftfartyg anses luftvärdigt om det är konstruerat, 

tillverkat, utprovat, utrustat och underhållet på ett sådant sätt samt har sådana egenskaper att 

flygsäkerhetens krav är uppfyllda.52 

                                                 
47 EAA Sverige, Bygghandbok, BCL-M 5.2, s. 7 
48 Christer Wikström, Transportstyrelsen 2019-12-16 
49 Transportstyrelsen, Riktlinje – Transportstyrelsens definitionssamling för området dokument- och 

ärendehantering, dnr TSG 2014-654, s. 11 
50 Transportstyrelsen, Gallringsutredning – Tekniska Luftfartygsakter efter skanning, dnr TSG 2016-3638, s. 5 
51 Egen anmärkning 
52 Luftfartslagen (2010:500), 3 kap 1 § 
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Miljövärdighet – Enligt luftfartslagen är ett luftfartyg miljövärdigt när det är tillverkat och 

utrustat på ett sådant sätt att det inte orsakar skada genom buller eller luftförorening eller genom 

annan liknande störning.53 

Modifiering – En ändring av flygmateriel som inte stämmer överens med den gällande 

dokumentation som finns för just den typen av flygplan.54  

Nationalitets- och registreringsbeteckning – En beteckning som är unik för varje luftfartyg 

och som tilldelas av Transportstyrelsen i samband med registrering i Luftfartygsregistret, ett 

register innehållande luftfartyg som finns registrerade i Sverige. Nationalitetsbeteckningen, SE, 

visar att  luftfartyget är registrerat i Sverige. Registreringsbeteckningen är en grupp om tre 

tecken som består av bokstäver eller siffror eller en kombination av dessa. 

Nationalitetsbeteckningen ska föregå registreringsbeteckningen och de båda beteckningarna 

ska vara åtskilda genom ett bindestreck. Registreringsbeteckningarna är indelade i olika serier 

av luftfartyg och beteckningen för ett amatörbyggt flygplan skulle till exempel kunna vara SE-

XAA och för ett ultralätt flygplan SE-VAA.55  

Tillsyn – För Transportstyrelsens verksamhet har tillsyn definierats som 1) kontroll om 

organisation eller person utövar verksamhet enligt krav och 2) kontroll om föremål, anläggning, 

transportmedel eller vara uppfyller krav. De krav som ska uppfyllas finns i lagar och andra 

bindande föreskrifter som gäller för det som ska kontrolleras.56 

Typintyg – en handling som utfärdas av Transportstyrelsen och som intygar att flygmaterielen 

uppfyller gällande konstruktionsbestämmelser.57 För att till exempel ett ultralätt flygplan ska 

kunna registreras i Sverige måste själva flygplanstypen vara accepterat, det måste vara 

typaccepterat, vilket sker genom utfärdande av ett typintyg.58 

Ultralätta flygplan – ett flygplan med högst två sittplatser där det finns krav på att flygvikten 

inte får överstiga ett visst antal kilo. Ett tvåsitsigt landflygplan (som startar och landar från 

marken, inte från vatten) får till exempel inte överstiga en flygvikt på 450 kilo. Med flygvikt 

                                                 
53 Luftfartslagen (2010:500), 3 kap 1 § 
54 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap C10 
55 Transportstyrelsen, Rutinbeskrivning för tilldelning av nationalitets- och registreringsbeteckning för luftfartyg, 

dnr TSG 2014-1402 
56 Transportstyrelsen, Riktlinje för definition av tillsyn och tillståndsprövning, dnr TSG 2010-716, s. 2 
57 TSFS 2012:87, s. 2 
58 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet., kap C5 
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menas att det är den totala vikten (flygplan, pilot, bränsle etc.) som inte får vara mer än den 

tillåtna totalvikten.59 

Underhåll – ett samlat begrepp på alla de små och stora åtgärder som är kopplade till ett 

flygplan. Det kan vara i form av till exempel tillsyn, reparation och modifiering av flygplanet 

som måste utföras för att flygmaterielen ska kunna bibehålla och/eller återställas till gällande 

luftvärdighetskrav.60 

Undersökning 

Transportstyrelsens delegering av verksamhet 

Transportstyrelsen har genom luftfartslagstiftning i uppdrag att bland annat pröva frågor 

relaterade till ett flygplans luftvärdighet och miljövärdighet. Till detta hör då till exempel att 

besluta i ärenden gällande tillverkning och underhåll av flygplan samt kontrollera att flygplanet 

har de flygegenskaper som krävs. Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter i frågor som 

rör detta.61 Dessutom har Transportstyrelsen i uppdrag att utöva tillsyn över dessa flygplan och 

annat som kan höra till uppdraget.62 Transportstyrelsen ges dock förutsättningar att delegera 

frågor kring prövning av luftvärdighet och miljövärdighet och då till en särskilt sakkunnig att 

utfärda dessa bevis. I de fall det rör sig om en enskild persons byggande av flygplan för egen 

räkning får även här delegering ske till särskild sakkunnig. 63 Tillsyn avseende luftvärdighet får 

också det lämnas i uppdrag till någon annan enligt luftfartsförordningen.64 

Möjligheten till denna delegering har resulterat i att Transportstyrelsens sjö- och 

luftfartsavdelning uppdragit åt de olika intresseorganisationerna inom det s.k. sportflyget att 

utföra vissa tillsynsuppgifter. Tillsynsuppgifterna regleras genom avtal om delegering med 

respektive organisation och omfattningen är beroende på verksamhetens art. Två av de 

organisationer som Transportstyrelsen har delegerat uppgifter till är EAA Sverige och  KSAK 

Motorflygförbund. I delegeringen ingår att organisationerna ska verka för att verksamheten 

bedrivs under, från flygsäkerhetssynpunkt, betryggande former samt att använda materiel som 

uppfyller uppställda krav beträffande såväl konstruktion som underhåll. Organisationerna ska 

kontinuerligt hålla Transportstyrelsen underrättad om sin verksamhet. Om en organisation ser 

att de inte kan bevilja en ansökan utan att ett avslag behöver meddelas ska organisationen 

                                                 
59 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet., kap C5 
60 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 7.1 
61 Luftfartslagen (2010:500) 3 kap 1-11 §§ 
62 Luftfartslagen (2010:500), 12 kap 
63 Luftfartsförordningen (2010:770), 3 kap 2 och 4§§ 
64 Luftfartsförordningen (2010:770), 12 kap 
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överlämna ärendet till Transportstyrelsen som istället fattar beslutet. Transportstyrelsen kan 

dock aldrig delegera bort själva ansvaret, vilket innebär att myndigheten sin tur måste utföra en 

viss tillsyn över aktuella organisationer. Denna tillsyn sker genom så kallade 

verksamhetskontroller av respektive organisation.65 

Organisationer med delegerad verksamhet 

KSAK-M – Kungliga Svenska Aeroklubben Motorflygförbund 

År 1900 bildades Svenska Aeronautiska Sällskapet i Stockholm och syftet var att uppmuntra 

luftseglingskonsten i Sverige. Till en början handlade det om ballongflygning men efter 1910 

handlade det i stort sett uteslutande om flygplan snarare än ballongflyg. Varefter åren gick 

utvecklades flygväsendet och även sällskapets roll och man har till exempel bidragit till 

framtagande av flygplatser runt om i landet för att skapa förutsättningar för civil flygtrafik. 

Sedan 1920 har organisationen haft namnet Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och har 

idag kung Carl XVI Gustaf som organisationens beskyddare.66 

Idag finns det två organisationer Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och KSAK 

Motorflygförbund (KSAK-M) som arbetar tätt tillsammans och kan för gemene man betraktas 

som en organisation och då under benämningen KSAK. Dessa två är paraplyorganisationer för 

landets motorflygklubbar och de arbetar för att ta tillvara flygklubbarnas intressen. Dessutom 

arbetar KSAK-M med uppdrag utifrån delegering från Transportstyrelsen.67 

I delegeringen från Transportstyrelsen framgår att KSAK-M ska ansvara för besiktning och 

tillsyn av den tekniska verksamheten för ultralätta flygplan. Detta innebär bland annat att 

KSAK-M ansvarar för  övervakning av luftvärdighet och miljövärdighet av ultralätta flygplan 

som är registrerade i Sverige, vilket ger att dessa flygplan uppfyller de säkerhetskrav samt 

miljörelaterade krav som finns för flygplanen. För att uppfylla det ska KSAK-M administrera 

typacceptering (att en viss typ av flygmateriel är accepterat i Sverige68) och godkänna 

reparationer och modifieringar av ultralätta flygplan samt utfärda flygtillstånd och 

miljövärdighetsbevis. Utöver det ska händelserapporter sändas till Transportstyrelsen och på 

uppdrag från Transportstyrelsen ska även vissa av de inrapporterade händelserna utredas av 

KSAK-M.69  

                                                 
65 Transportstyrelsens interna hemsida 
66 Wikipedia 
67 KSAK:s hemsida 
68 TSFS 2012:87, s. 2) 
69 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet., kap B1 
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I delegeringen ingår även krav på att KSAK-M ska ta fram en handbok som är kopplad till den 

delegerade verksamheten och denna handbok ska godkännas av Transportstyrelsen för att vara 

giltig. Det finns även andra rapporteringskrav till Transportstyrelsen som ska uppfyllas i 

enlighet med delegeringsavtalet. KSAK-M ska varje månad redovisa utfärdade flygtillstånd 

(nya, tillfälliga och förlängningar), flygutprovningstillstånd och miljövärdighetsbevis. 

Dessutom ska organisationen årligen redovisa en verksamhetsberättelse och årsredovisning 

innehållande det flygsäkerhetsmässiga och ekonomiska utfallet samt redovisning av de 

kostnader som avtalet fört med sig för KSAK-M. Enligt avtalet ska även ett förslag på 

verksamhetsplan och budgetunderlag lämnas varje år för Transportstyrelsen att ta ställning 

till.70 

I fortsättningen kommer förkortningarna KSAK och KSAK-M att användas i uppsatsen. 

EAA Sverige - Experimental Aircraft Association 

I början av 50-talet grundades organisationen EAA, Experimental Aircraft Association, i USA. 

Syftet vara att på ett organiserat sätt verka för en reglering av amatörbyggandet av flygplan och 

för att på längre sikt bli accepterade av myndigheterna som en seriös verksamhet. Detta med 

anledning av att det experimenterades mycket med amatörbyggda plan och det fanns behov av 

en viss reglering. År 1964 bildades en svensk underavdelning, EAA Sverige, som genom åren 

har fått ett allt större förtroende hos olika myndigheter. Detta har bland annat resulterat i ett 

delegerat tillsynsansvar för verksamheten med amatörbyggda flygplan, vilket EAA Sverige 

påpekar är närmast unikt utifrån ett internationellt perspektiv.71 

I delegeringen från Transportstyrelsen framgår att EAA Sverige ansvarar för frågor gällande 

tillsyn av amatörbyggda flygplan. Tillsynen ska ske både under byggnad av flygplanen och av 

de amatörbyggda flygplan som är i drift. Dessutom ska EAA Sverige även utföra besiktning, 

utfärda och förnya flygutprovningstillstånd samt utfärda flygtillstånd och miljövärdighetsbevis 

för dessa typer av flygplan. De amatörbyggda flygplanen finnas inom organisationen EAA och 

ska vara registrerade i svenskt luftfartygsregister och ska användas stadigvarande i Sverige.72 

Precis som i Transportstyrelsens avtal med KSAK-M ska ta fram handböcker kopplade till den 

delegerade verksamheten, redovisa utfärdade flygtillstånd (nya, tillfälliga och förlängningar), 

flygutprovningstillstånd och miljövärdighetsbevis. De ska också även årligen lämna in en 

                                                 
70 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-192, s. 5-7 
71 EAA Sveriges hemsida 
72 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 1.5, sid 1 
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verksamhetsberättelse och årsredovisning samt förslag på verksamhetsplan och budgetunderlag 

till Transportstyrelsen.73 

I fortsättningen kommer förkortningen EAA att användas i uppsatsen och syftar då på den 

svenska underavdelningen. 

Begreppet allmän handling inom respektive myndighet och organisation 

Allmän handling och Transportstyrelsen 

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap 3 §) är en handling allmän om den förvaras eller är  

inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Eftersom Transportstyrelsen är en av Sveriges 

statliga myndigheter ger det att myndigheten hanterar och förvarar allmänna handlingar. 74 

Transportstyrelsen har därför, precis som andra myndigheter, krav på sig att hantera sin 

information på ett korrekt sätt. Det innebär bland annat att myndigheten ska följa vad som står 

i arkivlagens tredje paragraf. Där står det att en myndighets arkiv ska bevaras, hållas ordnade 

och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodoser behovet av 

information för rättskipningen och förvaltningen och tillgodoser forskningens behov.75 

Transportstyrelsen, såsom statlig myndighet, lyder även under Riksarkivet och ska därmed följa 

de beslut och föreskrifter som tas fram av dem.76 Det i sin tur innebär till exempel att 

Transportstyrelsen har krav på sig att föra en arkivbeskrivning med syfte att man ska kunna 

söka och ta fram handlingar och förstå hur de hänger samman med den aktuella verksamheten 

samt få en överblick över myndighetens handlingsbestånd och hur dessa hanteras och 

förvaltas.77  

Allmän handling och KSAK-M 

Transportstyrelsen har enligt upprättat avtal delegerat viss verksamhet till KSAK-M som  då 

rör sig om att fatta beslut och utföra tillsyn över bland annat ultralätta flygplan.78 I offentlighets-

och sekretesslagens (OSL) bilaga finns ett antal organ upptagna och vilken verksamhet de 

ansvarar för samt att de handlingar de hanterar omfattas av vad som gäller för rätten att ta del 

av allmänna handlingar. I 2 kap 4 § samma lag framgår att dessa organ ska jämställas med 

myndigheter.79  Av bilagan till OSL framgår att det är KSAK och inte KSAK-M som finns 

                                                 
73 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-193, s. 6-8 
74 Bohlin (2013), s. 57-58 
75 Arkivlagen §3 
76 Geijer m.fl. (2013), s. 179-180 
77 RA-FS 2019:2, 6 kap 1 § 
78 Transportstyrelsen, avtal TSA 2019-192, s. 2 
79 OSL (2009), Bilaga 



20 

 

upptagna, vilket kan skapa frågor kring begreppet allmän handling. Enligt samtal med en av 

Transportstyrelsens jurister har detta diskuterats inom myndigheten och bland annat i och med 

den koppling och samröre som finns mellan KSAK och KSAK-M har man kommit fram till att 

KSAK-M:s verksamhet avseende den delegerade verksamheten genererar allmänna handlingar. 

I och med det så gäller samma regler och krav på dem som för Transportstyrelsen, vilket innebär 

att även de ska följa arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter.80 I det avtal som finns upprättat 

mellan Transportstyrelsen och KSAK-M finns även detta reglerat i flera punkter som handlar 

om handlingars offentlighet, bevarande och sekretess. Bland annat framgår att de ska följa vad 

som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen samt att de ska följa vad som föreskrivs i arkivlagen 

och i Riksarkivets föreskrifter.81 

Allmän handling och EAA  

Precis som med KSAK-M finns ett upprättat avtal mellan Transportstyrelsen och EAA där den 

delegerade verksamheten då avser amatörbyggda och andra experimentklassade luftfartyg.82 

Till skillnad från KSAK-M så finns inte EAA upptagna som ett organ i bilagan till OSL och 

uppfyller utifrån den inte kraven för att jämställas som myndighet. Eftersom det rör sig om 

delegering av uppgifter från en myndighet till en organisation så kan man tro att det som görs 

inom organisationen ska ses som en förlängning av myndigheten och att det då jämställs med 

den aktuella myndigheten. Så har man tolkat det i flera år (på Transportstyrelsen men även dess 

föregångare Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen) men varefter har man konstaterat att en 

organisation som EAA inte är att se som en myndighet i avseende hantering av  allmänna 

handlingar.83 Enligt ett avgörande från Regeringsrätten (RÅ 1987 ref. 1) framgår att om en 

myndighet har överlåtit uppdrag till en utomstående part och denne har en tydligt självständig 

ställning gentemot myndigheten så blir en handling som uppkommit hos den utomstående 

parten allmän först när den inkommer till myndigheten. I detta fall hade Riksrevisionsverket 

uppdragit ett enskilt konsultföretag att företräda dem i en förvaltningsrevision, som sedan 

resulterade i en rapport. Rätten slog fast att eftersom konsultföretaget ansågs ha intagit en sådan 

fristående ställning i förhållande till Riksrevisionsverket så var inte rapporten att se som en 

handling som var framställd inom myndigheten. Detta fick då till följd att den inte var att se 

som allmän hos konsultföretaget utan först när den inkommit till Riksrevisionsverket.84 Ovan 

                                                 
80 Intervju med Johan Nilsson, Transportstyrelsen 
81 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-192, s. 8 
82 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-193, s. 3 
83 Intervju med Johan Nilsson, Transportstyrelsen 
84 Bohlin (2013), s. 113-114 
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nämnda rättsfall har resulterat i att Transportstyrelsens jurister kommit fram till att den 

delegerade verksamhet som utförs av EAA är att likställa med det som framkommer i 

Regeringsrättens avgörande. Följden av detta blir då att de handlingar som inkommer och 

upprättas hos EAA inte är att se som allmänna handlingar. Mot bakgrund av detta upprättade 

därför Transportstyrelsen nya avtal med både KSAK-M och EAA. I förarbetet till dessa avtal 

framgår att man har konstaterat att eftersom EAA inte är att bedöma som en myndighet så ska 

de varken tillämpa tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar eller offentlighets- 

och sekretesslagen. Dessutom ska de inte följa arkivlagen eller några föreskrifter kopplade till 

den. Konsekvenserna blir då att inte någon har rätt att begära ut handlingar från dem, varken 

allmänheten eller en part i ärendet. Transportstyrelsen har därefter påtalat detta för 

Regeringskansliet i en begäran om att EAA och övriga organisationer inom den delegerade 

verksamheten ska läggas till i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.85 I det nya avtal 

som slöts med EAA i juni 2019 ställer Transportstyrelsen fortfarande krav på att handlingarna 

ska arkiveras och hållas åtskilda från organisationens övriga verksamhet som inte omfattas av 

delegeringen från Transportstyrelsen. Däremot finns det i avtalet inget ska-krav att de utifrån 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen ska se om en handling kan 

lämnas ut. Istället finns en skrivning där det anges att EAA med hänsyn till den öppenhet och 

transparens som råder ska beakta lagarna i fråga om handlingar kan lämnas ut.86 

Informationsflöden inom och mellan organisation och myndighet 

Som tidigare har nämnts så är de handlingar som inkommer och upprättas på Transportstyrelsen 

och KSAK-M allmänna handlingar till skillnad från de handlingar som inkommer och upprättas 

på EAA. Dessa är då sökbara i och med de krav som finns i till exempel Arkivlagen och 

Riksarkivets föreskrifter. Det jag har fokuserat på i min undersökning är därför de 

informationsflöden som ingår i den delegerade verksamheten där EAA är ensam part eller i 

relation med Transportstyrelsen och/eller KSAK-M. Både EAA och KSAK-M har i sina 

handböcker redogjort för sina respektive uppdrag samt hur processerna ser ut. I dessa finns en 

detaljerad beskrivning av olika moment och handlingar som ingår. I min redovisning tas endast 

de stora dragen upp då det annars skulle bli en alldeles för detaljerad beskrivning samt att det 

krävs fördjupade kunskaper i ämnet för att få en förståelse vad det innebär.  

                                                 
85 Intervju med Johan Nilsson, Transportstyrelsen 
86 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-193, s. 9 
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Nybyggnation av ett amatörbyggt flygplan 

Om en person vill bygga ett eget flygplan behöver denne först ansöka om ett 

amatörbyggnadstillstånd. Ansökan om detta ska då lämnas till EAA tillsammans med 

handlingar som visar på att ägaren uppfyller de krav som finns. Ett av dem är att redovisa ett 

tillverkningsunderlag (ritningar etc.), som ska visa att kraven för att flygplanet ska klassas som 

amatörbyggt uppfylls. Andra krav är att redovisa uppgifter om den bygglokal som  ska användas 

och tillhörande utrustning och här ska det framgå att de är lämpliga för det bygge som ska 

utföras. Därefter beviljar och utfärdar EAA ett amatörbyggnadstillstånd och själva 

byggprocessen av flygplanet kan börja.87 Byggprocessen kan ta allt ifrån några månader upp 

till flera år beroende på omfattningen av byggandet samt i vilken takt som det sker. Under denna 

tid kan även korrespondens ske mellan ägaren och EAA. Om det till exempel visar sig att ägaren 

önskar göra ändringar som avviker från den ursprungliga planen måste kontakt tas med EAA 

för att se om tidigare ansökan om tillstånd behöver kompletteras och en ny prövning behöver 

göras eller inte.88 När sedan bygget är klart är det dags för ägaren att ansöka om ett så kallat 

flygutprovningstillstånd. Till denna ansökan ska ägaren bifoga tekniska journaler som visa på 

allt som har utförts och skett under byggprocessen samt redovisa för hur underhåll och tillsyn 

av flygplanet kommer att ske. Samtidigt ska ägaren upprätta en ansökan om att få flygplanet 

registrerat i Transportstyrelsens luftfartygsregister. Efter att besiktningen av flygplanet skett 

ksn ansökan om registrering, som är tillstyrkt av EAA, skickas till Transportstyrelsen.89 Alla 

handlingar som fram till nu har uppkommit i processen är inte allmänna handlingar eftersom 

EAA inte är att jämställa med en myndighet gällande den delegerade verksamheten. Den 

tillstyrkta ansökan som skickas till Transportstyrelsen blir däremot en allmän handling i och 

med att den är inkommen till myndigheten, se figur 1. Därefter kan en nationalitets- och 

registreringsbeteckning tilldelas det aktuella flygplanet och uppgifter om denna skickas från 

Transportstyrelsen. Flygplanet är ännu inte officiellt registrerat i luftfartygsregistret utan en 

tilldelning av beteckning har endast skett.90 Nu kan EAA utföra ett flygutprovningstillstånd för 

det aktuella flygplanet och ägaren får därmed genomföra de flygningar som krävs för att kunna 

kontrollera att till exempel flygplanets funktion och driftsäkerhet är enligt gällande krav. Även 

under denna del av processen kan viss korrespondens mellan ägaren och EAA förekomma 

beroende på vad som sker under den tid flygutprovning sker. När flygutprovningen är klar ska 

EAA på nytt besiktiga flygplanet och ägaren kan göra en ansökan om flygtillstånd som sedan 

                                                 
87 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 10.1 – 10.2 
88 Intervju med Håkan Karlsson, EAA 
89 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 11.1 – 13.2 
90 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 13.2 
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beviljas och utfärdas av EAA. I och med utfärdandet tar EAA kontakt med Transportstyrelsen 

som då kan registrera flygplanet i luftfartygsregistret och ägaren kan därefter börja använda sitt 

flygplan.91 Det beskrivna informationsflödet och vad som är att se som allmänna handlingar 

eller inte presenteras på ett översiktligt sätt i figur 1.  

 

Figur 1 - Nybyggnation av amatörbyggt flygplan 

Det man kan konstatera är att den större delen av de handlingar som finns i samband med 

nybyggnation av ett amatörbyggt flygplan inte är allmänna handlingar och att det endast finns 

delar av det totala handlingsbeståndet i form av de allmänna handlingar som finns hos 

Transportstyrelsen och då när det gäller registrering av flygplanet. 

Reparation eller modifiering av ett amatörbyggt flygplan 

En mindre reparation eller mindre modifiering av ett flygplan är något som ägaren kan göra 

själv och endast meddela EAA vad som har gjorts. Detta kan till exempel vara att man byter ut 

en radio som innebär att man behöver byta ut några kablar. Större reparationer eller större 

modifieringar kräver istället ett godkännande från EAA. Här skulle det då kunna röra sig om 

installation av en autopilot, som i sin tur påverkar flygplanets styrsystem med mera.92 Om det 

rör sig om en större reparation eller större modifiering krävs att ägaren ansöker om ett 

amatörbyggnadstillstånd och denna process stämmer överens med den vid nybyggnation med 

undantaget att ingen kontakt sker med Transportstyrelsen. När det gäller reparation eller 

                                                 
91 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 13.1 
92 Intervju med Håkan Karlsson, EAA 



24 

 

modifiering finns flygplanet redan registrerat i luftfartygsregistret och någon ansökan om 

nationalitets- och registreringsbeteckning behöver inte göras.93 Av figur 2 nedan så visas att i 

dessa fall så upprättas inga allmänna handlingar eftersom hela processen sker inom EAA. 

 

Figur 2 – Reparation/modifiering av amatörbyggt flygplan 

 

Omklassning av flygplan från normalklass till x-klass (experiment-/privatklass) 

Ett normalklassat flygplan ingår inte i den delegerade verksamheten och all hantering av dessa 

sker av Transportstyrelsen. Ibland händer det dock att det kommer in en ansökan till EAA med 

begäran om amatörbyggnadstillstånd där ett tidigare normalklassat flygplan ska klassas om till 

ett x-klassat (inom vilken de amatörbyggda flygplanen finns). Denna fråga uppkommer oftast i 

samband med att en flygplansägare vill renovera eller bygga om ett flygplan. Ansökan om 

omklassning skickas till Transportstyrelsen som, efter samråd med EAA, fattar beslut om 

omklassning av flygplanet. En omklassning går inte att genomföra med alla flygplanstyper utan 

endast ett fåtal och EAA gör en bedömning om en omklassning kan vara aktuell eller inte. I de 

fall EAA bedömer att det aktuella flygplanet uppfyller kraven kan en ansökan om 

amatörbyggnadstillstånd behandlas enligt gällande rutiner. Det som skiljer sig här är däremot 

att det då redan finns en luftfartygsakt hos Transportstyrelsen som EAA behöver för att på ett 

bra sätt kunna handlägga ärendet.94 Fram till 2013 var Transportstyrelsens luftfartygsakter helt 

analoga men har därefter hanterats digitalt och under 2015 skannade Transportstyrelsen in alla 

de äldre akterna där luftfartyget fortfarande var i bruk och registrerat i luftfartygsregistret.95 

Innan digitaliseringen så skickades ofta hela akten i original från Transportstyrelsen till EAA i 

samband med en omklassning men efter 2013 har endast digitala kopior skickats. I vilken 

                                                 
93 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 10.1 – 10.2 och kap 11.1 – 13.2 
94 Intervju med Håkan Karlsson, EAA 
95 Transportstyrelsen, Gallringsutredning – Tekniska Luftfartygsakter efter skanning, dnr TSG 2016-3638, s. 3 
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utsträckning som hela akten tidigare skickades och om och hur ofta akten kopierades och 

kopiorna skickades till EAA är oklart men uppfattningen på myndigheten är att det tidigare inte 

var ovanligt att hela akten skickades i original. Det innebär att Transportstyrelsen inte längre 

har dessa handlingar i sitt förvar längre.96 I figur 3 finns scenariot med omklassning av flygplan 

presenterat. Processen hos EAA är densamma som tidigare redovisats vid en nybyggnation av 

ett amatörbyggt flygplan förutom att i detta fall lämnas ansökan om omklassning över till 

Transportstyrelsen, och blir då en allmän handling, som därefter fattar ett beslut och lämnar 

över aktuell luftfartygsakt till EAA. Under ytterligare två delar av processen tas även på nytt 

kontakt med Transportstyrelsen. Detta för att få en nationalitets- och registerbeteckning för ett 

x-klassat flygplan och sedan för att det ska bli registrerat i luftfartygsregistret. 

 

Figur 3 - Omklassning av flygplan, från normalklassat till experimentklassat 

Nybyggnation av amatörbyggt ultralätt flygplan 

Vid nybyggnation av ett amatörbyggt ultralätt flygplan ska en ansökan om 

amatörbyggnadstillstånd lämnas till EAA, detta trots att det annars är KSAK-M som ansvarar 

för de ultralätta flygplanen. Under byggandet av flygplanet ska nämligen allt administreras via 

EAA och först efter avslutad flygprovning överförs ärendet till KSAK.97 Själva byggprocessen 

fungerar sedan på samma sätt hos EAA som andra amatörbyggda flygplan (se ovanstående 

redogörelse) och efter den slutliga besiktningen av flygplanet så lämnar EAA över 

luftfartygsakten, med tillhörande rekommendation om att flygtillstånd kan utfärdas, till KSAK-

                                                 
96 Intervju med Christer Wikström, Transportstyrelsen 
97 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet., kap C5 
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M. Därefter ska ägaren ansöka om ett flygtillstånd och den ska då lämnas in till KSAK-M, som 

fattar beslut, utfärdar tillstånd och meddelar Transportstyrelsen så att registrering i 

luftfartygsregistret kan ske.98 Detta illustreras i figur 4 (som är en något förenklad illustration 

jämfört med figur 1). I denna process så kan man se att i det i stort sett bara förekommer icke 

allmänna handlingar, undantaget är kontakten med Transportstyrelsen i och med ansökan om 

registrering, fram till dess att luftfartygsakten överförs till KSAK-M i samband med att en 

ansökan om flygtillstånd kan lämnas in. I och med att luftfartygsakten inkommer till KSAK-

M, som här är att se som en myndighet, bli samtliga handlingar då allmänna. KSAK-M:s 

fortsatta dokumentation kring det aktuella flygplanet blir också allmänna handlingar. Enligt 

uppgift från EAA99 kan även denna byggprocess pågå allt ifrån några månader upp till flera år. 

 

Figur 4 - Nybyggnation av amatörbyggt ultralätt flygplan 

 

Om det istället rör ett ultralätt flygplan som inte är amatörbyggt utan istället är ett fabriksbyggt 

flygplan ska ägaren istället skicka in en ansökan om typintyg till KSAK-M. I ansökan ska det 

då framgå uppgifter som till exempel tillverkare, hur flygplanet är konstruerat och att det 

uppfyller gällande krav samt uppgifter om vilka underhållsföreskrifter som finns för det aktuella 

flygplanet. KSAK-M lämnar sedan över ansökan, tillsammans med en tillstyrkan, till 

Transportstyrelsen för utfärdande av ett typintyg.100 Därefter kan ägaren ansöka om ett 

flygtillstånd, som efter sedvanlig prövning av ansökan och besiktning av flygplan, utfärdas av 

KSAK-M.101 I denna process sker all hantering av information av KSAK-M och 

                                                 
98 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap C8 
99 Intervju med Håkan Karlsson, EAA 
100 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap C5 
101 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap C8 
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Transportstyrelsen, vilket i sin tur innebär att alla inkomna och upprättade handlingar är 

allmänna. 

Reparation/modifiering av ultralätt flygplan 

Precis som vid nybyggnation av ett amatörbyggt ultralätt flygplan ska byggprocessen kring 

reparationer och modifieringar hanteras via EAA och gör så fram till dess att flygutprovning är 

klar och det är dags för ägaren att ansöka om flygtillstånd.102 I samband med att en ansökan om 

byggtillstånd för ett amatörbyggt ultralätt flygplan inkommer till EAA så beställer de aktuell 

luftfartygsakt från KSAK-M, som skickar den i original till EAA. När byggprocessen är klar 

och flygutprovningen är utförd återsänds luftfartygsakten till KSAK-M. Akten har då 

uppdaterats med all den information som uppkommit under tiden EAA har haft ärendet och i 

samband med att luftfartygsakten inkommer till KSAK-M blir även dessa handlingar allmänna, 

se figur 5. 

 

Figur 5 - Reparation/modifiering av amatörbyggt ultralätt flygplan 

Om det istället rör sig om ett fabriksbyggt ultralätt flygplan som ska repareras eller modifieras 

hanteras det av KSAK-M och till vissa delar av Transportstyrelsen om åtgärderna leder till 

förändringar av tidigare utfärdat typintyg.103 All den information som här inkommer eller 

upprättas blir alltså allmänna handlingar, både hos KSAK-M och hos Transportstyrelsen. 

                                                 
102 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap C10 
103 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap C10 
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Import av flygplan 

KSAK-M och EAA ansvarar även för import av de flygplanstyper de har delegation på. Det 

innebär att de ansvarar för att kontrollera att erforderliga handlingar lämnas in för det aktuella 

flygplanet samt att de kontrollerar flygplanets luftvärdighet. Vid import av ett flygplan ska 

ägaren ansöka om svensk nationalitets- och registreringsbeteckning hos Transportstyrelsen och 

dessa skickas som vanligt in via KSAK-M och EAA som efter tillstyrkan vidarebefordrar 

ansökan till Transportstyrelsen. Därefter ansvarar organisationerna för flygutprovning och 

flygtillstånd.104 

Som tidigare nämnts så blir de handlingar som inkommer och upprättas hos KSAK-M allmänna 

handlingar till skillnad från handlingar hos EAA. Där är det endast de handlingar som 

inkommer till Transportstyrelsen i samband med registrering i Luftfartygsregistret (se figur x) 

som blir allmänna handlingar. 

Utöva luftvärdighetbevakning och besiktning 

I delegeringsavtalet mellan Transportstyrelsen och EAA framgår att EAA ska utöva 

luftvärdighetsbevakning och besiktning av de aktuella flygplanen, de ska alltså utöva tillsyn 

över dem. Ett flygtillstånd är giltigt i 12 månader och måste därefter förlängas. Flygplansägaren 

ska skicka in en ansökan med tillhörande underhållsrapport till EAA, som i sin tur upprättar en 

utredningsrapport baserat på den insända dokumentationen. Om dokumentationen är komplett 

och inga brister i den finns så utfärdar EAA ett nytt flygtillstånd som är giltigt i ytterligare 12 

månader. I de flesta fall förnyas ett flygtillstånd på detta sätt men emellanåt måste även en 

besiktning av själva flygplanet ske och det får då gå högst fem år mellan varje besiktning. 

Besiktningen sker av EAA:s besiktningsmän och dokumentation sker i respektive 

luftfartygsakt.105 All dokumentation som sker under tillsynen finns i EAA:s luftfartsakt och 

förvaras hos dem, vilket innebär att all denna information inte är allmänna handlingar. 

KSAK-M ska även de utöva tillsyn över de ultralätta flygplanen, och då över både de 

amatörbyggda och de fabriksbyggda. I samband med ansökan om förnyat eller förlängt 

flygtillstånd sker en genomgång av de handlingar som rör flygplanet samt var tredje år sker 

även en besiktning av det aktuella flygplanet.106 All dokumentation som inkommer till och 

upprättas av KSAK-M är allmänna handlingar. 

                                                 
104 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet, kap 6 
105 EAA Sverige, Bygghandbok, kap 8 
106 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet., kap C8 
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Händelse- och haveriutredningar 

Enligt delegeringsavtalen framgår att både EAA och KSAK-M ska, efter särskild begäran från 

Transportstyrelsen, utreda orsaken till händelser med de aktuella flygplanen.107 Dessa 

utredningar genererar då olika typer av rapporter med information om vad som skett.108  

I KSAK-M:s handbok framgår att de utför utredningar både på uppdrag av Transportstyrelsen 

och i de fall som de själva bedömer att behov finns.109 Enligt den information som finns på 

KSAK:s hemsida så kan en händelserapport handla om allt från läckage av kylarvätska till ett 

haveri.110 

Av EAA:s handböcker framgår även här att EAA utför utredningar både på uppdrag från 

Transportstyrelsen och från Statens Haverikommission samt att EAA kan fatta beslut om  att 

själva utreda haverier och händelser.111 Olika utredningar finns sedan publicerade för EAA:s 

medlemmar på deras hemsida.112 

De rapporter som tas fram av KSAK-M, både på uppdrag från Transportstyrelsen och initierade 

av dem själva, är alla allmänna handlingar som finns tillgängliga hos Transportstyrelsen 

och/eller hos KSAK-M. De rapporter som tas fram av EAA är däremot inte allmänna handlingar 

i alla fall. De som är på uppdrag av Transportstyrelsen blir allmänna när de är klara och skickas 

till Transportstyrelsen eftersom de då är inkomna till myndighet. Rapporter där utredningen 

endast har initierats av EAA finns endast tillgängliga hos dem och blir därmed inte allmänna 

handlingar. 

Övriga handlingar 

Förutom att organisationerna ska utöva prövning och tillsyn av det som är kopplat till 

flygplanens tillstånd och luftvärdighet så ska ytterligare delar rapporteras och skickas till 

Transportstyrelsen. Av delegationsavtalen framgår att förutom att organisationernas 

handböcker ska godkännas av Transportstyrelsen så ska organisationerna årligen skicka in en 

verksamhetsplan och budgetunderlag samt verksamhetsberättelser och årsredovisningar. 

Dessutom ska de varje månad rapportera de flygtillstånd (nya, tillfälliga och förlängningar), 

flygutprovningstillstånd och miljövärdighetsbevis som har utfärdats av respektive 

                                                 
107 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-192, s. 4 och avtal med dnr TSA 2019-193, s. 4 
108 Intervju med Håkan Karlsson, EAA 
109 KSAK Motorflygförbundet, UL-handbok. Delegerad verksamhet., kap B3 
110 KSAK:s hemsida 
111 EAA Sverige, Kvalitetshandbok – KHB, Kap 2.2 
112 EAA Sverige:s hemsida 
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organisation.113 Transportstyrelsen å sin sida ska utöva viss tillsyn över organisationerna och 

deras verksamhet. All denna rapportering blir allmänna handlingar i samband med upprättande 

hos Transportstyrelsen och KSAK-M och i samband med att den inkommer till 

Transportstyrelsen när det gäller EAA. 

Analys 

Syftet med denna undersökning var att se om och hur offentlighetsprincipen är tillämpbar för 

information som uppstår i de delegerade verksamheterna. Transportstyrelsen har enligt lag i 

uppdrag att bedriva tillsyn över alla typer av luftfartyg, vilket då inkluderar de amatörbyggda 

och de ultralätta flygplanen. Som Bohlin påpekar så grundar sig offentlighetsprincipen i rätten 

att ta del av allmänna handlingar vilket i sin tur regleras i tryckfrihetsförordningen (2 kap 1 §). 

Allmänna handlingar är sådana som har kommit in till eller upprättats av en myndighet.114 Med 

tanke på att Transportstyrelsen är en myndighet och därmed hanterar allmänna handlingar så är 

det inga större problem så här långt. Det börjar däremot bli lite mer komplicerat när man ser till 

den delegerade verksamheten. KSAK-M kan, i och med att de finns med i bilagan till 

offentlighets- och sekretesslagen, jämställas med myndighet och därmed är den information 

som de hanterar allmänna handlingar. EAA däremot, som inte finns upptagna i offentlighets- 

och sekretesslagens bilaga, kan inte ses som en myndighet i sin utövning av den delegerade 

verksamheten. Det innebär att all den information som inkommer till eller upprättas av EAA 

inte blir allmänna handlingar och det får till följd att offentlighetsprincipen inte är tillämpbar 

på dessa.115 Det i sin tur leder till att Transportstyrelsen inte uppfyller kravet på handlingars 

offentlighet fullt ut utifrån det uppdrag myndigheten har enligt luftfartslagen.116 Eftersom 

Transportstyrelsen har delegerat arbetsuppgifter som skulle ha omfattats av 

offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn om myndigheten haft kvar uppdraget så 

kan man konstatera att delegeringen till EAA resulterar i informationsförluster utifrån 

begreppet allmän handling.117 Frågan är då hur omfattande informationsförlusterna är. 

Som tidigare nämnts så är det amatörbyggda flygplan och amatörbyggda ultralätta flygplan som 

hanteras av EAA. När det gäller de amatörbyggda flygplanen så sker hela byggprocessen i 

samband med både nybyggnation och reparation/modifiering under EAA:s försorg och ingen 

eller endast lite kontakt sker med Transportstyrelsen. Man har här mer eller mindre lagt över 

                                                 
113 Transportstyrelsen, avtal med dnr TSA 2019-192, s. 5-7 och avtal med dnr TSA 2019-193, s. 6-8 
114 Bohlin (2013), kapitel 2 
115 Bohlin (2013), s. 60-61 
116 Luftfartslagen (2010:500), kap 3 och kap 12 
117 Bohlin (2013), s. 20-23 
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allt ansvar och befogenheter på den externa parten. Däremot är det viktigt för myndigheten att 

ha i åtanke att man inte kan delegera bort allt ansvar.118 Enligt Yukl119 och Jenks och Kelly120 

är denna typ av delegering att föredra då det handlar om en extern part som har 

expertkunskaperna eller speciella kunskaper och där kunskaperna ligger hos den delegerade 

parten. Fördelen med att delegera till en part med expertkunskaper eller speciella kunskaper är 

att man ofta kan fatta beslut med högre kvalitét, mer effektivt och med stort engagemang. Att 

externa organisationer kan ha ett stort engagemang framkom i de intervjuer som gjordes med 

personer både inom Transportstyrelsen och inom organisationerna med delegerad verksamhet. 

Dessa personer har de expertkunskaper och ett stort engagemang kring de olika 

flygplanstyperna som behövs samt en nära och naturlig koppling till den verksamhet som 

delegeringen omfattar. Detta är inget problem i sig utan problemet med delegeringen blir istället 

att informationsförlusterna i vissa av dessa processer är nästintill fullständiga, se figur 1 och 

figur 2 och att det uppstår problem med begreppet allmän handling. Det har också visat sig att 

det påminner om det som sker inom Region Skåne med deras journalhandlingar.121 Det här 

innebär att man då inte kan fullgöra sin roll som myndighet.122 Den information som finns i 

form av allmän handling är den i den så kallade juridiska luftfartygsakten som upprättas på 

Transportstyrelsen i samband med registrering i luftfartygsregistret. Vad gäller den tekniska 

luftfartygsakten, innehållande uppgifter om luftvärdighet och teknisk information, så är den inte 

allmän handling. Till detta hör då även de handlingar som uppkommer i och med den fortsatta 

tillsynen av ett amatörbyggt flygplan. Med andra ord är endast en liten del av den information 

som finns om ett amatörbyggt flygplan tillgänglig och sökbar för allmänheten utifrån 

offentlighetsprincipen. Den här typen av problem av partiell informationsförlust har tidigare 

belysts i en studie gällande socialtjänsten. Där ansåg Justitieombudsmannen att partiell 

informationsförlust inte är att föredra eftersom det kan få konsekvenser utifrån perspektivet 

rättssäkerhet och medborgarnas rätt till insyn123, vilket kan vara värt att beakta även i dessa fall. 

När det gäller de amatörbyggda ultralätta flygplanen ser det dock lite annorlunda ut, se figur 4 

och figur 5. Luftfartygsakter gällande nybyggnation av amatörbyggda ultralätta flygplan följer 

till en början samma linje som de amatörbyggda flygplanen i och med att byggprocessen sker 

hos EAA. Även här upprättas en juridisk luftfartygsakt på Transportstyrelsen i samband med 

                                                 
118 Jenks & Kelly (1986), s. 19-20 
119 Yukl (2013), s. 127-129 
120 Jenks & Kelly (1986), s. 48 
121 Region Skåne (2018), s. 2-3 
122 Bohlin (2013), s. 20-23 
123 Hollander (2005), s. 220 
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tilldelning av nationalitets- och registreringsbeteckning och här kommer även information in 

till KSAK-M som då blir allmän handling. När det sedan är dags för ansökan och beslut om 

flygtillstånd för det aktuella flygplanet så skickas hela den tekniska luftfartygsakten till KSAK-

M och alla ingående handlingar blir då allmänna i samband med att de inkommer till dem. I 

detta skede blir alltså alla handlingar sökbara och tillgängliga för allmänheten utifrån 

offentlighetsprincipen.124 Problemet är bara att själva byggprocessen, då handlingarna ännu inte 

blivit allmänna, kan ta upp till flera år beroende på hur lång tid det tar att bygga det ultralätta 

flygplanet. För de amatörbyggda ultralätta flygplan som ska repareras eller modifieras ser det 

däremot lite annorlunda ut. Dessa har en luftfartygsakt som finns hos KSAK-M och som 

därmed är allmän handling. När sedan en reparation eller modifiering blir aktuellt hanteras 

byggprocessen på nytt av EAA och gällande rutin är att luftfartygsakten i original sänds från 

KSAK-M till EAA.125 Frågan är då vad som händer med de allmänna handlingarna. Enligt 

föreskrift från Riksarkivet126 får utlån av handlingar enligt den här typen endast ske enligt 

föreskrift eller beslut från Riksarkivet, vilket saknas. Bohlin tar upp olika scenarier kring när 

en handling ska anses vara förvarad på en myndighet och det som får anses bäst tillämpligt i 

detta fall är att det får ses som att handlingen har lämnats bort ”för längre tid”. I sådana fall 

anser Justitieombudsmannen, trots brister i hanteringen, att handlingen kan anses förvarad på 

myndigheten under förutsättning att myndigheten har behållit en kopia av det överlämnade 

materialet. 127 Enligt uppgift är inte fallet så när luftfartygsakten lämnas över från KSAK-M till 

EAA och det finns inga kopior av den kvar på KSAK-M.128 Tittar man på Riksarkivets 

definition av gallring så står det förutom att man förstör de allmänna handlingarna så kan det 

bland annat vara andra åtgärder som medför förlust av betydelsebärande data, möjliga 

sammanställningar  eller sökmöjligheter.129 Förlusten kan diskuteras med tanke på att 

luftfartygsakten återlämnas till KSAK-M igen när byggprocessen är klar och flygtillstånd kan 

utfärdas men å andra sidan kan detta ta flera år. Hur man ska tolka och se på statusen av dessa 

handlingar har jag inget klart svar på men oavsett så sker en informationsförlust utifrån 

offentlighetsprincipen under tiden handlingarna är hos EAA. Problematiskt med denna 

hantering är även att kraven på bevarande utifrån arkivlagen (§ 3) inte uppfylls under tiden 

handlingarna är överlämnade. 

                                                 
124 Bohlin (2013), s. 19 
125 Intervjuer med Robin Fjellström (KSAK-M) och Håkan Karlsson (EAA) 
126 RA-FS 2019:2, 10 kap 4 § 
127 Bohlin, s. 49 
128 Intervju med Robin Fjellström, KSAK-M 
129 RA-FS 2019:2, 2 kap 
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Ett annat exempel där luftfartygakten har överlämnats till EAA är i de fall en omklassning av 

ett flygplan har skett, se figur 3. Fram till år 2013 skickades tekniska luftfartygsakter i original 

till EAA i de fall det var aktuellt med en omklassning av flygplan från normalklassat till x-

klassat. Det som då fanns kvar på Transportstyrelsen var den juridiska akten kopplat till 

luftfartygsregistret och metadata kring de ärenden och handlingar som registrerats i 

Transportstyrelsens diarium. Eftersom det var en analog hantering av dessa akter, och endast 

metadata finns registrerat i dessa ärenden i Transportstyrelsens diarium, så saknas de handlingar 

som ingick i de tekniska luftfartygsakterna hos Transportstyrelsen.130 De handlingar kring det 

aktuella flygplanet som uppkommer hos EAA blir som tidigare redovisat inte allmänna 

handlingar. Detta innebär att många, eller alla, handlingar fram till 2013 kopplat till den 

tekniska luftfartygsakten endast finns hos EAA och borde ses som gallrade handlingar hos 

Transportstyrelsen eftersom de inte återsänds från EAA utan stannar där. Handlingar där en 

omklassning skett efter 2013 finns däremot fortfarande förvarade hos Transportstyrelsen 

eftersom dessa har hanterats digitalt och då har utskrifter av akten skickats till EAA och inte 

några originalakter. Däremot saknas all fortsatt information hos Transportstyrelsen, om det 

aktuella luftfartyget, som uppkommit efter beslut från Transportstyrelsen om omklassning av 

flygplanet. 

Organisationerna med delegerad verksamhet har även krav på sig att lämna in bland annat 

verksamhetsberättelser, årsredovisningar och uppgifter om utfärdade flygtillstånd med mera. 

Dessutom har Transportstyrelsen ett tillsynsansvar över organisationerna vilket innebär att 

handböcker ska godkännas och tillsynsrapporter upprättas. Information om och kring denna 

rapportering och tillsyn finns på olika sätt bevarade och dokumenterade på Transportstyrelsen. 

Vad gäller KSAK-M:s verksamhet så har ju de samma krav på sig som Transportstyrelsen att 

dokumentera, bevara och redovisa utifrån gällande lagkrav eftersom de är att jämställa med en 

myndighet avseende den delegerade verksamheten. Bortsett från den tid då vissa handlingar 

finns på EAA ska deras information finnas sökbar och tillgänglig för allmänheten utifrån 

offentlighetsprincipen. De informationsluckor som ser ut att finnas här är de som uppstår vid 

utlån av en luftfartygsakt till EAA.  För den verksamhet som bedrivs av EAA finns det däremot 

många och stora informationsluckor vad gäller allmänna handlingar. Detta eftersom stora delar 

av informationen enbart uppkommer i och hanteras inom EAA:s verksamhet och eftersom de 

inte har samma legala krav på sig kring bevarande, dokumentation och redovisning som en 

myndighet skapar detta stora informationsförluster utifrån allmän handling och 

                                                 
130 Egen kommentar utifrån kunskap om Transportstyrelsens diarium 
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offentlighetsprincipen. Det innebär dock inte att det inte finns någon information kring deras 

verksamhet i form av allmän handling. Delegeringsavtal, granskade handböcker, rapporterade 

uppgifter om flygtillstånd, verksamhetsberättelser et cetera finns och här finns det en hel del 

information om EAA:s verksamhet. Informationen är på olika sätt sökbar hos 

Transportstyrelsen men problemet är att om man inte är insatt i verksamheten och vet vad man 

ska söka efter så är det inte helt okomplicerat att hitta den. Till exempel när det gäller 

inrapporterade flygtillstånd med mera så behöver man kunskap om klassningar av luftfartyg för 

att kunna lokalisera de flygplan som hanteras av EAA och på så sätt få information om vilka 

specifika flygplan som hanteras av dem. I dessa fall finns till exempel information om vilket 

flygplan som har fått ett förlängt flygtillstånd, men inte vad som har föranlett förlängningen. 

Diskussionen kring informationsförluster har främst utgått från allmänhetens rätt till insyn men 

konsekvenserna kring detta kan utvecklas ytterligare. I arkivlagen (3 §) står det om 

arkivbildningen och dess syften och då att en myndighets arkiv är en del av det nationella 

kulturarvet. Det innebär då att arkiven ska ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 

tillgodoser rätten att del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 

förvaltningen och forskningens behov.” Bohlin tar också upp att offentlighetsprincipens syfte 

inte bara är att ge tillgång till allmänna handlingar utan ska också kunna fungera som en viktig 

kontrollfunktion.131 I de avtal som finns mellan Transportstyrelsen och berörda organisationer 

framgår det vilka uppgifter som delegeras, vad som ska ingå, hur ansvarsfördelningen ser ut, 

vilka befogenheter som den delegerade verksamheten har samt vad den förväntas uppfylla. 

Dessutom framgår att organisationernas  verksamhet ska utgå från handböcker som ska 

godkännas av Transportstyrelsen och att de ska finnas tillgängliga för inspektion från 

Transportstyrelsen. Utifrån de intervjuer som föregåtts av denna undersökning framgår att 

denna form av tillsyn är en process som präglas av en dialog mellan parterna utifrån 

delegeringsavtalet, där de delar som berör hantering och bevarande av de handlingar som 

uppstår i processerna finns med, med syfte att leda till förbättringar. Detta ligger i linje med 

Yukls tankar om tydliga riktlinjer vid delegering.132 Denna kontrollfunktion kan i den 

delegerade verksamheten inte fungera till fullo i och med de informationsluckor och 

informationsförluster som finns där. Det innebär att en del av det som finns reglerat i 

luftfartslagen egentligen inte kan kontrolleras fullt ut mot bakgrund av offentlighetsprincipen. 

Detta är inte idealt då kontroll, via uppföljning och feedback, är en av de viktigaste metoderna 

                                                 
131 Bohlin (2013), s. 22 
132 Yukl (2013), s. 127-129 
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för att förvisa sig om att resultat kan förbättras, att man gör rätt och om något behöver ändras.133 

Det sker ju förvisso en tillsyn från Transportstyrelsens sida av den delegerade verksamheten 

och denna tillsyn kan ju i sin tur kontrolleras av allmänheten. Problemet är då att om man utgår 

från allmänhetens kontroll baserat på offentlighetsprincipen så sker den då inte av den egentliga 

beslutsprocessen utan istället av Transportstyrelsen och dess tillsyn. Utifrån vad Bohlin tar upp 

om rätten att ta del av allmänna handlingar kopplat till kontrollfunktion så kan man här se 

brister.134 En reducering av allmänhetens rätt till insyn i och med en omfördelning av ansvar är 

även något som Hollander tar upp som ett problem i sin studie kring socialtjänsten.135 Här kan 

man se att det finns en intressant problematik som vissa organisationer, till exempel 

myndigheter, kan råka ut för även fast man uppfyller de krav som både Yukl och Jenks och 

Kelly ställer för en effektiv delegeringsprocess eftersom delegeringsprocessen kan krocka med 

regler och förordningar som gäller för myndigheter men inte för privata företag. 

Avslutningsvis, utifrån den information och uppfattning jag fått från samtal med ansvarig 

teknisk chef på EAA, så finns informationen där och den förvaras i arkiv och det finns ingen 

historik som tyder på att man skulle ha hindrat någon från insyn av informationen, varken från 

allmänheten eller från någon part i ärende.136 Men trots detta så är inte informationen allmänna 

handlingar och omfattas inte av de krav på bevarande och sökbarhet som annars finns. Skulle 

utfallet bli det omvända och berörda organisationer inte tas med i bilagan står istället 

Transportstyrelsen inför ett dilemma där man måste ta ställning till hur man ska lösa de frågorna 

gällande den delegerade verksamhetens information utifrån de lagkrav som ställs på en 

myndighet i Sverige. 

I förlängningen är detta ohållbart och av den anledningen har Transportstyrelsen lyft frågan till 

Regeringskansliet och påtalat att även de övriga organisationerna inom delegerad verksamhet 

behöver ingå i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen. Om utfallet blir så att de kommer 

att ingå i bilagan så löser det problemet med hanteringen av allmänna handlingar, men samtidigt 

kommer nya krav att ställas på de delegerade verksamheterna. Det är då, som både Yukl och 

Jenks och Kelly påtalar, viktigt att den externa organisationen är villig att acceptera det nya 

delegerade arbetssättet.137 Om Regeringskansliet skulle anse att de övriga organisationerna inte 

ska tas upp i nämnda bilaga står dock Transportstyrelsen inför stora problem med hur man då 

                                                 
133 Jenks & Kelly (1986), s. 19-20 
134 Bohlin (2013), s. 22 
135 Hollander (2005), s. 218 
136 Intervju med Håkan Karlsson, EAA 
137 Yukl (2013), s. 133-134 och Jenks & Kelly (1986), s. 86-88 
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inom myndigheten istället skulle kunna ta sig an dessa uppgifter eftersom kunskapen och 

resurserna kring den verksamheten främst finns inom respektive organisation och inte inom 

Transportstyrelsen. 

Slutdiskussion 

Lagstiftningen ger Transportstyrelsen möjlighet att delegera viss verksamhet till andra 

organisationer, vilket har visat sig vara en fungerande lösning utifrån den kunskap som dessa 

organisationer besitter. Forskningen visar att en av de fördelar som finns med delegering är att 

om expertkunskap finns på annat håll än hos den som är ansvarig så kan delegering vara att 

föredra då både kvaliteten kan bli bättre och beslutsvägarna kan bli kortare. Av det som har 

framkommit i undersökningen så finns det just sådana vinster i de aktuella delegeringarna.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om en myndighets delegering av verksamhet till en 

annan organisation påverkar tillgången till information utifrån begreppet allmän handling. De 

frågeställningar som legat till grund för undersökningen var 1) Finns det informationsförluster 

utifrån begreppet allmän handling, som kan uppstå i samband med den delegerade 

verksamheten, och vilka är de? och 2) Vilka konsekvenser kan informationsförluster få med 

avseende på offentlighetsprincipen? 

Undersökningen har visat att de två organisationerna, KSAK-M och EAA, inte är likvärdiga 

utifrån hantering av allmänna handlingar. KSAK-M är att jämställa med myndighet när det 

gäller det uppdrag de utför av den delegerade verksamheten medan EAA inte är det, vilket i sin 

tur leder till att den information EAA hanterar inte är allmänna handlingar. Den fysiska 

information som hanteras inom respektive myndighet finns där och det är inte den som avses 

när informationsförluster diskuteras. Ser man däremot till offentlighetsprincipen och 

allmänhetens rätt till insyn blir bilden en helt annan. Eftersom den information som hanteras av 

EAA inte är allmänna handlingar får det till följd att det uppstår omfattande 

informationsförluster avseende information kopplade till amatörbyggda flygplan. Den 

information som enbart hanteras av EAA får aldrig status som allmän handling medan den 

information som delas med Transportstyrelsen och KSAK-M får det. De allmänna handlingar 

rörande amatörbyggda flygplan som finns hos Transportstyrelsen är långt ifrån fullständiga om 

man ser till hela processen vilket innebär att endast viss information finns att tillgå där i form 

av allmänna handlingar. Den information som KSAK-M hanterar är delvis allmänna handlingar 

under hela processen och då rör det sig om de fabriksbyggda ultralätta flygplanen. Det ser 

däremot annorlunda ut gällande de amatörbyggda ultralätta flygplanen där informationen i 
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perioder hanteras av EAA. Den här informationen blir slutligen allmänna handlingar men tiden 

innan den blir det kan vara allt från ett par månader upp till flera år. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att det finns informationsförluster i och med dessa delegeringar och att de i vissa 

fall är omfattande. 

Sett till offentlighetsprincipen så kan dessa informationsförluster få stora konsekvenser. 

Allmänhetens rätt till insyn är grundlagsskyddad i och med tryckfrihetsförordningen men denna 

rätt gäller endast det som kan betecknas som allmänna handlingar. En av anledningarna till 

denna rättighet är att medborgarna ska kunna kontrollera hur och på vilket sätt myndigheter 

genomför sitt uppdrag. Den information som hanteras av EAA, som i sin tur är delegerat från 

en myndighet, får inte statusen som allmän handling. Därmed omfattas inte denna information 

av offentlighetsprincipen och allt vad den innebär. Kring denna information finns heller inga 

lagkrav på hur den ska förvaras och bevaras. 

Denna problematik uppstår inte enbart i samband med Transportstyrelsens delegering av 

verksamhet utan har även visat sig förekomma inom vården i samband med privatisering av 

vårdgivare samt inom socialtjänsten när utredning läggs ut på entreprenad. 

Undersökningen visar på att det finns risker med delegering av Transportstyrelsens verksamhet, 

och även annan statlig verksamhet, till privata aktörer i och med informationsförluster. För att 

informationen ska kunna säkras utifrån offentlighetsprincipen så är det viktigt att hanteringen 

och statusen av informationen utreds och att eventuella risker kan upptäckas och åtgärdas. 
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