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Rutin för hantering av forskarförfrågningar rörande äldre
arkivmaterial
Saken
• Centralarkivet vid Uppsala universitets förvaltning
kommer endast att expediera begäran om utlämnanden
av allmänna handlingar ur de äldre bestånden om den
sökande kan lämna preciserade uppgifter om vilken
volym begäran gäller.
• Uppgifter ur handlingar från de äldre bestånden kommer
endast att göras om begäran är så precis att myndigheten
utan större svårighet kan återfinna uppgiften med de
hjälpmedel myndigheten själv använder.
Bakgrund
Uppsala universitet är en myndighet med en mycket lång
historia. I myndighetens centralarkiv finns därför handlingar
från medeltiden och framåt. Det skiljer Uppsala universitet från
andra myndigheter som oftast har ett betydligt yngre
arkivbestånd. Uppsala universitet liknar i det här sammanhanget
mer en arkivmyndighet som förvarar stora bestånd av äldre
handlingar.
Till registrator vid Uppsala universitet inkommer det
regelbundet frågor från allmänheten om uppgifter och/eller
företeelser ur universitetets historia. Frågorna är ofta från
privatpersoner och av egeninitierad forskningskaraktär. För att
återfinna äldre handlingar och/eller uppgifter ur äldre handlingar
krävs en insats från anställda vid universitetsförvaltningen, sk.
”forskarservice”.
Det är ibland svårt att avgöra om en förfrågan om äldre material
är en begäran om utlämnande av allmän handling eller en sk.
forskarförfrågan. Justitieombudsmannen (JO) har lyft fram den
här svårigheten i ett beslut som rörde huruvida en begäran ställd
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till Riksarkivet var en forskarförfrågan eller en begäran om
utlämnande av allmän handling. 1
Forskarförfrågningar är inte universitetsförvaltningens uppgift
och den typen av frågor hindrar det ordinarie arbetets behöriga
gång genom sin ibland omfattande natur. 2
JO har också yttrat sig om myndigheternas skyldighet enligt
reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF) gällande
tillhandahållandet av allmänna handlingar. I ärendet sägs att den
som önskar ta del av handlingar måste kunna lämna sådana
detaljerade upplysningar om vilken handling begäran avser så
att myndigheten utan större svårighet kan identifiera
handlingen. 3
I sin bedömning resonerar JO om omfattningen på
myndigheternas serviceplikt enligt förvaltningslagen i det här
sammanhanget. Det är klarlagt att serviceskyldighetens
omfattning ger allmänheten rätt till hjälp att återfinna handlingar
vid myndigheten i syfte att få ett snabbt avgörande till stånd. JO
konstaterar vidare att: ”… däremot är myndigheten inte skyldig
att i angivet syfte bedriva arkivforskning eller eljest föranstalta
om mera omfattande utredningsåtgärder.”.
Rutinbeskrivningen gäller från dags dato.
Per Abrahamsson
Akademiombudsman
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