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Förord 

Den grundlagsskyddade svenska offentlighetsprincipen har en stark 
historisk förankring och anses vara central för vår demokrati och vår 
nationella identitet. Syftet med offentlighetsprincipen är att främja 
en fri och demokratisk åsiktsbildning genom att stödja ett fritt 
meningsutbyte och en allsidig upplysning av allmänheten. Tillgång 
till allmänna handlingar, tryck- och yttrandefrihet samt meddelar-
frihet utgör alla väsentliga delar av offentlighetsprincipen. Grund-
tesen är att öppenhet har en hämmande effekt på korruption och 
bidrar till ett högt förtroende för svenska myndigheter. Offentlig-
hetsprincipen regleras främst i tryckfrihetsförordningen, yttrande-
frihetsgrundlagen och regeringsformen, men även i andra lagar, till 
exempel offentlighets- och sekretesslagen.  

För ESO, vars uppdrag är att bredda och fördjupa underlaget för 
framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden, är det 
viktigt att förstå om offentlighetsprincipen påverkats sedan inträdet 
i EU 1995.  

Regeringens förhållningssätt vid inträdet präglades av tillförsikt, 
men det fanns farhågor att sekretessen skulle komma att öka i och 
med att beslutanderätt flyttades över till EU. Därför är det aningen 
förvånande att en av rapportens slutsatser är att det oftare är svenska 
sekretessregler än sekretessregler från EU som begränsar offentlig-
hetsprincipen. Visserligen är flera av de svenska sekretessreglerna 
påverkade av synen på sekretess inom EU, men de flesta övriga 
medlemsländer förefaller sedan 1995 ha gått mot större öppenhet 
med regler som slår fast medborgarnas rätt till allmänna handlingar.  

Samtidigt har det skett förändringar på hemmaplan som bidragit 
till att den svenska öppenheten minskat. Samhällsutvecklingen har 
till exempel medfört att offentliga verksamheter till viss del utförs 
av privata aktörer eller bolagiserats vilket bidragit till att den insyn 
som tryckfrihetsförordningen är tänkt att garantera har blivit 
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mindre omfattande. Förändringarna har gått så långt att medie-
institutet Fojo till och med menar att offentlighetsprincipen är i 
behov av en total ’makeover’. En högst relevant fråga är därför: hur 
mår egentligen den drygt 250-åriga svenska offentlighetsprincipen? 

I den här rapporten till ESO granskar Carl Fredrik Bergström och 
Mikael Ruotsi hur offentlighetsprincipen påverkats av vårt medlem-
skap i EU och hur öppenheten i EU utvecklats under samma tid. En 
slutsats är att offentlighetsprincipen – i likhet med andra fri- och 
rättigheter – kan och bör begränsas i avvägningar mot andra intres-
sen som också är viktiga i en demokrati. Det är min förhoppning att 
rapporten ska bidra till diskussioner om vilka begränsningar av 
offentlighetsprincipen som är rimliga och hur Sverige bäst kan verka 
för öppenhet i EU. 

Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp bestående 
av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har letts av Villy 
Bergström, tidigare vice ordförande i ESO:s styrelse. Författarna 
svarar själva för innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. 

 
Stockholm i mars 2018 

 
 

Hans Lindblad 
Ordförande i ESO 
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Sammanfattning 

Den fråga som ligger till grund för vårt arbete är om den svenska 
offentlighetsprincipen försvagats genom medlemskapet i EU? Vårt 
svar är ja. En grundläggande orsak är att rättigheten att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter – inte från EU:s 
institutioner och organ – förlorat sin tyngd i balansen mot intresset 
av sekretess. Men så ska det inte behöva vara. 

Rädslan för att Sveriges medlemskap i EU skulle rubba den 
balansen är inte ny. Redan vid Sveriges inträde i EU (1995) fanns det 
en utbredd uppfattning om att EU-medlemskapet riskerade att 
underminera den svenska offentlighetsprincipen. Den bilden av EU, 
som ett hot mot en av svensk demokratis grundpelare, lever kvar.  

En svårighet med att avgöra om och hur EU-medlemskapet har 
påverkat den svenska offentlighetsprincipen är att det inte finns 
någon konsensus kring principens konkreta rättsliga innehåll. Detta 
är i sin tur en följd av att offentlighetsprincipens betydelse och 
särprägel närmast tas för given. Även om Sverige länge var ensamt 
om att ha en grundlagsfäst offentlighetsprincip finns det numera 
liknande grundlagsstadganden i över femtio länder i världen. En 
sådan rätt verkar dessutom erkännas av samtliga EU:s medlemsstater 
(på grundlagsnivå eller i vanlig lag). Detta till trots finns det i princip 
ingen svensk forskning som genom komparativa studier visar på 
vilket sätt den svenska offentlighetsprincipen utmärker sig i en 
jämförelse. Att svensk öppenhet skulle vara bättre än något annat 
lands, kan därför egentligen varken bekräftas eller motbevisas.  

Mot bakgrund av det nu sagda har det varit angeläget för oss att 
ändå försöka beskriva vad som kännetecknar den svenska offentlig-
hetsprincipen. Vi har fäst oss vid ett antal karaktärsdrag (som 
beskrivs närmare i rapporten). Av dessa finns skäl att särskilt betona 
offentlighetsprincipens flexibla konstruktion och dess funktion som 
en central komponent i skyddet för fri- och rättigheter. Den flexibla 
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konstruktionen gör det möjligt för riksdagen att förändra offentlig-
hetsprincipens faktiska räckvidd, genom förändringar i sekretess-
regler. Samtidigt är ett annat av offentlighetsprincipens särdrag dess 
funktion som grundläggande rättighet – som sätter gränser för 
flexibiliteten.  

Det finns centrala och viktiga likheter mellan de villkor som 
tryckfrihetsförordningen ställer upp för att begränsa rättigheten att 
få tillgång till allmänna handlingar, och motsvarande villkor i 
regeringsformen för att få begränsa grundläggande rättigheter. 
Något förenklat innebär dess villkor: 

 ett krav på legalitet: att begränsningar görs i en lag som är 
tydlig och precis 

 ett krav på proportionalitet: att det görs en riktig avvägning 
mellan skyddet av rättigheten och behovet att begränsa den 

 ett krav på effektiva rättsmedel: att det finns en möjlighet till 
domstolsprövning  

Vi tror att det idag finns mycket att vinna på att bejaka dessa likheter 
i fråga om villkor för rättighetsbegränsningar. Det finns all anled-
ning att främja en syn på vår grundlags systematik som medger att 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar passas in i det skydd 
som regeringsformen ger till opinionsfriheter och andra fri- och 
rättigheter. Kanske räcker det med att detta synsätt får genomslag i 
våra domstolar. Mer långtgående lösningar kan vara en ändring av 
tryckfrihetsförordningen som kopplar dess begränsningsvillkor till 
de som framgår i regeringsformen, alternativt att bryta loss rätten att 
få tillgång till allmänna handlingar från tryckfrihetsförordningen och 
placera den i regeringsformen. 

Den svenska grundlagen sätter alltså gränser för hur den svenska 
lagstiftaren får begränsa offentlighetsprincipen. Men på vilket sätt 
tillåter den svenska grundlagen att EU påverkar offentlighets-
principen? Svaret på den frågan regleras huvudsakligen av regerings-
formen 10 kap 6 §; den så kallade EU-paragrafen.  

Enligt EU-paragrafen får riksdagen endast överlåta beslutande-
rätt till EU som ”inte rör principerna för statsskicket” (vad EU får 
göra). Även om den närmare innebörden av detta uttryck inte är lätt 
att förklara, så står det klart att offentlighetsprincipen är en av 
”principerna för statsskicket”. Något slarvigt, kan man kanske säga 
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att EU-paragrafen inte medger att EU har rätt att besluta om 
åtgärder som harmoniserar själva offentlighetsprincipen, men att 
åtgärder som i viss mån inskränker offentlighetsprincipen (till 
exempel sekretessbestämmelser) inte anses ”röra principerna för 
statsskicket”. 

EU-paragrafen innehåller också ett krav på att EU ska upprätt-
hålla ett, från svenskt perspektiv, godtagbart skydd för grund-
läggande fri- och rättigheter, inom de områden där beslutanderätt 
överlåts (hur EU får göra). Vår bedömning är att det finns starka skäl 
för att se rätten att få tillgång till handlingar som en del av EU-
paragrafens hur-krav; dvs. överlåtelse av beslutanderätt till EU 
förutsätter att EU upprätthåller ett skydd för denna rättighet likväl 
som t.ex. rätten till en rättvis rättegång. Men helt självklar är inte en 
sådan slutsats, eftersom EU-paragrafen hänvisar till de rättigheter 
som anges i regeringsformen, inte till tryckfrihetsförordningen där 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar regleras. 

Offentlighetsprincipen är alltså både en del av de principer för det 
svenska statsskicket som riksdagen inte får överlåta till EU att 
besluta om (vad-kravet), och en del av det rättighetsskydd som den 
svenska grundlagen kräver att EU ska upprätthålla (hur-kravet). Den 
konstruktion offentlighetsprincipen fått i vår grundlag – en huvud-
regel om rätt att få tillgång till allmänna handlingar som medger 
undantag för sekretess i en lag som uppfyller vissa villkor – är ett 
karaktärsdrag som är så centralt att det inte får ändras av EU. Men 
samtidigt utgörs kärnan i principen av rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar, och den rättigheten får riksdagen begränsa i en 
lag som uppfyller vissa villkor. Den rätt som riksdagen på detta sätt 
har att begränsa offentlighetsprincipen, får riksdagen också överlåta 
till EU. 

Enligt vår bedömning kan de villkor som vår grundlag ställer (för 
att begränsa rätten att få tillgång till allmänna handlingar från 
svenska myndigheter genom sekretessregler) inte upprätthållas 
inom de områden där EU fått beslutanderätt. Det saknas nämligen 
en särskild regel i unionsrätten som slår fast att rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar från medlemsstaternas myndigheter är ett 
intresse som ska skyddas (och därmed ha någon tyngd i balans mot 
varje intresse av sekretess).  

Det innebär att EU:s möjligheter att begränsa rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar från svenska myndigheter genom 
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sekretessregler inte måste respektera några regler om rättighets-
skydd, varken EU:s regler eller svenska. 

Det nu sagda borde kunna ge upphov till konflikter mellan 
Sverige och EU, främst kring EU:s regler om sekretess – vilka utgör 
en konkret begränsning av rätten att få tillgång till handlingar. Men 
några sådana konflikter har inte uppstått hittills. Frånvaron av 
uttryckliga konflikter kan förstås mot bakgrund av Sveriges strate-
gier för att hantera EU-rättens relation till offentlighetsprincipen.  

Sverige har redan sedan inträdet i EU verkat framgångsrikt för 
ökad öppenhet inom unionen (vilket framgår av bl.a. antagandet av 
öppenhetsförordningen). Såväl EU som andra medlemsstater har i 
öppenhetshänseende, närmat sig den svenska hållningen under de 
senaste tjugo åren. Samtidigt som Sverige har arbetat för ökad 
öppenhet inom EU, har Sverige även försökt freda den svenska 
offentlighetsprincipen genom att förhindra EU-lagstiftning som 
skulle kunna orsaka konflikter med offentlighetsprincipen. Exempel 
på sådant förhandlingsarbete finns inte minst på dataskydds-
området, där Sverige arbetat för att få till stånd skrivningar som gör 
att EU:s krav på skydd för personuppgifter ska kunna förenas med 
rätten att få tillgång till handlingar (både avseende det gamla 
dataskyddsdirektivet och den nya dataskyddsförordningen). 

Det vanligaste är kanske, trots allt, att Sverige inte lyckas få 
genomslag för krav på öppenhet eller skrivningar som begränsar 
konfliktytorna till offentlighetsprincipen. Vad som då brukar ske är 
att lagstiftaren utnyttjar offentlighetsprincipens flexibilitet, och 
anpassar den till lagstiftning från EU. Detta sker regelmässigt genom 
så kallad dubbelreglering; riksdagen justerar de svenska sekretess-
reglerna så att dessa uppfyller de krav som EU-rätten ställer. Denna 
strategi kan sägas vara Sveriges huvudsakliga. 

Ett grundläggande problem med det svenska sättet att hantera 
offentlighetsprincipens möte med EU är att det har blivit normalt 
för riksdagen att fortlöpande anpassa svensk sekretesslagstiftning 
till lagstiftning från EU. Det innebär att EU:s lagstiftning inte 
endast genomförs i svensk rätt utan även ”internaliseras” i den 
svenska offentlighetsprincipen och därför ger intrycket att principen 
fungerar oberoende av EU. Det är ju – liksom tidigare – riksdagen 
själv som medverkar till att begränsa rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter. Vi ser en risk för en 
överdriven följsamhet i svensk lagstiftning som långsamt gör rätten 
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att få tillgång till allmänna handlingar från svenska myndigheter 
svagare. 

Många av de sekretessregler från EU som införts i svensk 
lagstiftning har visserligen utformats på ett sätt som är normalt för 
moderna svenska sekretessregler. Men samtidigt finns det flera 
sekretessregler som utformats på ett avvikande sätt. Framförallt 
handlar det om sekretessregler som medger vetorätt för ursprungs-
innehavaren och därmed att beslut om att lämna ut en handling ska 
fattas av den utländska myndighet (eller det internationella organ) 
som en handling kommer ifrån, och inte av den svenska myndighet 
hos vilken den förvaras.  

Reglerna är en konsekvens av att medlemsstaterna har olika syn 
på balansen mellan öppenhet och sekretess och att de inte vill ge 
myndigheter i andra medlemsstater ansvar för att pröva sekretess-
frågor av gemensamt intresse. Till grund för detta ligger en brist på 
ömsesidigt förtroende.  

Ett omedelbart problem med sekretessregler som medger veto-
rätt för ursprungsinnehavaren är att de inte säger något om de 
rättsliga förutsättningarna för att ursprungsinnehavaren ska kunna 
hävda sekretess. Därmed går det inte att bedöma om sådana regler 
uppfyller vår grundlags villkor för att begränsa rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar. Och så länge det inte finns någon regel i 
unionsrätten som slår fast en rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar från medlemsstaternas myndigheter, saknas möjlighet att 
pröva om de sekretessregler som olika medlemsstater tillämpar kan 
uppfylla sådana krav.  

En slutsats som detta leder till är att riksdagen inte genom sådana 
sekretessregler, i vanlig lag, får kringskära offentlighetsprincipens 
konstruktion som grundläggande rättighet. En sådan ändring av 
offentlighetsprincipens konstruktion kräver ändring av grundlagen. 
Riksdagen får inte heller överlåta till EU att bygga in den sortens 
osäkerhet som sådana sekretessregler för med sig i offentlighets-
principen; riksdagen kan inte överlåta en beslutanderätt till EU som 
är mer vidsträckt än den beslutanderätt som riksdagen själv får 
förfoga över. 

Med detta sagt kan vi också konstatera att de formellt otillåtna 
sekretessregler som riksdagen infört, i praktiken inte har haft någon 
stor inverkan på rätten att få tillgång till handlingar från svenska 
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myndigheter; de flesta av reglerna har inte varit föremål för någon 
prövning i domstol (eller endast i mycket begränsad omfattning). 

Som vi ser det avgörs förutsättningarna för att långsiktigt freda 
rätten att få tillgång till handlingar från svenska myndigheter mot 
alltför långtgående sekretessregler, av hur vi väljer att se på 
offentlighetsprincipen. Det finns två kompletterande, men också 
konkurrerande, synsätt; det ena är ett slutet synsätt som betonar 
gamla skillnader mellan medlemsstaternas konstitutionella tradit-
ioner, och det andra är ett öppet synsätt som betonar nya likheter 
mellan medlemsstaternas konstitutionella traditioner.  

Enligt vår bedömning finns det idag förutsättningar för att tala 
om rätten att få tillgång till allmänna handlingar från myndigheter i 
EU:s medlemsstater som en av deras ”gemensamma konstitutionella 
traditioner” (och därför något som skulle kunna vara en allmän 
princip för unionsrätten). Rätten att få tillgång till handlingar var i 
utgångsläget något särpräglat svenskt, men finns idag utryckt – på 
mer eller mindre liknande sätt – i alla medlemsstaters rättssystem.  

Enligt vår bedömning är möjligheten att långsiktigt freda rätten 
om tillgång till handlingar från svenska myndigheter helt beroende 
av att unionsrätten utvecklar vad den idag saknar; en särskild regel 
om rätten att få tillgång till handlingar från medlemsstaternas 
myndigheter.  

Mot bakgrund av detta konstaterar vi avslutningsvis att den 
svenska offentlighetsprincipen är mer betjänt av en diskussion med 
fokus på hur sekretessregler ser ut och tillämpas än en diskussion 
med fokus på vem som skriver dem, samt att det finns ett 
omfattande behov av moderna svenska undersökningar som 
förbehållslöst jämför svenska regler om rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar med motsvarande regler i andra länder. 
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Summary 

The question that this report seeks an answer to is: has the Swedish 
principle of transparency (offentlighetsprincipen) weakened as a 
result of the Swedish EU membership? Our answer, in short, is yes. 
One fundamental reason for this state of affairs, is that the right to 
access public documents (rätten att få tillgång till handlingar) from 
Swedish authorities – not from the EU institutions and organs – has 
lost weight when balanced against the interest of secrecy. But, it 
should not have to be this way. 

Fears that Sweden’s EU membership might tip the scales in favor 
of secrecy are not novel. Going all the way back to when Sweden 
joined the EU (1995), there have been wide spread opinions to the 
effect that an EU membership would risk undermining the Swedish 
principle of transparency. This picture of the EU, being seen as a 
threat to one of the cornerstones of Swedish democracy, is still 
vibrant. 

One difficulty in determining whether, and to what extent, the 
EU membership has influenced the Swedish principle of transpar-
ency, is the lack of consensus when it comes to pin-pointing the 
concrete legal contents of the principle. This in turn, is a conse-
quence of the fact that the importance and special nature of the 
Swedish principle of transparency are, more or less, taken for 
granted. It is true that the Swedish constitutional protection of the 
principle of transparency is historically unique, but times have 
changed. Presently, more than fifty states in the world have similar 
constitutional guarantees. And rights of access to public documents 
would seem to be recognized by all member states of the EU 
(constitutionally or statutory). Even so, there is basically no Swedish 
research, using comparative materials, substantiating that the 
Swedish principle of transparency is better than the transparency 
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found in other countries. Any claim to that effect can, hence, be 
neither corroborated nor refuted. 

In light of the above, it has been one of our priorities to nail down 
the defining features of the Swedish principle of transparency. We 
have found a number of characteristics (which are expounded on in 
the report). Two of these, deserves to be highlighted in particular; 
the flexible construction of the principle, and its function as a central 
component in the protection of basic rights. The flexible construc-
tion enables the legislator to change the actual protection of the 
principle of transparency, by amending laws on secrecy. At the same 
time, another defining feature of the principle is its function as a 
fundamental right – which limits the level of flexibility afforded to 
the legislator. 

There are fundamental and important similarities between the 
scheme of permitted limitations to the right of access to public 
documents, laid down in the Freedom of the Press Act, and the 
conditions for limiting other fundamental rights, as laid down in the 
Instrument of Government. Somewhat simplified, these conditions 
entail: 

 any limitation must be prescribed by a narrowly tailored and 
precise law 

 proportionality: a careful balancing exercise must be 
performed, weighing the protection of the right against the 
need for restricting the right  

 effective remedies: restrictions must be subject to judicial 
scrutiny 

Our belief is, that there is a lot to gain from affirming these 
similarities in terms of the scheme for restricting rights. And to 
foster a systemic view of our constitution, which aligns the right to 
access public documents with the general protection of fundamental 
rights granted by the Instrument of Government. Perhaps, it would 
be sufficient that this systemic view gains acceptance in the Swedish 
courts. But more expansive solutions might also be considered. Such 
as an amendment of the Freedom of the Press Act, making the 
scheme for restrictions of rights of the Instrument of Government 
directly applicable to the right of access to public documents. Or to 
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sever the right of access to public documents from the Freedom of 
the Press Act, and place it in the Instrument of Government. 

We have seen that the Swedish constitution constrains the ways 
in which the legislator is allowed to limit the principle of transpar-
ency. But to what extent does the Swedish constitution permit the 
EU to influence the principle of transparency? The answer to that 
question is principally found in the Instrument of Government 
(chapter 10, section 6); the “EU-clause”. 

According to the EU-clause, the legislator can only transfer 
decision-making powers to the EU, provided that those powers 
don’t “interfere with the principles of government” (what the EU 
can do). Even though the exact meaning of this phrase is difficult to 
pin down, it is obvious that the principle of transparency is one of 
the “principles of government”. Roughly speaking, the EU-clause 
does not permit the EU to decide on measures harmonizing the 
principle of transparency itself. But, on the other hand, measures 
that only limit the principle to a certain degree (such as secrecy 
clauses), would not be considered to “interfere with the principles 
of government”. 

Additionally, the EU-clause demands that the EU should 
maintain a – from a Swedish perspective – satisfactory protection of 
fundamental rights, within the areas where powers of decision 
making are transferred to the EU (how the EU can act). In our 
opinion, there are strong reasons for including the right of access to 
public documents as a part of the how-requirement of the EU-
clause. Such a conclusion is not self-evident, however, seeing as the 
EU-clause only refers explicitly to the rights contained in the 
Instrument of Government, and not to the Freedom of the Press 
Act where the right of access to public documents is set out. 

This means that the principle of transparency forms part of both 
the principles of government, where the legislator is barred from 
transferring decision-making to the EU (the what-requirement), 
and the protection of rights that the Swedish constitution demands 
the EU to guarantee (the how-requirement). The construction that 
the Swedish constitution provides for the principle of transparency 
– a main rule consisting of a right to access public documents, but 
granting exceptions for secrecy clauses prescribed by law (among 
other conditions) – is a characteristic which is so fundamental that 
it cannot be touched by the EU. But at the same time, the core of 
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the principle of transparency is the right to access public documents; 
a right that the legislator is permitted to limit by law if certain 
conditions are met. And this right to limit the principle of 
transparency, the legislator may legitimately transfer to the EU. 

As we see it, the Swedish constitutional conditions, with its 
restrictions on the legislator when imposing secrecy clauses, cannot 
be upheld within the areas where decision-making powers have been 
transferred to the EU. This is so, because the EU lacks a specific 
provision, which states unequivocally that the right to access public 
documents from the authorities of member states is an interest 
protected by the EU. 

This means that the EU, when limiting the right to access public 
documents held by Swedish authorities, is not bound by any rules 
protecting this right (neither the EU’s own, nor Swedish rules). 

In spite of the above, there have been no concrete conflicts 
between Sweden and the EU. Not even concerning areas where the 
EU, by imposing secrecy clauses, directly limit the right to access 
public documents. This lack of confrontation must be viewed in 
light of the strategies employed by Sweden in order to facilitate the 
relationship between EU law and the principle of transparency. 

Sweden has, since joining the EU, been a force for transparency 
within the Union (e.g. the adoption of the Access Regulation). In 
the past twenty years the EU, and other member states, have closed 
the transparency gap in relation to Sweden. Whilst working for 
increased transparency within the EU, Sweden has also strived to 
protect the Swedish principle of transparency by hindering EU 
legislation that might conflict with the principle of transparency. 
One example of such negotiating work, is found within the area of 
data protection, where Sweden has been able to implement clauses 
which may make it possible to reconcile the EU’s demand for 
protection of personal data with the right to access public 
documents. 

The most common situation, after all, is perhaps that Sweden is 
unable to secure guarantees for the protection of the principle of 
transparency. What usually happens under such circumstances, is 
that the Swedish legislator takes advantage of the inherent flexibility 
of the principle of transparency, and adapts it to the relevant EU 
legislation. This is done by means of “double regulation”; the 
Swedish legislator adjusts national secrecy clauses, in order for them 
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to conform to the demands of EU law. This can be seen as Sweden’s 
main strategy. 

One fundamental problem with the Swedish approach to 
handling the principle of transparency’s encounter with the EU, is 
that is has become mainstream for the Swedish legislator to 
continually adapt Swedish secrecy clauses, to conform to the 
demands of EU law. This means that legislation from the EU is not 
only implemented into Swedish law, but it is also “internalized” into 
the Swedish principle of transparency. And, therefore, gives the 
impression that the principle of transparency remains untouched by 
EU law; it is still the Swedish legislator imposing restrictions on the 
right to access public documents held by Swedish authorities. In our 
view, there is a risk of excessive appeasement from the Swedish 
legislator, slowly making the right to access public documents from 
Swedish authorities redundant. 

Quite a few of the secrecy clauses that have been introduced in 
Swedish law, stemming from EU law, have been implemented in a 
manner that conforms to traditional Swedish ways of formulating 
secrecy clauses. But, at the same time, there exist several secrecy 
clauses that have been formulated in ways that are foreign to Swedish 
tradition. Foremost, we are referring to secrecy clauses based on the 
notion of “originator control”; meaning that a decision to grant or 
withhold access to a document is to be made by the foreign authority 
(or international body) from whence a document originates, and not 
by the Swedish authority holding the document in question. 

Rules containing originator control, are a consequence of the fact 
that member states have varying views on the proper balance 
between openness and secrecy, and derive from a lack of mutual 
trust for the judgment of authorities in other member states.  

One immediate problem with secrecy clauses granting originator 
control, is that such clauses have nothing to say concerning the legal 
preconditions that must be met in order for the originator to validly 
invoke secrecy. In light of this, it is impossible to determine whether 
such rules comply with Swedish constitutional requirements on 
when the right to access public documents may be limited. And 
since, there is no rule in EU law protecting a right to access public 
documents held by authorities in the member states, it is impossible 
to determine whether the various secrecy clauses of other member 
states comply with these requirements.  
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One conclusion stemming from the above, is that the Swedish 
legislator cannot implement secrecy clauses (in ordinary statutes), 
which limit the constitutional construction of the principle of 
transparency; its function as a fundamental right. Any such change 
in the principle of transparency would require constitutional 
amendments. Further, the Swedish legislator is not allowed to 
transfer powers to the EU to limit this constitutional character of 
the principle of transparency; the legislator cannot transfer decision-
making powers to the EU that are more far-reaching than the 
decision-making powers that the legislator himself disposes of. 

Having said this, we can also see that these formally prohibited 
secrecy clauses implemented by the legislator, have in practice had 
very little impact on the right to access public documents held by 
Swedish authorities. 

In our view, the preconditions for protecting the right to access 
public documents held by Swedish authorities on a long-term basis, 
is dependent on how we view the principle of transparency. There 
are two complementary but to some extent competing views; one is 
an introvert outlook that emphasizes old differences between the 
member states’ constitutional traditions, and the other is an 
extrovert outlook that emphasizes new commonalities between the 
member states’ constitutional traditions. 

Our assessment is that, today, we can genuinely talk about the 
right to access public documents within the EU member states as 
one of their ”common constitutional traditions” (and hence 
something which could form a general principle of EU law). The 
right to access public documents was initially a distinctly Swedish 
feature, but is today a more or less common feature of the legal 
systems of all member states. 

In our judgment, the possibilities of protecting the right to access 
public documents held by Swedish authorities on a long-term basis, 
is wholly dependent on EU law developing what it lacks today; a 
specific guarantee for the right to access public documents held by 
the authorities of the member states. 

In light of the above, we conclude by pointing out that the 
Swedish principle of transparency is better served by a discussion 
focusing on how secrecy clauses are formulated and applied, rather 
than on where they are being authored. Additionally, there is an 
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extensive need of modern Swedish research that, without precon-
ceived notions, compare Swedish rules on the right to access public 
documents with similar rules in other states. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Den här rapporten handlar om den svenska offentlighetsprincipen 
och hur den har påverkats av vårt medlemskap i EU. Denna 
”ögnasten i ett fritt rike” som har 250 år på nacken, kan verkligen 
EU ha hunnit nedmontera den på lite mindre än 25?1 Det är 
åtminstone sådana farhågor som ofta kommer till uttryck när frågan 
om EU och den svenska offentlighetsprincipen förs på tal.  

Syftet med rapporten är att förklara hur den svenska offentlig-
hetsprincipen påverkats av vårt medlemskap i EU och varför, 
bedöma betydelsen av det samt föreslå vad som eventuellt bör göras. 
Med det hoppas vi inte bara på att tillföra ny kunskap utan även på 
att stimulera eller provocera till fortsatt debatt om ett mycket viktigt 
ämne.  

För att kunna uppnå syftet är det viktigt för oss att tydliggöra vad 
den svenska offentlighetsprincipen innebär och lyfta fram såväl 
historiska sammanhang som formella karaktärsdrag. Det är 
nödvändigt för oss att försöka förklara, så enkelt som möjligt, hur 
EU passar in i den rättsliga ramen för den svenska demokratin – vår 
grundlag – och hur den svenska offentlighetsprincipen förhåller sig 
till unionsrättens krav. 

En särskilt viktig förutsättning för läsaren att ta med sig är att 
offentlighetsprincipen utgör en central komponent i vår grundlags 
skydd för fri- och rättigheter men att den – som de flesta fri- och 
rättigheter – får begränsas, i en avvägning mot andra intressen som 
också är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Det svåra är att avgöra 
hur denna avvägning ska gå till och vem som får göra den.  

                                                                                                                                                               
1 Jfr Olsson, A. R. & Liljestrand, L-G (red), Till tryckfrihetens försvar: en ögnasten i ett fritt 
rike (Studentlitteratur 2009). 
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1.2 Rapportens frågeställning 

Den frågeställning som ligger till grund för vårt arbete är om den 
svenska offentlighetsprincipen försvagats genom vårt medlemskap i 
EU? För att försöka svara på den studerar vi de rättsliga regler som 
slår fast vad principen innebär och hur den är tänkt att fungera. Vi är 
särskilt intresserade av: 

 vilka reglerna är och vad de säger? 

 hur reglerna påverkats och påverkas av EU? 

 hur reglerna tillämpas? 

Däremot försöker vi inte mäta hur offentlighetsprincipens brukare 
– de som begär ut handlingar från våra myndigheter – uppfattar läget. 
Det finns flera anledningar till det. En är att det är svårt att på så sätt 
bedöma EU:s påverkan. Det svenska medieinstitutet FOJO har 
trovärdigt konstaterat att offentlighetsprincipen stegvis urholkats 
och att det är ett stort problem för alla som vill ha ett öppet och 
demokratiskt samhälle. Men de pekar inte endast på inskränkningar 
som gjorts genom nya regler – något som vi studerar närmare – utan 
också på andra faktorer, som följderna av att offentlig verksamhet 
ofta bedrivs av privata aktörer.2  

Det centrala för oss är alltså att ta reda på om de rättsliga regler 
som svenska myndigheter förväntas följa ser ut som de gör för att vi 
är med i EU, och om de innebär att offentlighetsprincipen försvagas. 
En av flera viktiga slutsatser som vi kommer att dra, är att det oftast 
är svenska sekretessregler – inte sekretessregler från EU – som 
begränsar offentlighetsprincipen men att flera av dessa regler hade 
kunnat se annorlunda ut, om synen på sekretessregler från EU var 
en annan.  

 
I vårt arbete fokuserar vi på fyra typer av regler: 

 svenska regler om offentlighetsprincipen i Sverige 

 svenska regler om förhållandet mellan Sverige och EU 

 europeiska regler om förhållandet mellan EU och Sverige 

                                                                                                                                                               
2 Se Amnell, M. m.fl., Lagförslag urholkar offentlighetsprincipen, Journalisten Debatt 2016-
03-24. 
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 europeiska regler om offentlighetsprincipen i EU 

När vi studerar dessa regler bryter vi ner vår grundläggande fråge-
ställning till flera delfrågor som rör dels det ”konstitutionella” 
område där vår grundlag möter EU:s grundfördrag, och dels det 
”materiella” område där EU:s påverkan på den svenska offentlighets-
principen är mest synlig: sekretess.  

1.3 Vad menar vi med offentlighetsprincipen? 

I samhällsdebatten framhålls ofta att den svenska offentlighets-
principen har en central betydelse för vår demokrati. Därför kan man 
lätt få intrycket att det också finns en bred enighet om vad som 
kännetecknar principen. Men som konstateras längre fram (nedan 
3.2) finns det viktiga skillnader mellan de sätt på vilka offentlig-
hetsprincipen uppfattas av olika intressenter. Vilken betydelse av 
begreppet vi – eller någon annan – utgår från får givetvis konsekven-
ser för vilka frågor som ställs och hur svaren ser ut. För oss har det 
varit centralt att använda begreppet på ett sätt som överensstämmer 
med det material vi jobbar med. Vi redovisar vårt arbetssätt i nästa 
avsnitt. Men redan här kan klargöras att vi, med vår föresats att förstå 
de regler som säger vad offentlighetsprincipen innebär och hur den 
är tänkt att fungera, särskilt fäster oss vid det lagstiftningsarbete som 
haft central betydelse för svenska regler om offentlighetsprincipen 
och om dess förhållande till EU. 

Mot bakgrund av det kan en inledande beskrivning av den svenska 
offentlighetsprincipen hämtas från den proposition som låg till 
grund för den senaste ändringen av vår grundlags bestämmelser om 
allmänna handlingars offentlighet. Här ges, först, en bred 
beskrivning av ”principen att samhällsorganens verksamhet ska vara 
öppen för insyn” som, sedan, får en snävare innebörd med fokus på 
de regler i tryckfrihetsförordningen (TF) som handlar om allmänna 
handlingars offentlighet:3  
                                                                                                                                                               
3 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 23 och även s. 69-70. Jfr t.ex. lagrådets yttrande; utdrag ur proto-
koll vid sammanträde 1997-11-26 i regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftlag, 
bilaga 7, s. 230, konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU18 Personuppgiftslag samt 
betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén SOU 1975:22, s. 87, 
betänkande av utredningen om utrikessekretessen SOU 1994:49, s. 16-17 samt betänkande av 
dataskyddsutredningen SOU 2017:39, s. 253. 
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Regeringens proposition om nya grundlagsbestämmelser angående 
allmänna handlingars offentlighet (1976) 

Principen att samhällsorganens verksamhet skall vara öppen för insyn 
från medborgarnas sida är av gammalt datum i vårt land. Den realiseras 
genom rättsregler som tar sikte på skilda företeelser i de allmänna 
institutionernas och därtill knutna funktionärers handlande. Ett utflöde 
av offentlighetsprincipen är sålunda bestämmelserna om rätt för 
allmänheten att närvara vid förhandlingar i de beslutande demokratiska 
församlingarna och vid domstolarna. Föreskrifterna i TF om skydd för 
den som lämnar meddelanden till pressen främjar också insynen i 
allmänna angelägenheter. I första hand förknippas emellertid offentlig-
hetsprincipen med grundsatsen om allmänna handlingars offentlighet. 
Denna grundsats framgår av 2 kap 1 § TF, där det anges att varje svensk 
medborgare skall äga fri tillgång till allmänna handlingar. 

I vårt arbete kommer vi att utgå från en sådan snävare innebörd av 
begreppet offentlighetsprincipen; att varje medborgare har rätt att få 
tillgång till ”allmänna handlingar” i den utsträckning dessa inte 
innehåller uppgifter för vilka gäller sekretess (se nedan 3.1 a och b). 
Men vi kommer i viss mån även att beakta den till offentlighets-
principen kompletterande principen om meddelarfrihet (se nedan 
3.1.c). För att kunna göra en meningsfull analys kommer vi att fylla 
ut vår definition av den svenska offentlighetsprincipen; genom att 
sammanfatta dess historiska utveckling och förklara vilka karaktärs-
drag som anses känneteckna den idag (se nedan 3.2).  

1.4 Vårt arbetssätt 

Vi har i grund och botten använt oss av en så kallad rättsdogmatisk 
metod där vi försöker besvara vår grundläggande frågeställning 
genom att identifiera och beskriva de rättsliga regler som är relevanta 
och bedöma vad de innebär. Vi har tagit vår utgångspunkt i källor 
från svensk rätt; grundlagar och lagstiftning, och i källor från EU:s 
unionsrätt; grundfördrag och lagstiftning. 

För säkerhets skull ska vi påminna om att det idag finns fyra 
svenska grundlagar, som alla skiljer sig mot andra svenska lagar, för 
att de är betydligt svårare att införa, ändra eller ta bort. De är 
regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefri-
hetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). Tillsam-
mans utgör dessa grundlagar vår demokratis spelregler och de står 



 2018:1 Introduktion 

25 

därför över andra lagar. Med det menas att innehållet i andra svenska 
lagar inte får strida mot det som står i våra grundlagar. I rapporten 
kommer vi oftast att hänvisa till svensk ”grundlag” för att indikera 
skillnaden mot vanlig lag och endast ange olika grundlagar när sådan 
tydlighet är nödvändig. Det uttryck ”grundlag” som vi använder 
motsvarar det transnationella uttryck ”konstitution” som ofta 
används för staters grundläggande regelverk och det sätt på vilket de 
tillämpas (jfr det svenska uttrycket ”statsskick”). 

När det gäller EU:s grundfördrag motsvarar de – funktionellt – 
våra grundlagar; de anger spelregler för samarbetet inom EU och de 
står därför över andra ”lagar” från EU (förordningar, direktiv och 
beslut4). EU har idag två grundfördrag: fördraget om europeiska 
unionen (FEU) och fördraget om europeiska unionens funktions-
sätt (FEUF). Dessutom har EU en särskild ”stadga” om skydd för 
grundläggande rättigheter (SGR). Den har ”samma rättsliga värde” 
som EU:s grundfördrag.5 Till sitt innehåll samlar EU:s stadga fri- 
och rättigheter som återspeglar centrala bestämmelser i nationella 
grundlagar och även internationella åtaganden om rättighetsskydd. 
En grundläggande tanke med dessa fri- och rättigheter är att de 
uttrycker ”gemensamma konstitutionella traditioner” för EU:s 
medlemsstater.6 

På några ställen kommer även hänvisningar att göra till europa-
konventionen om skydd för mänskliga rättigheter (EKMR). Den är 
ett från EU helt separat fördrag för ”europeiska stater vilka besjälas 
av samma anda och äger ett gemensamt arv i sina politiska 
traditioner, sina ideal, sin frihet och sin grundläggande rättsupp-
fattning (och som lovat att åstadkomma ”en kollektiv garanti” för 
mänskliga rättigheter). Sverige och EU:s övriga medlemsstater utgör 
idag en majoritet av fördragsslutande stater (totalt 47). 

Såväl svensk grundlag som EU:s grundfördrag bygger på idén om 
ett rättssystem där regler har olika valör och att regler som har lägre 
valör måste överensstämma med regler som har högre valör. Den 
idén är en universell utgångspunkt för en modern rättsstat och 
kärnan i det internationella begreppet rule of law. Det som 
konstrueras är en ”normhierarki” där svaret på frågan vad som 

                                                                                                                                                               
4 Se artikel 288 FEUF. 
5 Se artikel 6.1 FEU. 
6 Av betydelse på denna konstitutionella nivå inom EU är även protokoll och bilagor till EU:s 
grundfördrag samt anslutningsfördrag med nya medlemsstater. Se närmare Bergström, C. F. 
& Hettne, J., Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur 2014), s. 19–29. 
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händer när regler med olika valör hamnar i konflikt med varandra har 
central betydelse. På något sätt måste alla reglers lagenlighet kunna 
prövas innan de tillämpas.  

När den sortens fråga kommit upp i vårt arbete har vi försökt 
hålla oss till en analytisk mall med fyra grundpositioner.  

Vi tänker oss, först, en tidsmässig uppdelning mellan, å ena sidan, 
förhandskontroll; där det avgörs om regler med lägre valör strider 
mot regler med högre valör innan dessa regler av lägre valör beslutats 
och, å andra sidan, efterhandskontroll; där det avgörs om regler med 
lägre valör strider mot regler med högre valör efter dessa regler av 
lägre valör beslutats. Ett exempel på vad det kan handla om kan 
hämtas från frågan om ett beslut att i lag ge EU befogenhet att 
harmonisera regler om skydd för personuppgifter överensstämmer 
med grundlag. Här ligger tyngdpunkten – i vårt rättssystem – på 
konstitutionsutskottets förhandskontroll och den efterhands-
kontroll som sker när nya regler om skydd för personuppgifter 
tillämpas i domstol är traditionellt mycket begränsad (jfr nedan 4.2 
och 4.5.d). 

Vi tänker oss, sedan, en ansvarsmässig uppdelning mellan en 
kontroll utförd av rättsliga organ och en kontroll utförd av politiska 
organ. Även här kan det exempel som användes ovan fungera som 
illustration. 

Med en sådan analytisk mall kan vi beskriva olika rättssystem som 
kännetecknas av starkare eller svagare förhandskontroll respektive 
efterhandskontroll och med mer eller mindre inflytande för rättsliga 
respektive politiska organ. Den gör det lättare för oss att tydliggöra 
hur stor skillnaden kan vara mellan olika rättssystem som förväntas 
fungera tillsammans – inom EU – och hur annorlunda vårt rätts-
system är mot många andra. Men den gör det också möjligt för oss 
att peka på hur försvagning av en sorts kontroll kan kompenseras 
genom förstärkning av en annan sorts kontroll. 

För de flesta medlemsstater i EU är det normalt med ett 
rättssystem som ger uttryck för en ganska renodlad tanke om 
maktdelning. De kännetecknas av att särskilda författningsdom-
stolar – som tyska bundesverfassungsgericht eller franska conseil 
constitutionnell – utövar en omfattande rättslig efterhandskontroll. 
Denna tradition återspeglas i en roll som EU-domstolen fått inom 
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EU:s rättssystem (att avgöra om lagstiftning från EU överens-
stämmer med EU:s grundfördrag).7 Men i Sverige har en sådan 
kontroll länge betraktats som ”helt främmande för svensk författ-
ningstradition” och det ansvar som alla våra domstolar fått för så 
kallad lagprövning tillämpas fortfarande med försiktighet.8 Tyngd-
punkten i vårt kontrollsystem ligger istället i den förhandskontroll 
som konstitutionsutskottet – det vill säga riksdagen själv – utför 
innan sitt beslut om en ny lag (med beaktande av synpunkter från en 
grupp seniora domare samlade inom lagrådet). 

För att få en överblick av vad som sades och tänktes om 
offentlighetsprincipens förhållande till EU inför det svenska med-
lemskapet har vi gått tillbaka till 1993, för att granska offentligt 
tryck, tidningsartiklar och rättsvetenskapliga framställningar. Och 
för att förstå offentlighetsprincipens rötter har vi gått ännu längre 
tillbaka. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid svenskt lagstift-
ningsarbete; centrala statliga utredningar och propositioner samt 
yttranden från lagrådet och konstitutionsutskottet. Detta för att 
försöka identifiera avsikterna bakom de regler som finns, men också 
för att levandegöra de historiska och politiska sammanhang i vilka 
de kommit till. Utöver detta har vi använt oss av rättspraxis – 
avgöranden från svenska och europeiska domstolar – men också 
annat empiriskt material. Vi har även använt sekundära källor; 
rättsvetenskaplig och statsvetenskaplig litteratur samt artiklar från 
dagspress.  

Vår målsättning har varit att kunna överblicka ämnet och förklara 
en större bild men samtidig se djup genom fokus på några områden 
där mötet mellan den svenska offentlighetsprincipen och EU varit 
extra tydligt: regler om skydd för personuppgifter och regler om 
ingående av avtal mellan EU och länder utanför EU eller inter-
nationella organisationer. 

Särskilt i avsnitt 2, men även på andra ställen i rapporten, 
förekommer hänvisningar till vad som sagts i samhällsdebatten. För 
att få en uppfattning om hur den sett ut vid olika tidpunkter – och 
vilka frågor som lyfts fram – har vi använt Mediearkivet för att söka 

                                                                                                                                                               
7 Se särskilt artikel 19 FEU. Se närmare Bergström, C. F. & Hettne, J., Introduktion till EU-
rätten s. 343–353. 
8 Se 11 kap 14 §, Citat från regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regerings-
formen, s. 91–97. För en modern svensk syn se regeringens proposition 2009/10:80 En 
reformerad Grundlag, s. 141–148. 
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efter artiklar i storstadspress.9 Den tidsperiod som sökningarna 
omfattar är 1 januari 1993 – 1 januari 2017 och de ämnen som 
sökningarna relaterat till är EU och offentlighetsprincipen samt 
dataskydd och offentlighetsprincipen. Ett antal sökord, i olika 
kombinationer, har prövats. Den huvudsakliga målsättningen har 
varit att hitta trender (om intensiteten i debatten varierat över tid) 
och att ta fasta på vilka ståndpunkter som framförts i samhälls-
debatten.  

Särskilt i avsnitt 3 försöker vi komplettera vår beskrivning av den 
svenska offentlighetsprincipen med uppgifter om hur det ser ut i 
andra länder. Här är vi särskilt intresserade av att få en snabb 
uppfattning om hur pass särpräglad – typiskt svensk – offentlighets-
principen är och att illustrera skillnader och likheter. Som vi kommer 
att framhålla råder det en närmast total brist på moderna svenska 
undersökningar, så kallade komparativa studier, som förbehållslöst 
jämför våra regler om offentlighetsprincipen med motsvarande 
regler i andra länder.10 Däremot finns det en mängd internationella 
undersökningar. Vi tittar på några av dem (och anger vilka i våra 
fotnoter). På flera ställen återkommer vi till uppgifter från det 
globala index som är framtaget inom projektet Global Right to 
Information Rating, som bedrivs av Centre for Law and Democracy 
och Access Info Europe tillsammans med ett nätverk av offentlig-
hetsexperter.11 Deras index gör det möjligt att jämföra olika länders 
regler (lagar) om rätt att få tillgång till handlingar och annan 
information som finns hos offentliga organ. Däremot säger det inget 
om hur dessa regler tillämpas. Som måttstock för RTI:s index 
används 61 olika indikatorer för starka regler, som sorteras i sju 
kategorier.12 

Särskilt i avsnitt fem försöker vi bedöma vilken konkret inverkan 
som EU haft på svensk sekretesslagstiftning. Här har vi kunnat utgå 
från en genomgång av ändringar i svensk sekretesslagstiftning för 
perioden 1995–2012 som tidigare genomförts på uppdrag av 

                                                                                                                                                               
9 Se https://www.retriever.se. 
10 Jfr betänkande av grundlagsutredningen inför EG SOU 1993:14 där en översiktlig genom-
gång görs av reglerna i några medlemsstater i dåvarande EG. 
11 Se http://www.rti-rating.org. 
12 Dessa är: 1) rätt att få tillgång, 2) omfattning, 3) förfarande, 4) undantag och avslag, 5) 
överklagande, 6) sanktioner och skydd samt 7) åtgärder för främjande. 
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konstitutionsutskottet.13 För att sedan få en uppfattning om vilken 
effekt de ändringar som intresserar oss mest har fått i praktiken, har 
vi själva undersökt hur svenska domstolar hanterat ärenden där en 
enskild överklagat en myndighets beslut att inte lämna ut allmänna 
handlingar. För detta har vi använt oss av rättsdatabasen Karnov 
Juridik.14 

Avslutningsvis, under arbetet med rapporten har vi haft flera 
möten med Villy Bergström och Maria Vredin Johansson från ESO 
och med vår högt värderade referensgrupp: Staffan Andersson, Nils 
Funcke, Sverker Gustavsson, Anna Jonsson-Cornell, Frida-Louise 
Göransson och Lars Lundberg. Vi har inte bara fått användbar kritik 
utan även inspiration och bra idéer. Dessutom har vi fått värdefull 
hjälp av vår kollega Magnus Strand, som med den precision han är 
känd för gjort oss uppmärksamma på bitar vi behövt jobba mer med. 

 

                                                                                                                                                               
13 Se rapport från riksdagen 2013/14:RFR17, Översyn av ändringar i offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen 1995-2012. 
14 Se http://www.karnovgroup.se/tjanster/juridik. 
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2 En bakgrund till rapportens 
frågeställning 

2.1 Vilka farhågor har funnits? 

Den svenska offentlighetsprincipen bygger på tanken att myndig-
heters handlingar – och därmed sådana uppgifter som de innehåller 
– ska vara tillgängliga för medborgarna. Även om principen medger 
omfattande möjligheter till undantag genom sekretess, förutsätter 
den oftast, att en myndighet ändå prövar varje begäran om ut-
lämnande av handlingar som den förvarar och självständigt tar 
ställning till om ett utlämnade innebär ”skada” för något till 
öppenhet motstående – och i lagstiftning fastslaget – intresse (se 
nedan 3.1.b och 3.2.e).  

När förhandlingarna om medlemskap i EU påbörjades var det väl 
känt att någon liknande utgångspunkt saknades för handlingar från 
EU:s egna myndigheter – dess institutioner och organ – men också 
för handlingar från myndigheter i flertalet andra medlemsstater. 
Sedan slutet av 80-talet hade en utveckling mot en öppenhet 
liknande vår pågått i flera medlemsstater och den ledde till nya 
förväntningar på samarbetet inom EU. Trots det framstod Sverige 
tillsammans med Finland som säreget, i det att vår öppenhet ut-
gjorde en mycket gammal och samtidigt levande konstitutionell 
tradition. För några medlemsstater gällde sedan länge en motsatt 
utgångspunkt; att handlingar från myndigheter inte var tillgängliga 
för medborgarna utan att ett särskilt beslut om detta fattades (se 
nedan 3.2.c och 3.2.e).15  

Frågan om medlemskap i EU delade Sverige och många ämnen 
debatterades intensivt inför folkomröstningen. Ett av de ämnen som 

                                                                                                                                                               
15 Se t.ex. regeringens proposition 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, s. 
461. 
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var särskilt framträdande var just den svenska offentlighets-
principens framtid. Det återspeglades i den för folkomröstningen 
centrala propositionen, där ett särskilt avsnitt behandlade konse-
kvenserna för den svenska förvaltningen i termer av ”offentlighet 
och sekretess” (och ett annat avsnitt de ”konstitutionella förut-
sättningarna för en svensk anslutning”). 

Redan året innan, när förhandlingarna öppnades, hade den 
svenska chefsförhandlaren, Europaminister Ulf Dinkelspiel, kraft-
fullt förklarat att offentlighetsprincipen (och även principen om 
meddelarfrihet) utgjorde ”an inalienable part of our political and 
cultural heritage” och att vi hade ”important experience to share.”16 
Men som propositionen senare tydliggjorde innebar det inte att 
något formellt svenskt undantag från EU:s regelverk sökts; ”hade 
det varit regeringens avsikt att utverka undantag från regelverket 
hade frågan fått tas upp i förhandlingsarbetet.”17 

Något som propositionen istället lyfte fram som särskilt 
betydelsefullt var en formell svensk förklaring som, när för-
handlingarna avslutats, fogats till anslutningsfördraget. I denna 
förklaring markerades att offentlighetsprincipen (och även 
principen om meddelarfrihet) var en svensk ”grundläggande princip” 
och också skulle förbli det:18  

Förklaring av Sverige om offentlighetsprincipen och svarsförklaring 
(1994) 

1. Förklaring av Sverige 

Sverige bekräftar sitt inledande uttalande av den 1 februari 1993 
(CONF-S 3/93). Sverige välkomnar den pågående utvecklingen inom 
unionen mot större öppenhet och insyn. Offentlighetsprincipen, 
särskilt rätten att ta del av allmänna handlingar, och grundlagsskyddet 
för meddelarfriheten, är och förblir grundläggande principer som utgör 
en del av Sveriges konstitutionella, politiska och kulturella arv. 

 

                                                                                                                                                               
16 Se Statement by Mr Ulf Dinkelspiel, Minister for European Affairs and Foreign Trade, at 
the opening of Sweden's accession negotiations, 1 February 1993 (CONF-S 3/93). 
17 Se regeringens proposition 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, s. 460–
463. 
18 Se akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands 
och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska 
unionen och om anpassning av fördragen, EGT 1994 C 241 s. 9. 
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2. Svarsförklaring av de nuvarande medlemsstaterna 

Unionens nuvarande medlemsstater noterar att Sverige avgett en 
unilateral förklaring om öppenhet och insyn. De förutsätter att Sverige 
som medlem i Europeiska unionen kommer att fullt ut följa gemen-
skapsrätten i detta avseende. 

I propositionen förklaras tydligt att regeringen såg sin förklaring – 
trots att den var ensidig och inte på något sätt bindande – som ”en 
plattform” från vilken ett aktivt försvar av offentlighetsprincipen 
skulle kunna föras, om detta skulle aktualiseras vid en eventuell 
normkonflikt (mellan svensk lagstiftning och lagstiftning från EU). 
Utöver detta ganska kryptiska konstaterande hävdades att den 
svenska offentlighetsprincipen ”som sådan” ändå inte skulle på-
verkas av vårt medlemskap i EU. 

Det betonades särskilt att EU inte ställde några krav på att 
medlemsstaternas regler om öppenhet ska harmoniseras utan att 
varje stat självständigt bestämmer om det vill ha en offentlig-
hetsprincip och hur den i så fall ska utformas. Samtidigt noterades 
att EU hade regler om sekretess (det vill säga begränsning av 
öppenhet) som medlemsstaterna – utifrån sina skilda utgångs-
punkter – var tvungna att anpassa sin lagstiftning till. Men det 
bedömdes inte vara något större problem då sådana regler om 
sekretess redan motsvarades av likartade regler i svensk lagstiftning, 
Enligt regeringen borde det ”alltså inte bli fråga om att uppgifter 
som hittills varit offentliga hos oss blir hemliga vid ett medlem-
skap.”19  

Trots att regeringens proposition gav intrycket av att det inte 
skulle vara några stora problem att upprätthålla offentlighets-
principen vid ett medlemskap i EU, hade en särskild utredare, 
professor Daniel Tarschys, fått i uppdrag att se över de regler för 
utrikessekretess ”som kommit till i en tid då Sveriges internationella 
samarbete skedde enligt hävdvunna, diplomatiska former.”20 Tanken 
var att en skärpning av dessa regler skulle kunna motverka risken för 
rutinmässigt hemlighållande av handlingar – såväl svenska som 
internationella – som rörde samarbetet inom EU. Som ett resultat 
ändrades svenska sekretessregler samtidigt som vårt medlemskap 
inleddes (1995).21 Enligt sekretesslagens nya bestämmelse skulle 
                                                                                                                                                               
19 Se ovan not 15. 
20 Se betänkande av utredningen om utrikessekretessen SOU 1994:49, s. 13, samt Dir 1993:32. 
21 Se nuvarande 15 kap 1 § OSL (ursprungligen 2 kap. 1§ sekretesslagen). 
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utrikessekretess i fortsättningen endast vara möjlig om det kunde 
antas medföra ”skada” att uppgifter som rör annan stat eller mellan-
folklig organisation röjs (ett så kallat rakt skaderekvisit).22 
Förändringen innebar framför allt att regeringen och utrikes-
förvaltningen inordnades i det system med skadeprövning som 
införts 1980 (se nedan 3.1.b och 3.2.b). Förhoppningen var att detta 
skulle kunna leda till en omläggning av det sätt på vilket regler om 
utrikessekretess tillämpades av svenska myndigheter och därför till 
större öppenhet:23  

Regeringens proposition om utrikessekretess (1994) 

Utgångspunkten är i fortsättningen att uppgifter som angår Sveriges 
utrikesförbindelser i regel kan lämnas ut. Regeringens avsikt är att 
tillämpningen skall ske på ett sätt som åstadkommer en så långt gående 
öppenhet som över huvud taget är möjlig utan att det skadar vårt land. 
De svenska myndigheter som deltar i samarbetet får också möjlighet att 
tillämpa bestämmelserna om utrikessekretess på ett sätt som leder till 
mycket stor insyn när det gäller EU-samarbetet. Regeringens till-
ämpning av de nya reglerna kan bli vägledande för hur utrikes-
sekretessen skall tillämpas när det gäller EU-frågor. Svenska folkets 
berättigade krav på insyn i sådana frågor – som kan vara av stor betydelse 
för enskilda – kommer för regeringens del att väga mycket tungt vid 
bedömningen. 

I samma proposition konstaterades att den till offentlighets-
principen kompletterande principen om meddelarfrihet (se nedan 
3.1.c) inte tillämpades inom EU:s institutioner och att detta kunde 
tänkas leda till konflikt. Men samtidigt framhölls att unionsrätten 
hade ett skydd för journalisters rätt att skydda sina källor och att 
detta kunde anses ”ge uttryck för samma princip som meddelar-
friheten”. Något som innebar att den också skulle kunna ”försvaras 
med goda rättsliga argument för det fall den skulle komma att sättas 
ifråga.”24  

Men även om regeringen verkade ta frågan om offentlighets-
principens – och även meddelarfrihetens – framtid inom EU med ro, 
uttrycktes farhågor från flera experter, inom samhällsdebatten och 
                                                                                                                                                               
22 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 22–30. 
23 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m. s. 31. 
24 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 23–24. Här förklaras att 
rätten till källskydd var en allmän princip för unionsrätten, för att den hade stöd i flera 
medlemsstaters lagstiftning och även europakonvention om skydd för mänskliga rättigheter 
(EKMR), särskilt artikel 10. 
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även inom akademin. I dagspressen var tonläget tidvis högt och 
skeptikerna menade att ett svenskt medlemskap i EU antingen skulle 
medföra att vi blev tvungna att helt överge offentlighetsprincipen 
eller, i varje fall, att sekretessen skulle bli så omfattande att offentlig-
hetsprincipen avskaffades bakvägen.25  

Det är intressant – och av underskattad betydelse – att den 
innebörd som skeptikerna gav ”offentlighetsprincipen” ofta var 
betydligt bredare än den som regeringen förhöll sig till. Till skillnad 
från regeringen som konsekvent fokuserade sina ställningstaganden 
på varje medborgares rätt att få tillgång till allmänna handlingar, 
kopplade skeptikerna denna rätt till svensk tryckfrihet i allmänhet. 
Det illustreras väl av några inflytelserika debattartiklar från den så 
kallade offentlighetsmaffian – åtta kända journalister och jurister – 
som Dagens Nyheter publicerade dagarna innan medlemskapsför-
handlingarna inleddes.26 Under parollen ”inom EG får orden inte 
röra sig fritt” varnade de för att regeringen, genom sin snäva syn på 
offentlighetsprincipen, skulle förhandla bort vår långa tradition av 
tryckfrihet och offentlighet. Enligt det synsätt de propagerade för 
sammanfattar begreppet offentlighetsprincipen istället ”hela den 
konstruktion som skall säkerställa ett upplyst medborgerligt sam-
tal”. Vad de mer specifikt tog sikte på, utöver rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar, var meddelarfrihet, anonymitetsskydd (käll-
skydd) och efterforskningsförbud (se nedan 3.1.c). 

                                                                                                                                                               
25 Nedan följer ett axplock från de artiklar som Dagens Nyheter publicerades inför EU-
inträdet. Schlaug, B., Hot mot meddelarfriheten, DN Debatt 1992-03-21, Lidbom C., Varför 
EU till varje pris? DN Debatt 1992-08-12, Löwenberg, A. m.fl., Minskad insyn i EG-
byråkratin, DN Debatt 1992-09-30, Alcala, J. m.fl., Regeringen måste ge besked, DN Debatt 
1993-01-03, Olsson, A. R., Hugg i ryggen på ’tredje man’, DN Kultur & Nöje 1993-01-25, 
Alcala, J. m.fl., Ordens frihet på papper – vi måste kräva dokumenterade garantier för 
offentlighetsprincipens bevarande, DN Debatt 1993-01-27, Kruse, B., Fimpa cigarren 
Dinkelspiel! DN Kultur & Nöje 1994-03-16, Alcala, J. m.fl., Ändrad grundsyn krävs – vi 
behöver inte anpassa grundlagen, däremot vår syn på rätten, DN Debatt 1993-04-26, Dahllöf, 
S. & Olsson, A. R., När gäller grundlagen - tre frågor om offentlighetsprincipen, DN Kultur 
& Nöje 1994-05-11, Bratt, P., Det tillgängliga i Sverige blir hemligt i EU, DN Politik 1994-
09-22, Olsson, A. R., Offentligheten slipas ned tand för tand, DN Kultur & Nöje 1994-11-
02. 
26 Dessa var Jesus Alcala, Hans-Gunnar Axberger, Peter Danowsky, Anders Ehnmark, Erik 
Holmberg, Per Hultengård, Hans Schöier och Bo Strömstedt. Enligt dem själva ska det ha 
varit ”det ansvariga statsrådet” Reidunn Lauren (biträdande justitieminister) som först 
renderat dem beteckningen offentlighetsmaffian, vilket de sa sig ta som en komplimang. Se 
DN Debatt 1993-01-03 och DN Debatt 1993-01-27, ovan not 25. Men det fanns också de som 
efterlyste en journalistisk ”integritetsmaffia” som motvikt till den befintliga offentlighets-
maffian. Se Harding Olsson, B., Vi har för stor öppenhet - måste offentlighetsprincipens pris 
vara att enskilda får sin integritet krossad av medierna? DN Debatt 1994-06-20. 
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Även inom den svenska rättsvetenskapen fanns flera som ansåg 
att ett medlemskap i EU riskerade att inskränka offentlighets-
principen. Men här lät bedömningarna mindre alarmistiska. 
Professor Håkan Strömberg fokuserade på att offentlighets-
principen skulle bli svår att förena med EU:s skydd av person-
uppgifter och att meddelarfrihet inom utrikessekretess inte skulle 
ses med blida europeiska ögon.27 Dåvarande docenten Hans-Gunnar 
Axberger (som även var engagerad i offentlighetsmaffian) delade 
Håkan Strömbergs farhågor i fråga om EU:s skydd för person-
uppgifter och höll det inte för otroligt att svenska regler om 
öppenhet skulle bli föremål för viss harmonisering. Enligt honom 
var det också tänkbart att EU:s sekretessregler skulle bli ”direkt 
tillämpliga” och att utrymmet för riksdagen att självständigt 
”genomföra” dem i svensk lagstiftning därmed skulle krympa. På det 
hela taget verkade Axberger anse att ett svenskt medlemskap, genom 
påverkan från europeisk rättskultur, skulle urholka möjligheterna till 
insyn, åtminstone på kort sikt. Men samtidigt noterade han att en 
livskraftig rörelse mot ökad öppenhet pågick inom EU.28  

Den relativt nydisputerade juris doktorn Inger Österdahl var mer 
positiv och såg inte ett medlemskap i EU som något grundskott mot 
svensk öppenhet. Även om mängden uppgifter som omfattades av 
utrikessekretess skulle komma att öka så fanns det, enligt henne, 
mycket som talade för att sådana uppgifter som var offentliga hos 
svenska myndigheter skulle fortsätta att vara det (och att den sorts 
uppgifter som skulle vara hemliga efter ett medlemskap redan var 
hemliga). Liksom regeringen menande Österdahl även att avsak-
naden av en egentlig meddelarfrihet inom EU var ett teoretiskt 
snarare än praktiskt problem.29  

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska hållningen inför 
vårt medlemskap i EU präglades av tillförsikt inför möjligheterna att 
kunna bevara vår öppenhet tillsammans med en tydligt uttalad 
ambition att kraftfullt försvara offentlighetsprincipen (snävt för-
stådd som rätten att få tillgång till allmänna handlingar), men även 
principen om meddelarfrihet. Däremot fanns det en omfattande 

                                                                                                                                                               
27 Se Strömberg, H., Offentlighet, sekretess och meddelarfrihet vid ett svenskt medlemskap i 
EG, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1993 s. 111, särskilt s. 115–116. 
28 Se Axberger, H.-G., Vad händer med offentlighetsprincipen vid ett svenskt EU-
medlemskap? (Svenska Journalistförbundet 1994), särskilt s. 54–56. 
29 Se Österdahl, I., Offentlighetsprincipen, utrikessekretessen och EU: Förändringar förestår, 
inte problem, Svensk Juristtidning 1994 s. 616, särskilt s. 619–621 och 626–627. 
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skepsis mot den hållningen hos vissa experter inom samhälls-
debatten och akademin. Framför allt befarade de att EU:s sekretess-
regler och regler om skydd för personuppgifter skulle komma att 
urholka den svenska offentlighetsprincipen (ofta brett förstådd) och 
att svenska grundlagsregler om meddelarfrihet, anonymitetsskydd 
och efterforskningsförbud skulle bli särskilt svåra att försvara. 

Ett av de första lagstiftningsbeslut som den svenska regeringen 
var med att fatta inom EU:s ministerråd rörde antagandet av ett 
direktiv om skydd för personuppgifter.30 Det politiska målet med 
det så kallade dataskyddsdirektivet var att möjliggöra ett fritt flöde 
av personuppgifter mellan EU:s medlemsstater. Det i sin tur förut-
satte en tillnärmning, eller harmonisering, som kunde säkerställa att 
skyddsnivån för fri- och rättigheter med avseende på behandlingen 
av personuppgifter särskilt rätten till privatliv, skulle vara lika hög i 
alla medlemsstater. De krav som datadirektivet ställde samman-
fattades i ingressen:31  

EU:s dataskyddsdirektiv (1995) 

Eftersom tillnärmningen av de nationella lagstiftningarna kommer att 
leda till ett likvärdigt skydd kommer medlemsstaterna inte längre att 
kunna hindra det fria flödet av personuppgifter mellan dem under 
hänvisning till enskilda personers fri- och rättigheter, särskilt rätten till 
privatliv. Medlemsstaterna kommer att få ett handlingsutrymme, som i 
samband med genomförandet av detta direktiv också kommer att kunna 
utnyttjas av näringslivet och arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
kommer därför att i sin nationella lagstiftning särskilt kunna ange de 
allmänna villkor som skall gälla för behandlingen av uppgifter. 
Medlemsstaterna skall härvid sträva efter att förbättra det skydd som 
deras nuvarande lagstiftning ger. Inom ramen för detta handlings-
utrymme och i enlighet med gemenskapsrätten kan skillnader upp-
komma vid genomförandet av direktivet, vilket kan påverka flödet av 
uppgifter såväl inom en medlemsstat som på gemenskapsnivå. 

Ändamålet med den nationella lagstiftningen om behandling av person-
uppgifter är att skydda grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den 
rätt till privatlivet som erkänns både i artikel 8 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna och i gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper. 

                                                                                                                                                               
30 Se europaparlamentet och rådets direktiv (EG) 1995/46 av den 24 oktober 1995 om skydd 
för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter, EGT 1995 L 281 s. 31. 
31 Se ingressen punkt 9 och 10 (och angränsande). 
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Av denna anledning får tillnärmningen av denna lagstiftning inte med-
föra någon inskränkning i det skydd de ger, utan skall i stället syfta till 
att garantera en hög skyddsnivå inom gemenskapen. 

Tre år senare trädde den nya svenska personuppgiftslagen i kraft. 
Den ersatte den tidigare datalagen och kom till för att genomföra 
dataskyddsdirektivet. I personuppgiftslagens inledande bestäm-
melse bekräftades det resultat som direktivet krävde att medlems-
staterna skulle uppnå; att ”skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter” 
(1§). Men som flera kritiska röster hade påpekat skulle ett sådant 
resultat vara svårt att uppnå utan konflikt med den svenska 
offentlighetsprincipen.32  

Det fanns bland annat en oro för att all användning av person-
uppgifter, till och med i vanliga mejl, skulle bli förbjuden om inte 
samtycke hade inhämtats från den vars personuppgifter nämndes. 
Ett mer realistiskt bekymmer var att unionsrätten skulle under-
minera det med offentlighetsprincipen förenade förbudet mot att 
fråga de som begär ut allmänna handlingar som innehåller person-
uppgifter efter deras identitet eller anledning. Det uttrycktes även 
tveksamheter om vad dataskyddsdirektivets regler för spridande av 
personuppgifter till länder utanför EU skulle innebära för 
information som publicerades på internet.33  

I sin proposition framhöll regeringen att svenska förhandlare 
”agerat hårt för att få till stånd sådana lösningar att direktivet inte 
står i motsättning till den svenska offentlighetsprincipen” och att 
ansträngningarna i flera avseenden varit framgångsrika.34 Med detta 
avsåg man en skrivning i slutet på direktivets ingress som sa att det 
var möjligt för medlemsstaterna, när de skulle genomföra direktivet, 
att ”ta hänsyn till principen om allmänhetens rätt till tillgång till 

                                                                                                                                                               
32 Se t.ex. Larsmo, O., Insyn som nådegåva – EU:s datadirektiv upphäver den svenska offent-
lighetsprincipen, DN 1997-03-21, Olsson, A. R. & Andersson, B. G., Datalagskommitténs 
förslag hotar inskränka offentligheten, SvD 1997-05-23, Lindstedt, U., Integritet går före 
offentlighet, GP 1997-07-13, Nilsson, U., Brottsligt att publicera namn – ny lag reglerar vad 
förbund och föreningar får, GP 1998-10-16, Svensson, P., Absurda konsekvenser av ny 
datalag, GP 1998-10-19 samt Åman, J., Yttrandefriheten blir fråga för alla, DN 1998-10-24. 
33 Som tidigare nämnts såg Håkan Strömberg (och även Hans-Gunnar Axberger) problem 
med att förena den svenska offentlighetsprincipen med EU:s regler om skydd för person-
uppgifter, inte minst vad gäller den rätt till anonymitet som enligt 2 kap. 14 § TF tillkommer 
den som begär att få ut en allmän handling. Se ovan not 27 och 28. 
34 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftlag, s. 34. Jfr s. 43 och 233. 
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allmänna handlingar.”35 Den hade regeringen i sin proposition tagit 
som intäkt för att låta personuppgiftslagen innehålla en generell 
undantagsregel som förklarade att dess skydd för personlig 
integritet inte skulle tillämpas i den utsträckning det skulle in-
skränka på svenska myndigheters skyldighet att lämna ut person-
uppgifter enligt offentlighetsprincipen (8 §). Den slutsats rege-
ringen drog var att det därmed inte skulle vara några problem att 
förena dataskyddsdirektivets krav med offentlighetsprincipen. Men 
detta övertygade inte lagrådet, som tydligt avstyrkte att en sådan 
undantagsregel infördes:36  

Lagrådets yttrande över förslaget till personuppgiftslag (1997) 

Enligt Lagrådets mening framstår de tolkningar som regeringen gör av 
de nämnda artiklarna som pressade. I sammanhanget måste beaktas att 
det övergripande syftet med direktivet är att för behandlingen av 
personuppgifter fastlägga en för medlemsländerna gemensam hög nivå 
till skydd för den personliga integriteten för att därigenom i sin tur 
skapa förutsättningar för ett fritt flöde av uppgifter mellan länderna. 
Den svenska offentlighetsprincipen torde gå väsentligt längre än vad 
som gäller i de flesta EU-länder. En tillämpning av denna princip på 
personuppgifter medför således en lägre nivå vad gäller skydd för den 
personliga integriteten än i andra medlemsländer. Mot denna bakgrund 
är det enligt Lagrådets mening inte sannolikt att EG-domstolen skulle 
godta en tolkning av direktivet i den riktning som regeringen har gjort. 
Det föreligger således en påtaglig risk för att domstolen skulle finna 
offentlighetsprincipen oförenlig med direktivet. 

Den slutsats lagrådet istället drog var att det krävdes en anpassning 
av tryckfrihetsförordningens regler om tillgång till allmänna hand-
lingar – det vill säga en grundlagsändring – för att vara säker på att 
svenska myndigheters tillämpning av offentlighetsprincipen inte, i 
en framtida prövning i EU-domstolen, skulle anses strida mot 
dataskyddsdirektivet. 

2.2 Vad är problemet idag? 

Som framgått ovan präglades den svenska hållningen inför vårt 
medlemskap i EU av tillförsikt inför möjligheterna att kunna bevara 

                                                                                                                                                               
35 Se punkt 72. 
36 Se lagrådets yttrande; utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-11-26 i regeringens 
proposition 1997/98:44 Personuppgiftlag, bilaga 7, s. 239. 
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vår öppenhet och en vilja att försvara något som betraktades som en 
viktig bit av vår demokratis kärna. Även senare, efter inträdet, har 
detta kommit till uttryck, till exempel i förhandlingsarbetet med 
EU:s öppenhetsförordning och i en lång rad svenska ingripanden i 
mål vid EU:s domstolar där frågor om rätten att få tillgång till 
handlingar från EU:s institutioner och organ prövats (se nedan 
4.5.a).  

Samtidigt har det funnits tecken på en attitydförändring. Ett 
utryck för det hittar man i de överväganden som låg till grund för 
den utvidgade möjlighet till ”sekretess i det internationella sam-
arbetet” som infördes i svensk lagstiftning 2014 (jfr ovan 2.1 och den 
skärpning av reglerna om utrikessekretess som inledningsvis hade 
gjorts för att motverka risken för rutinmässigt hemlighållande av 
handlingar som rörde samarbetet inom EU).37 I sin proposition 
framhåller regeringen globaliseringens betydelse för ett utökat 
informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater och konstaterar att 
behovet för svenska myndigheter att kunna säkerställa en tillräckligt 
långtgående sekretess med tiden ökat: 

Regeringens proposition om sekretess i det internationella 
samarbetet (2013) 

Globaliseringen innebär att allt fler internationella avtal ingås i en allt 
högre takt och på nya områden. Den fria rörligheten inom EU kräver 
ett utökat informationsutbyte mellan medlemsstaterna, vilket också 
medför en hög lagstiftningstakt inom unionen. I takt med att det 
internationella samarbetet tätnar, är det naturligt och i grunden positivt 
att uppgiftsutbytet mellan staterna ökar. Information kan på så sätt 
återanvändas och erfarenheter spridas, vilket bidrar till en effektivare 
förvaltning. Den omständigheten att svenska myndigheter i allt större 
utsträckning hanterar uppgifter som härrör från utländska myndigheter, 
eller som på annat sätt är kopplade till det internationella samarbetet, 
medför att det fortlöpande måste övervägas i vilken utsträckning som 
Sverige kan säkerställa tillräcklig sekretess. Behovet av att göra sådana 
överväganden har ökat avsevärt sedan den tid då förvaltningen i allt 
väsentligt var en rent nationell angelägenhet. 

Mot bakgrund av detta resonemang dras slutsatsen att behovet av att 
få del av information från andra länder inom EU – men också övriga 
världen – leder till att vi ibland måste acceptera sekretessregler till 

                                                                                                                                                               
37 Se 15 kap 1 a § OSL. För en utförlig redogörelse se Österdahl, I., Offentlighetsprincipen 
och det internationella samarbetet”, Svensk Juristtidning 2015 s. 239. 



 2018:1 En bakgrund till rapportens frågeställning 

41 

skydd för utländska intressen (om till exempel ”vetorätt för ur-
sprungsinnehavaren” eller ”ömsesidigt erkännande” av sekretess) 
trots att motsvarande uppgifter, om de hade avsett rent svenska för-
hållanden, endast skulle haft ett litet, eller inget, sekretessintresse.38 
Samtidigt utlovar regeringen att man konsekvent driver en linje i sina 
förhandlingar som innebär att internationella överenskommelser 
”ges en utformning som i största möjliga mån tillgodoser allmän-
hetens intresse av insyn i berörda myndigheters verksamhet” och 
hävdar att ansträngningarna i flera avseenden varit framgångsrika.  

Den verklighetsbeskrivning som regeringen presenterar kan 
knappast ifrågasättas i sak. Men det går inte att bortse från att det 
centrala ställningstagande som lanserades 1995 – att tillämpningen 
av utrikessekretess ”skall ske på ett sätt som åstadkommer en så 
långt gående öppenhet som över huvud taget är möjlig”39 – nu tonas 
ner, till förmån för en större återhållsamhet (när det handlar om 
uppgifter som en svensk myndighet fått från ett utländskt organ). 
Det innebar också att utrymmet har krympt för svenska myndig-
heter att självständigt pröva om en handling med sådana uppgifter 
ska lämnas ut.40 Sammantaget pekar de nya uttalandena från 
regeringen på att den tidigare så tuffa svenska hållningen till 
offentlighetsprincipen på hemmaplan, i någon mån fått ge vika för 
de realiteter som Sverige ställs inför inom EU och på den inter-
nationella arenan. 

Som vi tidigare konstaterat var samhällsdebatten om offentlig-
hetsprincipens betydelse ganska intensiv i anslutning till det svenska 
inträdet i EU. Det märks också vid den rudimentära kartläggning 
som vi gjort av hur svensk storstadspress rapporterat om offentlig-
hetsprincipen och EU. Under perioden 1 januari 1993 – 1 januari 
2017 ger en sökning med sökorden ”offentlighetsprincipen” och 
”EU” 761 träffar. Av dessa kan 20 procent (143 träffar) hänföras till 
1994, det vill säga det år som den svenska folkomröstningen ägde 
rum. Men efterföljande år sjönk antalet artiklar markant, för att åter 
nå en topp på 93 artiklar 2001, i samband med den svenska 
regeringens ordförandeskap för EU. Sedan dess har antalet artiklar 
aldrig överstigit 50, och har de flesta år legat runt ett tiotal. Även 
denna mycket ofullständiga kartläggning ger sannolikt en relativt 
                                                                                                                                                               
38 Se regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 23–24. 
39 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 31. 
40 Jfr regeringens proposition 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, s. 463 
samt regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 23. 
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rättvisande bild av det utrymme som ämnet har fått i svensk stor-
stadspress: att samhällsdebatten om offentlighetsprincipen och EU 
inte varit intensiv sedan de inledande åren av vårt medlemskap. 

Inte heller inom den svenska rättsvetenskapen har offentlighets-
principen och EU varit föremål för något påfallande intresse (däre-
mot är offentlighetsprincipen inom EU idag ett stort europeiskt 
forskningsområde). Men ett förhållandevis livligt replikskifte pågick 
i Svensk Juristtidning 2014–2015, med utgångspunkt i frågan om det 
behövs en ny rättslig reglering av den svensk tryck- och yttrande-
friheten. Debatten utgick från den kritik som den nypensionerade 
rättschefen i justitiedepartementet Olle Abrahamsson, tillsammans 
med sin tidigare kollega Henrik Jermsten (sedan länge justitieråd) 
riktade mot den av Göran Lambertz (även han justitieråd) ledda 
yttrandefrihetskommitténs arbete (jfr nedan 4.5.a).41  

Deras kritik gick främst ut på att kommittén hade underskattat 
EU-samarbetets politiska betydelse, med vilket de menade att 
regeringens förhandlare får lägga ned ett oproportionerligt stort 
arbete på att bevaka att ny lagstiftning från EU inte orsakar 
konflikter med svenska grundlagsregler om tryck- och yttrande-
frihet. Enligt Abrahamsson och Jermsten innebär detta att 
regeringen tvingas använda sitt begränsade inflytande till att försvara 
sådana grundlagsregler, trots att det i många enskilda frågor inte 
framstår som förnuftigt. Sammantaget menade de alltså att detta 
kostar mer än den smakar för svenska intressen som helhet.42  

De erfarenheter och åsikter som Abrahamsson och Jermsten 
redovisade fokuserade i huvudsak på andra grundlagsregler – om 
tryck- och yttrandefrihet – än de som handlar om offentlig-
hetsprincipen och rätten att få tillgång till allmänna handlingar. Men 

                                                                                                                                                               
41 Se Abrahamsson, O. & Jermsten, H., Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig 
regleringsmodell, Svensk Juristtidning 2014 s. 201. Kärnan i deras kritik var riktad mot 
kommitténs slutsats att unionsrätten inte utgjorde något avgörande hinder mot att behålla TF 
och YGL:s systematik, med teknikberoende reglering och hög detaljrikedom. Jfr betänkande 
av yttrandefrihetskommittén SOU 2012:55, särskilt s. 23. Se även Lambertz, G., Grund-
bultarna kan behållas, Svensk Juristtidning 2014 s. 440, Schmauch, M., Tryck- och yttrande-
frihetsgrundlagarna och EU-rätten – en kommentar till en kommentar, Svensk Juristtidning 
2014 s. 520, Abrahamsson, O. & Jermsten, H., Myter och missförstånd om TF och YGL i ett 
EU-perspektiv – replik, Svensk Juristtidning 2015 s. 8, samt Schmauch, M., Fler besynnerlig-
heter – slutreplik till Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten, Svensk Juristtidning 2015 s. 
199. Se även i anslutning till samma debatt, Fura, E., Våga värna öppenheten – den behövs nu 
mer än någonsin! Svensk Juristtidning 2014 s. 267 samt Österdahl, I., Offentlighetsprincipen 
och den svenska yttrandefrihetsmodellen – en ytterligare kommentar, Svensk Juristtidning 
2016 s. 503. 
42 Se Abrahamsson, O. & Jermsten, H., ovan not 41, s. 207 och 215. 



 2018:1 En bakgrund till rapportens frågeställning 

43 

i viss mån påminner deras resonemang ändå om den analys som 
regeringen ett par år tidigare ger uttryck för i sin proposition om 
sekretess i det internationella samarbetet. En väsentlig skillnad är att 
Abrahamsson och Jermsten menar att försvaret av de grund-
lagsregler som de ifrågasätter ofta är ett försvar av regler som idag 
blivit ologiska, medan regeringen menar att försvaret av den svenska 
offentlighetsprincipen inte alltid kan vara framgångsrikt – trots att 
det är viktigt – och att det därför måste finns utrymme för miss-
lyckanden. 
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3 Den svenska 
offentlighetsprincipen 

3.1 Hur förklaras offentlighetsprincipen i 
grundlagen? 

Den centrala utgångspunkten för offentlighetsprincipen slås fast i 
den svenska grundlagen, genom regeringsformens inledande 
konstaterande att ”[d]en svenska folkstyrelsen bygger på en fri 
åsiktsbildning” tillsammans med en allmän och lika rösträtt.43 Den 
fria åsiktsbildning som därmed ligger till grund för vår demokrati 
skyddas i grundlagen genom några olika fri- och rättigheter som alla 
karaktäriseras som opinionsfriheter.44 Flertalet av dem, till exempel 
informations- och demonstrationsfriheten, finns föreskrivna i 
regeringsformen (2 kap 1 § RF). Men där anges samtidigt att några 
opinionsfriheter finns föreskrivna utanför regeringsformen; i tryck-
frihetsförordningen (och även i yttrandefrihetsgrundlagen). Detta 
gäller tryckfriheten, med alla dess beståndsdelar (till exempel 
meddelarfrihet), och även rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar.45  

Som en återspegling av regeringsformens systematik bekräftar 
(den betydligt äldre) tryckfrihetsförordningen att det ”till säker-
ställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall 
det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de 
bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för 
enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och 

                                                                                                                                                               
43 Se 1 kap 1 § andra stycket RF. 
44 Se särskilt regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 103–110. 
45 Se 2 kap 1 § RF. 
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åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter 
och underrättelser i vad ämne som helst.”46  

I den mycket detaljerade tryckfrihetsförordningen hittar man – 
utöver flera kapitel om tryckfrihet – ett eget kapitel ”om allmänna 
handlingars offentlighet” (kapitel två). Det utgår från en kortfattad 
huvudregel som slår fast varje medborgares47 rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar. Det finns ingen anledning för oss att i detalj 
redogöra för alla bestämmelser om allmänna handlingars offentlig-
het. Men något ytterligare bör ändå sägas, för att ge en samlad blick 
över vad reglerna innebär och sedan försöka förklara vilka karaktärs-
drag som kännetecknar den svenska offentlighetsprincipen. 

a) Rätten att få tillgång till allmänna handlingar: 
grundlagsreglerna 

Förenklat kan man säga att tryckfrihetsförordningens regler om 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar omfattar en huvudregel 
med ändamålsbeskrivning (1 §), en ram för undantag genom 
sekretess (2 §), förtydliganden av vad som omfattas av begreppet 
allmänna handlingar (3–11 §§) samt handlingsregler som styr hur 
allmänna handlingar och förfrågningar att ta del av dem ska hanteras 
(12-18 §§).  

Det är av mycket stor betydelse att den huvudregel som slår fast 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar också får begränsas – 
genom sekretessregler som anges ”i särskild lag” – om det är 
”påkallat” med hänsyn till ett antal uppräknade intressen; de så 
kallade sekretessgrunderna (2 §). Det krävs att varje sådan bestäm-
melse anger ”noga” på vilket sätt rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar begränsas. 

2 kap 1 och 2 § tryckfrihetsförordningen 

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning 
skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om 
det är påkallat med hänsyn till 

                                                                                                                                                               
46 Se 1 kap 1 § andra stycket TF. 
47 Enligt TF 14 kap 5 § är utlänning likställd med svensk medborgare såvitt inte annat följer av 
TF eller annan lag. 
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1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellan-
folklig organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 

3. myndighetsverksamhet för inspektion, kontroll eller annan till-
syn, 

4. intresset att förebygga eller beivra brott, 

5. det allmännas ekonomiska intresse, 

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

7.  intresset att bevara djur- eller växtart. 

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas 
noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes 
lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter 
bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom för-
ordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet. 

I tryckfrihetsförordningen slås i detalj fast vad som omfattas av 
begreppet allmänna handlingar. Som utgångspunkt förklaras att det 
rör sig om sådana framställningar (fysiska) eller upptagningar 
(elektroniska) som förvaras hos en myndighet och som har in-
kommit till eller upprättats hos samma myndighet. Därutöver finns 
förtydligande bestämmelser om en rad särskilda fall, som personliga 
brev, minnesanteckningar och koncept.  

Det finns också bestämmelser med handlingsregler, som styr hur 
en myndighet ska hantera en begäran att få tillgång till en allmän 
handling. Av särskild betydelse är kanske varje myndighets 
skyldighet att tillhandahålla en allmän handling som är offentlig 
”genast eller så snart det är möjligt” (12 §), samt förbudet att 
efterforska identiteten på den som begär ut en handling eller syftet 
med begäran, i vidare mån än vad som krävs för att en myndighet ska 
kunna göra en eventuell sekretessprövning (14 §). Det framgår också 
att den som får avslag på sin begäran att få tillgång till en allmän 
handling har rätt få detta beslut prövat av en domstol (15 §). I 
tryckfrihetsförordningen klargörs även förutsättningarna för hur en 
allmän handling ska bevaras eller gallras (18 §).48  

                                                                                                                                                               
48 Närmare bestämmelser om detta anges i arkivlagen (1990:782). 
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b) Rätten att få tillgång till allmänna handlingar: 
sekretessreglerna 

De sekretessregler som tryckfrihetsförordningen kräver ska anges ”i 
särskild lag” återfinns i huvudsak i offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL).49 I den förklaras att sekretess innebär ett förbud att röja en 
uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän 
handling eller på något annat sätt.50 Som framgår av tryckfrihetsför-
ordningen är huvudsyftet med lagen att ange ”noga” i vilka fall 
intresset av sekretess överväger intresset av öppenhet. Bortsett från 
att den klarlägger sekretessreglers omfattning är lagen viktig för att 
den formulerar några premisser som kan betraktas som typiska för 
offentlighetsprincipen. 

För det första uppkommer inte sekretess genom beslut om 
hemligstämpling. Däremot öppnar såväl tryckfrihetsförordningen 
som offentlighets- och sekretesslagen för att en myndighet kan göra 
en sekretessmarkering på en handling som kan antas innehålla 
hemliga uppgifter.51 En sådan markering är endast en varningsklocka 
inför den sekretessprövning som kan komma att aktualiseras om 
samma handling senare begärs utlämnad. 

För det andra, bygger offentlighets- och sekretesslagen på ett 
system med skadeprövning, som innebär att en myndighet endast får 
vägra tillgång till en handling om det kan antas medföra skada.52 
Även om det finns flera undantag, innebär det som utgångspunkt att 
en myndighet måste göra en självständig prövning när någon begär 
en allmän handling utlämnad.53 Tanken med detta system, när det 
följs, är att ingen regel ska medföra sekretess i fler fall än som är 
”oundgängligen nödvändigt” för att skydda det intresse som 
föranlett samma regel.54  

För det tredje är sekretess begränsad till uppgifter som före-
kommer i viss verksamhet, eller som finns, hos en myndighet.55 

                                                                                                                                                               
49 Se offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Jfr 2 kap 2 § andra stycket TF. 
50 Se 3 kap 1 § OSL. 
51 Se 2 kap 14 § TF och 5 kap 5 § OSL. 
52 Se särskilt betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén SOU 1975:22, 
s. 90. 
53 Frågan om något intresse – allmänt eller enskilt – skulle kunna lida en sådan skada som 
motiverar sekretess kan då inte bestämmas generellt utan måste sätt i relation till de konkreta 
omständigheter som är aktuella (om till exempel de uppgifter i en handling som är känsliga 
redan blivit välkända). 
54 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 22–23. 
55 Se 2 kap OSL. 
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Därför binder sekretess endast en anställd som deltar i denna 
verksamhet, eller andra enskilda som fått tillgång till hemliga upp-
gifter under förbehåll att inte röja dem. Ett annat synsätt, som 
tillämpas i flera andra länder, är att sekretess istället följer vissa 
specifika uppgifter. Enligt detta synsätt är alltså en uppgift som 
sådan hemlig, och sekretess gäller därför hos alla som på ett eller 
annat sätt får del av denna uppgift (och som borde känna till att den 
är föremål för sekretess). Enlig svenska sekretessregler är den som 
har fått del av en hemlig uppgift – till exempel genom att en 
tjänsteman brutit mot sin tystnadsplikt – inte själv bunden av någon 
sekretess. 

Den svenska samhällsutveckling som medfört att offentliga 
angelägenheter i allt större omfattning utförs av privata aktörer har 
inneburit att den insyn som tryckfrihetsförordningen är tänkt att 
garantera har blivit mindre omfattande. För att försöka tillgodose 
intresset av insyn i offentligt finansierad verksamhet har regler 
införts i offentlighets- och sekretesslagen, som stadgar att rätten att 
få tillgång till allmänna handlingar även ska gälla för vissa privata 
aktörer (till exempel företag i vilka kommun eller landsting har ett 
bestämmande inflytande).56  

c) Meddelarfriheten 

Även meddelarfriheten har sin utgångspunkt i regeringsformen och 
den fria åsiktsbildning som ligger till grund för vår demokrati.57 Men 
till skillnad mot rätten att få tillgång till allmänna handlingar räknar 
regeringsformen inte upp meddelarfriheten som en självständig 
komponent bland andra fri- och rättigheter. Den omfattas istället av 
en generell hänvisning till tryckfriheten, som den är föreskriven i 
tryckfrihetsförordningen (dessutom omfattas den av en hänvisning 
till yttrandefriheten, som den är föreskriven i yttrandefrihets-
grundlagen).58  

Enligt tryckfrihetsförordningen innebär meddelarfriheten att det 
”ska stå envar fritt” att tillhandahålla handlingar, uppgifter och 

                                                                                                                                                               
56 Se 2 kap 3–5 §§ OSL. 
57 Se 1 kap 1 § andra stycket RF. 
58 Se 2 kap 1 § andra stycket RF. Jfr tredje stycket om rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar. Se även 1 kap 2 § YGL. 
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information för publicering.59 Det som i praktiken oftast avses är en 
generell rätt för offentliganställda att straffritt – och i betydande 
omfattning – lämna hemliga uppgifter för publicering. Från det görs 
undantag för allvarliga brott mot rikets säkerhet, tystnadsplikt som 
omfattas av ”kvalificerad sekretess” samt utlämnande av ”hand-
lingar” (skilj från ”uppgifter och information”) som omfattas av sek-
retess.60 Till meddelarfriheten kopplas även regler om journalisters 
och massmedieföretags skyldighet att hemlighålla sina källor 
(anonymitetsskydd) och om ett motsvarande förbud för myndig-
heter och andra allmänna organ att efterforska anonyma uppgifts-
lämnare (efterforskningsförbud).61  

Utöver de aspekter som nämnts, innebär meddelarfriheten att 
offentliganställda har rätt att medverka i media på ett sätt som de 
själva beslutar. Att en anställd på en myndighet skriver debattartiklar 
eller annars uttalar sig om förhållandena på myndigheten eller i 
politiska frågor får alltså inte föranleda några repressalier från 
arbetsledningens sida.62 Om sådana repressalier består i allvarliga 
arbetsrättsliga åtgärder, såsom avskedande eller uppsägning, är de till 
och med straffbara.63 Men även mindre ingripande åtgärder som 
utskällningar eller tillrättavisningar är förbjudna (utan att vara straff-
bara). Allt detta innebär att den rätt offentliganställda har att 
medverka i media inte behöver vägas mot en lojalitetsplikt till 
arbetsgivaren. Denna syn på offentliganställda (till skillnad mot 
privatanställda) är mycket särpräglad för Sverige och skiljer sig mot 
de regler som finns i andra länder.64  

                                                                                                                                                               
59 Se 1 kap 1 § 3 st TF. 
60 Se 7 kap 3 § TF. 
61 Se, vad gäller anonymitetsskyddet, 3 kap 3 § TF (och 2 kap 3 § YGL) och, vad gäller efter-
forskningsförbudet, 3 kap 4 § TF (och 2 kap 4 § YGL). Det kan noteras att dessa regler även 
gäller om meddelaren har överskridit sin meddelarfrihet och därmed, genom uppgifts-
utlämnandet, begått ett brott. 
62 Se t.ex. regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra 
yttrandefrihetsrättsliga frågor, s. 41. 
63 Se 3 kap 5 § TF. Denna bestämmelse infördes så sent som 2011, men redan innan dess ansågs 
repressalier kunna föranleda ansvar för tjänstefel. Se t.ex. NJA 1914 s. 381. 
64 Se Bull, T., Fundamentala fragment: ett konstitutionellt lapptäcke (Iustus 2013), s. 286 med 
hänvisningar. 
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3.2 Vilka är den svenska offentlighetsprincipens 
karaktärsdrag? 

I samhällsdebatten framhålls ofta att den svenska offentlighets-
principen har en central betydelse för vår demokrati. Därför kan man 
lätt få intrycket att det också finns en bred enighet om vad som 
kännetecknar principen. Men som tidigare konstaterats finns det 
viktiga skillnader mellan de sätt på vilka offentlighetsprincipen 
uppfattas av olika intressenter. Detta var ett framträdande inslag i 
debatten inför folkomröstningen om vårt medlemskap i EU. Till 
skillnad från regeringen som konsekvent fokuserade sina över-
väganden på rätten att få tillgång till allmänna handlingar, ville flera 
kritiker bredda begreppet offentlighetsprincipen till att omfatta 
”hela den konstruktion som skall säkerställa ett upplyst med-
borgerligt samtal” (se ovan 2.1). 

Det förefaller oss som att de olika synsätt som råder, om vad 
offentlighetsprincipen innebär och hur den är tänkt att fungera, 
återspeglar olika intressenters prioriteringar och agendor. Medan 
regeringen och andra offentliga aktörer – som utrednings-
kommittéer, lagrådet och konstitutionsutskottet – konsekvent hållit 
isär olika komponenter (till exempel ”offentlighetsprincipen och 
”principen om meddelarfrihet”) har kritiker – ofta journalister och 
tryckfrihetsexperter – försökt freda en i deras ögon samman-
hängande konstruktion med stark historisk förankring.65 Beroende 
på om förståelsen av offentlighetsprincipen har varit smal eller bred 
har också förutsättningarna för att den ska kunna fungera inom EU 
varit bättre eller sämre. 

Trots sådan oenighet om vad som kännetecknar offentlig-
hetsprincipen, tycks det råda en överväldigande samstämmighet om 
att principen är en för svensk demokrati särpräglat inslag – vårt 
”konstitutionella, politiska och kulturella arv” – och därmed något 
som skiljer oss från andra länder.66 Men denna slutsats dras numera 
rutinmässigt; utan att det tydligt förklaras vad det är som gör 
offentlighetsprincipen så svensk – annat än att den är mycket 
gammal – och utan att det redovisas hur det idag ser ut i andra länder. 
Så vitt vi kan avgöra råder det en närmast total brist på moderna 

                                                                                                                                                               
65 Jfr ovan not 25. 
66 Se akt om Sveriges anslutning, ovan not 18. 
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svenska undersökningar, så kallade komparativa studier, som 
förbehållslöst jämför våra regler om offentlighetsprincipen med 
motsvarande regler i andra länder.67 Däremot finns det en mängd 
internationella undersökningar som pekar på att offentlighets-
principen – förstådd som varje medborgares rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar – har blivit ett centralt inslag i många länders 
grundlag (inte sällan med en konstruktion som har många likheter 
med vår).68 Denna brist på svenska undersökningar innebär att det 
är svårt att trovärdigt säga om vår offentlighetsprincip är bättre än 
andras och varför.  

Men som en motvikt till alla ställningstaganden som upprepar hur 
svensk den svenska offentlighetsprincipen är och hur länge den 
praktiserats tycks en ny debatt växa fram, som är intresserad av 
erfarenheter från andra länder. Så till exempel hävdar Medieinstitutet 
FOJO att den svenska offentlighetsprincipen ”skulle må ännu bättre 
av en makeover.”69 Efter att ha granskat RTI:s globala index (se ovan 
1.4) över olika länders regler om rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar konstaterar FOJO att svenska regler placerar oss på plats 
33, mittemellan länder som Kirgizistan och Panama. Den spännande 
slutsats de drar är att den svenska offentlighetsprincipen ”på flera 
sätt är omodern och bör anpassas bättre till nutiden för att ge 
medborgarna insyn, minska riskerna för korruption och därmed 
stärka demokratin.” Inte någon av alla de brister de pekar på kopplas 
till EU och listan med lärdomar som kan dras från andra länder är 
lång. 

För att få en tydligare bild av vad den svenska offentlighets-
principen, med fokus på rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar, omfattar och vad som kan tänkas särprägla den har vi 
försökt identifiera de karaktärsdrag som mer eller mindre konse-
kvent lyfts fram i modernt svenskt lagstiftningsarbete. Dessa 
sammanfattas som: 

                                                                                                                                                               
67 Jfr betänkande av grundlagsutredningen inför EG SOU 1993:14 där en översiktlig genom-
gång görs av reglerna i några medlemsstater i dåvarande EG. 
68 Se särskilt Riekkinen, M. & Suksi, M., Access to Information and Documents as a Human 
Right (Åbo Institute for Human Rights 2015) och Maurer, A., Comparative Study on Access 
to Documents (and Confidentiality Rules) in International Trade Negotiations, European 
Parliament Policy Department, Directorate-General for External Policies 2015, PE549.033, s. 
9-11. 
69 Se Forsberg, K. & Amnell, M., Offentlighetsprincipen skulle må ännu bättre av en makeover, 
Dagens Samhälle 2017-11-02. 
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a) en gammal svensk grundsats med rötter i europeisk 
liberalism 

b) en flexibel konstruktion som bygger på intresseavvägning 

c) en grund för demokrati och förtroende för myndigheter 

d) en historisk och systematisk koppling till tryckfrihet 

e) en central komponent i vår grundlags fri- och rättighets-
skydd 

a) En gammal svensk grundsats med rötter i europeisk liberalism 

Den regel i svensk grundlag som idag slår fast offentlighetsprincipen 
kom första gången till uttryck i 1766 års tryckfrihetsförordning.70 
Genom denna, även för upplysningstiden uppseendeväckande 
grundlag, infördes en frihet för varje medborgare att ”skriva och låta 
trycka” allt som inte var uttrycklig förbjudet (och en frihet att ”upp-
giva sina tankar om allt”). Till den nyfödda tryckfriheten – den första 
i världen – knöts en omfattande rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar och på plats skriva av dem.71  

Det finns oerhört mycket spännande att säga om det händelse-
förlopp som föregick 1766 års tryckfrihetsförordning (och detta 
finns det också mycket bra skrivet om). Den person som tydligast 
förknippas med arbetet i riksdagen var Anders Chydenius, en ung 
präst från den finska rikshalvan. Chydenius – som var politiskt 
liberal – tillhörde vänsterflygeln inom oppositionen och har beskri-
vits som en av de starkast brinnande riksdagsmännen under denna 
period.72 Hans grundinställning präglades av upplysningstidens 

                                                                                                                                                               
70 Se Kongl Maj:ts nådiga förordning angående skrifter och tryckfriheten av den 2 december 
1766. 
71 Se 10 § som räknar upp ett antal handlingar från domstolar och myndigheter och förklarar 
att tryckfriheten förutsätter att ”uti alla archiver fri tilgång lemnas at sådane handlingar få in 
loco afskrifwa eller i bevittnad afskrift utbekomma”. Jfr 11 § som tar sikte på handlingar från 
riksdagen, och förklarar att ”alla Riksdags relationer ifrån hwad ort och ställe the än blifwit 
för thetta utfärdade, måge också få tryckas af hvem som hälst sig thertill anmäler, dock at 
hwad deruti omförmäles, som under operation eller afhandling med och på främmande orter 
hemlighet kräfwer, ej må utlefwereras och allmänt giöras” (det vill säga öppenhet som 
huvudregel men undantag för sekretess). 
72 Se Björnsson, A., Rätten att kritisera överheten – svensk tryckfrihet 250 år, Hammarskjöld-
föreläsning vid Nordeuropainstitutet på Humboldt-Universität zu Berlin den 21 juni 2016. 
En underbar text som är tillgänglig på internet. 
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ideal; att allt måste kunna granskas och kritiseras, också överheten. 
Ju fler som tog till orda, desto bättre. För ofta finner man större 
insikt hos folk som är mindre framgångsrika i samhället, menade 
Chydenius, än hos dem ”som äro mera lysande.”73 Men det var fler 
än Chydenius som propagerade för sådana idéer. Den mest 
inflytelserika tänkare, som tveklöst påverkade Chydenius och hans 
meningsfränder, var en annan ung man från den finska rikshalvan, 
Peter Forsskål. 

Peter Forsskål var en tämligen okänd filosof och botaniker. Efter 
att han framgångsrikt försvarat en avhandling vid Georg-August-
Universität i Göttingen, en av den tidens mest progressiva lärdoms-
miljöer, återvände Forsskål för att göra karriär vid Uppsala 
universitet.74 Under sin vistelse i Göttingen hade Forsskål vunnit 
respekt för sina idéer och invalts i den kungliga vetenskaps-
akademien. Men i Uppsala möttes han med ett utbrett misstroende 
och när han 1759 ville lägga fram en ny avhandling som gav uttryck 
för radikala liberala strömningar (vid filosofiska fakulteten) fick han 
avslag. En avgörande anledning var att han inte endast skrivit sin 
avhandling på latin utan också på svenska, för att den skulle kunna 
läsas av vanligt folk.75 Därför lät Forsskål på egen bekostnad trycka 
sin text, som en pamflett, och det gav genomslag. Titeln på hans text 
var ”Tankar om Borgerliga Friheten” och den handlade om hur 
viktigt det var att inskränka regeringsmakten (vilket då var samma 
sak som kungamakten) genom att bygga upp ett medborgarskap 
runt fri- och rättigheter: en grundläggande ”skrivfrihet” (tryck- och 
yttrandefrihet) men också en äganderätt och en näringsfrihet samt 
en rätt till utbildning, och ett antal rättsstatsgarantier (som en rätt 
till domstolsprövning). I detta sammanhang formulerade Forsskål 
också tankar om det som med tiden skulle komma att kallas 
offentlighetsprincipen:76  
                                                                                                                                                               
73 Se Björnsson, A. ovan not 72. 
74 I sin tyska avhandling kritiserade Forsskål den inflytelserike, men nyligfen avlidne, filosofen 
Christian von Wollf, som börjat minska i internationell betydelse men fortfarande hade många 
efterföljare på Uppsala universitet. Det kan noteras att den idébildning som Göttingen vid 
denna tid förknippades med var influerad av den då livskraftige David Hume (som inte endast 
var en av upplysningstidens centrala tänkare utan också en av dem som hade en uppfattning 
om ”medborgare” som byggde på rasism). 
75 Se Björnsson, A., ovan not 72, och Nordin, J., Forsskål lade grunden för det fria ordet, SvD 
2013-07-10 och Spangenberg, C. G., Tankar om den borgerliga friheten - Peter Forsskåls skrift 
om tryckfriheten 250 år, i dokumentationen till professorsinstallationen vid Uppsala 
universitet höstterminen 2009. 
76 Se Forsskål, P., Tankar om Borgerliga Friheten (Salvius 1759), § 20. Begreppet offentlig-
hetsprincipen började användas under 1900-talet. Se Hirschfeldt, J., nedan not 99, s. 3. 
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Peter Forsskål, Tankar om Borgerliga Friheten (1759) 

Ändteligen är ock det en wigtig rättighet i et fritt samhälle, at fritt få 
bidraga til det allmännas wäl. Men skall det ske, så måste Samhällets 
tilstånd kunna blifwa wederbörligen bekant för hwar och en, och en 
hwar äga tilfälle at därom få yttra sina tankar. Där det saknas, är friheten 
ej wärd sit namn. Krigssaker, och alt, hwaraf utländningar och owänner 
kunna göra missbruk, behöfwa til en tid döljas, och ej komma til mångas 
wetskap, men ej för rätta medborgares, utan för fiendernas skul. Mycket 
mindre böra fridssaker, och hwad som i allmänhet angår inwärtes 
wälfärden, dragas undan inwånarenas ögon. Annars händer lätt, at 
endast utländningar, som wilja skada, utforska alla hemligheter genom 
Sändebud och penningar, men sielfwa landets folk, som böra gifwa 
tjänliga råd, äro okunniga om det mästa. Däremot, då hela landet är 
kändt, se åtminstone de upmärksamma, hwad som gagnar eller skadar, 
och uptäcka det för alla, där nödig skrif-frihet är. Då kunna allmänna 
rådslag altid styras af sanning och kärlek til Fäderneslandet, på hwilkets 
gemensamma wäl alla enskildtas beror. 

Det är viktigt att uppmärksamma att flera moderna forskare varit 
måna om att betona att det knappast var något ädelt ideologiskt 
ställningstagande som låg bakom riksdagens beslut att anta 1766 års 
tryckfrihetsförordning. Snarare rörde det sig om att de argument 
som Chydenius, Forsskål och flera andra förde fram var till 
omedelbar nytta för riksdagens två grupperingar, som både ville 
säkerställa sin framtida insyn i regeringsmakten. Den slutsats dessa 
forskare därför drar är att den svenska offentlighetsprincipens rötter 
i europeisk liberalism inte är djupt rotade utan snarare beror på en 
”historisk olyckshändelse”.77 Ett kraftfullt stöd för en sådan slutsats 
finner man i det faktum att det skulle dröja ytterligare 200 år innan 
det breda skydd för fri- och rättigheter som Forsskål tänkte på fick 
genomslag i riksdagen (se nedan 3.2.e).78  

Utvecklingen från 1766 års tryckfrihetsförordning fram till den 
offentlighetsprincip som gäller idag (se ovan 3.1) har inte gått i en 

                                                                                                                                                               
77 Se särskilt Öberg, U., EU Citizens’ Right to Know: The Improbable Adoption of a 
European Freedom of Information Act, Cambridge Yearbook of European Legal Studies 1999 
s. 303. För en översikt av sådan kritik se Goldberg, D., From Sweden to the Global Stage: 
Freedom of Information as European Human Right? International Media and Entertainment 
Law 2017-17 s. 1. För en översikt av läget i riksdagen, se Riekkinen, M. & Suksi, M., ovan not 
68, s. 7–11 och Nordin, J., 1766 års tryckfrihetsförordning: bakgrund och betydelse (Kungliga 
Biblioteket 2015). 
78 Se särskilt regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen (s. 16), 
regeringens proposition 1978/79:195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m. och 
regeringens proposition 1993/94:117 om inkorporering av Europakonventionen och andra fri 
och rättighetsfrågor. 
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rak linje. Precis som med samhället i stort präglas istället principens 
historia av en rad ojämna steg, vars riktning ofta påverkats av politisk 
maktkamp.  

Efter kung Gustav III:s statskupp 1772 beskars den nya 
tryckfriheten, mindre än sex år efter att den införts. Även om en 
kärna blev kvar (särskilt regler om insyn i rättsväsendet) försämrades 
förutsättningarna för öppenhet i myndigheters verksamhet under 
hela den period som ledde fram till att kung Gustav IV Adolf 
arresterades av upproriska officerare 1809. I den nya regeringsform 
som infördes samma år fick tryckfriheten – och offentlighets-
principen – nytt grundlagsskydd.79 Som ett ytterligare led i samma 
reform infördes en ny tryckfrihetsförordning men dess regler 
begränsades snart igen. De regler om allmänna handlingars offentlig-
het som slogs fast i 1812 års tryckfrihetsförordning påminde om de 
som ursprungligen införts i 1766 års tryckfrihetsförordning och 
gällde utan större förändringar fram till 1937.80  

Då bröts de detaljerade sekretessreglerna ut och placerades i en 
vanlig lag, den så kallade sekretesslagen.81 Samtidigt infördes en ny 
begreppsbildning – om till exempel vad som menas med ”allmänna 
handlingar” – som i allt väsentligt kommit att bestå. Genom 1949 års 
tryckfrihetsförordning (som är den idag gällande) klargjordes att 
tryckfriheten och varje medborgares rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar bärs upp av intresset att främja ”ett fritt meningsutbyte 
och en allsidig upplysning” (jfr 1 kap 1 § och 2 kap 1 § TF). 

Under 1970-talet skedde två viktiga reformer av tryckfrihetsför-
ordningens regler om allmänna handlingars offentlighet. För det 
första gjordes offentlighetsprincipen tillämplig på tekniska upp-
tagningar (samtidigt infördes ett förbättrat skydd för den personliga 
integriteten). För det andra genomfördes en ”modernisering” som 
skulle ge ”större fasthet åt grundlagsregleringen” (samtidigt infördes 

                                                                                                                                                               
79 Se 85 och 86 §§ i 1809 års regeringsform. 
80 Se betänkande från 1944 års tryckfrihetssakkunniga SOU 1947:60, s. 67. Under 1800-talet 
bidrog JO-ämbetet (som inrättats 1809) med att precisera offentlighetsprincipens innebörd, 
bland annat när det gäller skyldigheten att föra diarier och hålla dessa tillgängliga, rätten att få 
tillgång till ”dagens post” samt innebörden av kraven på att en handling skulle tillhandahållas 
”genast och utan tidsutdräkt” om det inte mötte ”betydande hinder”. Se Hirschfeldt, J., nedan 
not 99, s. 14–15. 
81 Se lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. 
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några nya sekretessgrunder och en möjlighet för regeringen att 
komplettera sekretesslagen med tillämpningsföreskrifter).82  

I början på 1980-talet infördes en ny sekretesslag, där regler om 
handlingars sekretess och tjänstemäns tystnadsplikt samordnades 
(som senare ersattes av den offentlighets- och sekretesslag som 
gäller idag).83 Den ansågs nödvändig för att sekretessregler skulle bli 
lättare att förstå och enklare för myndigheter att tillämpa. Framför 
allt infördes ett nytt system med skadeprövning (se ovan 3.1.b). En 
anledning var att det med tiden blivit många detaljerade regler, som 
ofta innebar en ”presumtion för sekretess, fastän förhållandet borde 
vara det omvända.” Därför infördes en omvänd presumtion, där 
”hemlighållande görs beroende av en bedömning från fall till fall av 
den skada som kan antas uppkomma genom ett utlämnande.”84  

Den bestämmelse i svensk grundlag som idag slår fast regeln om 
allmänna handlingars offentlighet hittar man i 2 kap 1 § tryckfrihets-
förordningen. Här sägs att varje medborgare till främjande av ett 
fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska ha rätt att få till-
gång till allmänna handlingar (se ovan 3.1.a). På detta sätt ”markeras 
att handlingsoffentligheten utgör ett inslag i den medborgerliga 
yttrande- och informationsfriheten och därmed en av betingelserna 
för den fria demokratiska åsiktsbildningen.”85  

b) En flexibel konstruktion som bygger på intresseavvägning 

Nu precis som för 250 år sedan bygger den svenska offentlig-
hetsprincipens konstruktion på idén att varje medborgares rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar endast är en huvudregel som får 
begränsas – genom sekretess – inom ett antal brett formulerade 
områden; till exempel ”rikets säkerhet eller dess förhållande till 
annan stat eller mellanfolklig organisation” eller ”skyddet för en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden” (se ovan 3.1.a och 
b). Syftet med denna konstruktion är att i grundlag ”endast ange de 

                                                                                                                                                               
82 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet och regeringens proposition 1973:33 om ändringar i tryckfrihets-
förordningen och datalag (1973:289). 
83 Se sekretesslagen (1980:100). 
84 Se betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén SOU 1975:22, s. 90. 
Även om sådana skaderekvisit redan förekom i sekretesslagen var de inte vanliga. 
85 Se betänkande av utredningen om utrikessekretessen SOU 1994:49, s. 16. 
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basregler som fordras för att ge offentlighetsprincipen fasthet och 
stadga” och att de undantag som räknas upp ska uttrycka ”de 
grunder som får föranleda sekretess medan de härpå stödda, detalje-
rade sekretessreglerna ges i allmän lag.”86  

Det resonemang som ligger bakom offentlighetsprincipens 
konstruktion – att inte placera detaljerade sekretessregler i grundlag 
– kommenterades av utredningskommittén som förberedde de 
senaste ändringarna av vår grundlags regler om allmänna handlingars 
offentlighet. Den så kallade offentlighets- och sekretesslagstift-
ningskommittén (som leddes av justitiekanslern Ingvar Gullnäs) 
framhöll att sekretessregler därmed skulle kunna vara så klara och 
entydiga som möjligt och ändå ganska enkla att ändra:87  

Betänkande från kommittén ledd av Ingvar Gullnäs (1975) 

Sett från utpräglade offentlighetssynpunkter är, som redan antytts, ett 
system där sekretessreglerna finns i grundlag fördelaktigt. Varje 
ytterligare sekretessregel kräver då ändring av grundlag och är därför 
inte så lätt att genomföra. Samtidigt måste beaktas inte bara att 
sekretessreglerna skall vara handlingsregler för dem som är satta att 
tillämpa offentlighetslagstiftningen utan också att varje medborgare 
skall kunna bilda sig en uppfattning om vad som är offentligt och vad 
som bedömts vara så skyddsvärt att det måste hållas hemligt. Reglerna 
måste alltid vara så klara och entydiga som möjligt. Vidare bör det vara 
möjligt att hitta i regelkomplexet. Mera detaljerade regler har dessutom 
ett egenvärde genom att de framtvingar noggrannare ställnings-
taganden. Alltför detaljerade regler har dock en tendens att undan-
skymma huvudprincipen om offentlighet. Sekretessen är och bör vara 
undantag.  

Att tillmötesgå alla dessa krav, uttryckliga eller underförstådda, är svårt. 
Så mycket är dock klart som att reglerna måste vara så detaljerade att de 
inte passar i grundlag. Övervägande skäl talar […] för att i princip 
behålla nuvarande ordning. Detta innebär att i grundlagen endast anges 
de grunder som får föranleda sekretess medan de härpå stödda, 
detaljerade sekretessreglerna ges i allmän lag. Visserligen kan många nya 
sekretessregler då införas under förutsättning att de i grundlagen 
angivna motiven för hemlighållande inte överträds, men det måste likväl 
ske med riksdagens medverkan. Häri torde ligga tillräcklig garanti för 
att offentlighetsprincipen kommer att kvarstå som huvudregel. 

                                                                                                                                                               
86 Se betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén SOU 1975:22, s. 89–
90. 
87 Se betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén SOU 1975:22, s. 88–
90. 
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Vad som i sammanhanget framstår som särskilt viktigt att upp-
märksamma är den hopkoppling som görs mellan offentlighets-
principen och riksdagen. Samtidigt som det framhålls att nya 
sekretessregler kan införas (under förutsättning att de i grundlags-
regler uppställda ramarna för hemlighållande inte överträds) 
konstateras att det måste ske ”med riksdagens medverkan” och att 
detta, i sin tur, utgör en ”tillräcklig garanti för att offentlighets-
principen kommer att kvarstå som huvudregel.” Som kommer att 
tydliggöras längre fram (se nedan 3.2.e) bygger offentlighets-
principens konstruktion alltså på en intresseavvägning; mellan rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar och sådan begränsning av den 
rätten – genom sekretess – som ”framstår som nödvändigt av hänsyn 
till viktiga motstående intressen.”88 

Mot bakgrund av det kan man konstatera att offentlighets-
principen alltså inte utgör någon garanti för ett visst innehåll – för 
hur mycket insyn medborgarna har rätt till – utan istället är en 
konstitutionell mekanik som ger dem rätt till mer eller mindre insyn 
beroende på vilka sekretessregler riksdagen väljer att besluta inom 
grundlagens ramar. Det är med andra ord grundlagens ramar för 
undantag till öppenhet och, inom dessa ramar, riksdagens ansvar för 
en intresseavvägning, som är centrala för offentlighetsprincipen, inte 
den grad av hemlighållande som medges i de sekretessregler som 
finns vid en viss tidpunkt.  

Den lag som i dag omfattar de detaljerade sekretessregler som 
riksdagen beslutat är offentlighets- och sekretesslagen (se ovan 
3.1.b). I skrivande stund omfattar den 44 kapitel av vilka 30 (14-43) 
innehåller regler för specifika sekretessområden (totalt 362 para-
grafer). Mest omfattande är kapitel 30 om ”sekretess till skydd för 
enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet” 
(46 paragrafer). En närmare genomgång av de bestämmelser som har 
störst betydelse för vår utredning kommer att redovisas i avsnitt 5. 

Utan tvekan har många av reglerna i offentlighets- och sekretess-
lagen införts för att anpassa den svenska offentlighetsprincipen till 
lagstiftning från EU (se nedan 4.5.c och 5.2). Men redan innan vårt 
medlemskap inleddes konstaterade den så kallade grundlags-
utredningen inför EG (ledd av professor Olof Ruin) att ”den 
svenska huvudregeln om allmänna handlingars offentlighet medfört 

                                                                                                                                                               
88 Se regeringens proposition 1975/76:160 om allmänna handlingars offentlighet, s. 73 och t.ex. 
konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU18 Personuppgiftslag. 
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att det svenska regelverket om undantag från huvudregeln – 
sekretessreglerna – kommit att bli mycket detaljerat.” Dessutom 
gjordes bedömningen att EU:s dåvarande sekretessregler inte bara 
skulle kunna inrymmas inom grundlagens ramar för undantag utan 
att de också tycktes motsvaras av befintliga sekretessregler. Därför 
borde det ”alltså inte bli fråga om att något slags uppgifter som 
hittills varit offentliga hos oss blir hemliga vid ett medlemskap” (jfr 
ovan 2.1).89 

c) En grund för demokrati och förtroende för myndigheter 

Det är svårt att mäta den betydelse som offentlighetsprincipen 
faktiskt haft och har för det svenska samhället. Men det råder ingen 
brist på forskning – svensk och internationell – som tydligt pekar på 
att öppenhet har en hämmande effekt på korruption inom den 
offentliga sektorn och därför bidrar till förtroende för myndig-
heter.90 Enligt docent Staffan Andersson har Sverige en i inter-
nationell jämförelse låg korruption inom den offentliga sektorn och 
en anledning till det är att offentlighetsprincipen ger möjlighet till 
insyn (en annan anledning han pekar på är den utbredda upp-
fattningen att korruption helt enkelt inte är acceptabelt).91  

I det centrala svenska lagstiftningsarbete som vi tittat på har vi 
inte hittat några försök att mäta och empiriskt påvisa offentlighets-
principens betydelse. Istället framställs det som otvetydigt – en 
självklarhet – att offentlighetsprincipen har stor betydelse för vår 
moderna demokrati. Det ligger så att säga redan med i uppdraget, 
som en förutsättning snarare än som en fråga. Men ett värdefullt 
försök att tydligt slå fast den förväntan som finns om offentlighets-

                                                                                                                                                               
89 Se betänkande av grundlagsutredningen inför EG SOU 1993:14, s. 185, 205–207 och 215. Se 
även regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 10. 
90 Se t.ex. Rothstein, B., The Quality of Government (University of Chicago Press 2011) och 
Making Sense of Corruption (Cambridge University Press 2017), samt Rose-Ackerman, S., 
Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform (Cambridge University 
Press 2016) och Cordis, A. S. & Warren, P. L., Sunshine as Disinfectant: The effect of State 
Freedom of Information Act Laws on Public Corruption, Journal of Public Economics 2014 
s. 18. 
91 Se särskilt Andersson, S., Corruption in Sweden – Exploring Danger Zones and Change 
(Umeå universitet 2002) och intervju på http://www.publikt.se/artikel/affarerna-som-hotar-
demokratin-2927. 
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principens betydelse gjordes ändå av utredningskommittén som för-
beredde de senaste ändringarna av vår grundlags regler om allmänna 
handlingars offentlighet:92  

Betänkande från kommittén ledd av Ingvar Gullnäs (1975) 

Genom att myndigheternas åtgärder är föremål för allmän insyn får 
allmänheten möjligheter att kontrollera myndigheternas handlägg-
ningsrutiner, ambition och effektivitet. Felaktigt eller olämpligt hand-
lande kan bli föremål för kritik, som i gynnsamma fall leder till rättelse 
eller försvårar ett upprepande. Ovederhäftig och illa underbyggd kritik 
mot korrekt arbetande myndigheter får svårare att vinna tilltro hos en 
allmänhet, som genom offentligheten själv har möjlighet att kontrollera 
sanningshalten i gjorda påståenden. Insynen förbättrar också inform-
ationsläget överhuvudtaget, och den för en demokrati vitala debatten 
om samhällets organisation, uppgifter och tillstånd kan föras med ett 
tillförlitligare underlag än om myndigheternas material inte stod till 
förfogande. 

Det förefaller oss som att denna förklaring fortfarande kan användas 
för att förstå den svenska synen på offentlighetsprincipen och det 
sätt på vilket den sätter sin prägel på vårt samhälle …och visst ligger 
den fortfarande nära upplysningstidens ideal (jfr ovan 3.2.a) 

Men om offentlighetsprincipen har så stor betydelse för vår 
demokrati, har länder där principen är svagare, en sämre demokrati 
än vi? Utan att försöka svara på den frågan vill vi uppmärksamma att 
det idag finns många länder som förstått hur viktig offentlighets-
principen är. Enligt de som ansvarar för RTI:s globala index (se ovan 
1.4) var det 1993 endast 19 länder som hade särskilda regler (lagar) 
om rätt att få tillgång till allmänna handlingar, 20 år senare var det 95 
länder.93 Enligt den internationella organisationen Right2Info har 
åtminstone 53 av dessa 95 länder regler i grundlagar.94  

Samma utveckling är påtaglig om man tittar på EU:s medlems-
länder. När det svenska medlemskapet fortfarande förbereddes 
konstaterade regeringen att EU:s dåvarande medlemsländer hade 
”helt olika traditioner i fråga om allmänhetens rätt till insyn i 
myndigheternas verksamhet” och att endast ett fåtal av dem hade ”en 

                                                                                                                                                               
92 Se betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén SOU 1975:22, s. 87. 
Se även SOU 1966:60 och 61. 
93 Se http://www.rti-rating.org. 
94 Se http://www.right2info.org. Jfr Forsberg, K. & Amnell, M., ovan not 69, samt Riekkinen, 
M. & Suksi, M., ovan not 68. 
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generell lagstiftning som tillförsäkrar allmänheten tillgång till 
information från myndigheterna.”95 Numera förefaller alla EU:s 
medlemsländer ha särskilda regler som slår fast varje medborgares 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar och minst hälften av dem 
har regler i grundlagar.96 Men det betyder inte att det inte fortfarande 
finns stora skillnader. Om vi tittar på RTI:s rangordning av hur pass 
stark utformning av sina regler olika länder har, hittar vi flera av EU:s 
medlemsländer högt upp; Finland, Sverige, Storbritannien, Estland 
och Irland, men vi hittar också Tyskland och Österrike i botten.97 
Övriga medlemsländer ligger någonstans mittemellan. 

Om man jämför den svenska offentlighetsprincipen med offent-
lighetsprincipen i de andra medlemsländer som också har regler i sina 
grundlagar, hittar man en konstruktion som i stora delar liknar vår 
(jfr nedan 3.2.e). Men en sak som tycks vara speciell för den svenska 
offentlighetsprincipen är att den har många grundlagsregler om 
sådana detaljer som andra har i vanlig lag (till exempel vad som utgör 
en allmän handling och hur den ska förvaras). En annan sak som 
tycks vara speciell är att den har en historisk och systematisk 
koppling till tryckfrihet. 

Drivkraften bakom den utveckling som skett internationellt är 
inte uppenbar. Men utan tvekan är det idag många som vill dela vårt 
gamla ideal. Ett uttryck för det hittar man i en betydelsefull dom 
från 2008 där EU-domstolen konstaterar att unionsmedborgarnas 
rätt att få tillgång till institutionernas handlingar ”gör det möjligt att 
öppet diskutera skillnaderna mellan olika ståndpunkter” och därmed 
”bidrar till att öka institutionernas legitimitet i de europeiska 
medborgarnas ögon och till att öka deras förtroende.”98  

d) En historisk och systematisk koppling till tryckfrihet 

Det är fortfarande en öppen fråga om 1766 års tryckfrihetsför-
ordning tog sin utgångspunkt i rätten att sprida yttranden eller i 

                                                                                                                                                               
95 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 1 och betänkande av 
utredningen om utrikessekretessen SOU 1994:49, s. 43. Se även regeringens proposition 
1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, s. 461. 
96 Se http://www.rti-rating.org samt Riekkinen, M. & Suksi, M. & Maurer, A., ovan not 68. 
97 Se http://www.rti-rating.org/country-rating. 
98 Se dom den 1 juli 2008 i Förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P Konungariket Sverige 
och Maurizio Turco mot Europeiska unionens råd, EU:C:2008:374. 
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kravet på insyn i den offentliga makten. Men oavsett vilket, så har 
den koppling mellan tryckfriheten och offentlighetsprincipen som 
då gjordes kommit att bestå. Som tidigare hovrättspresidenten (och 
justitiekanslern) Johan Hirschfeldt uttryckt det, har tryckfriheten 
och offentlighetsprincipen blivit ”ett sorts tvillingpar i samhällslivets 
tjänst” som ”förutsätter varandra för att växa.”99  

Den svenska offentlighetsprincipens koppling till tryckfriheten 
är mycket tydlig i 1766 års tryckfrihetsförordning. Här knöts varje 
medborgares rätt att få tillgång till allmänna handlingar till en frihet 
att ”skriva och låta trycka” allt som inte var uttryckligt förbjudet.100 
De gjordes alltså inte någon skarp åtskillnad mellan tryckfriheten 
och offentlighetsprincipen.101 En tänkbar förklaring är att tryck-
pressen då var det enda redskapet för den som ville sprida sitt 
budskap till en större publik. Men det har även framhållits att 
tillgång till allmänna handlingar var en förutsättning för en effektiv 
tryckfrihet (däremot har tanken att offentlighetsprincipen endast 
skulle vara ett medel för att förverkliga tryckfriheten inte vunnit 
gehör).102  

En terminologisk överlappning mellan offentlighetsprincipen 
och tryckfriheten fanns kvar i 1812 års tryckfrihetsförordning och 
det var inte förrän i 1949 års tryckfrihetsförordning – nu gällande – 
som begreppen tydligt hölls isär. Men sambandet mellan dem 
fortsatte att vara starkt. Mest uppenbart placeras vår grundlags 
bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet fortfarande 
tillsammans med dess bestämmelser om tryckfrihet och inte 
tillsammans med dess bestämmelser om övriga fri- och rättigheter. 
Att denna systematik inte endast ska ses som en historisk 
påminnelse utan även som uttryck för en politisk vision – korpora-
tivistisk snarare än individualistisk – framhölls av justitieministern 
Lennart Geijer, när han för 40 år sedan presenterade den modernise-
ring som gäller än idag (jfr ovan 3.2.a):103  

                                                                                                                                                               
99 Se Hirschfeldt, J., 1766 års tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens utveckling, 
Förvaltningsrättslig Tidskrift 1998 s. 1, på s. 2. 
100 Se 1766 års tryckfrihetsförordning 11 §. 
101 Se 1766 års tryckfrihetsförordning 1–15§§. På ett liknande sätt räknade 1812 års 
tryckfrihetsförordning upp olika typer av handlingar som var tillåtna att ”i allmänt tryck 
utgiva” (2 §). 
102 Se betänkande av den sävströmska utredningen SOU 1935:5, s. 27. 
103 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 70–71. Jfr betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftnings-
kommittén SOU 1975:22, s. 87. 
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Regeringens proposition om nya grundlagsbestämmelser angående 
allmänna handlingars offentlighet (1976) 

I ett samhälle som vårt där den politiska makten bygger på mandat från 
folket är det givetvis nödvändigt att allmänheten kan få en sådan inblick 
i de offentliga angelägenheterna att underlag skapas för diskussion och 
beslut om lagstiftning eller andra åtgärder som påverkar utvecklingen. 

Tillgången till allmänna handlingar medger en objektiv information om 
förhållandena inom stat och kommuner. Offentlighetsprincipens bety-
delse för en levande demokrati sträcker sig emellertid längre än till att 
kasta ljus över tillståndet inom den offentliga förvaltningen. Myndig-
heternas handlingar innehåller en rik fond av fakta i de mest skilda 
angelägenheter. Tillgången till denna information är i hög grad ägnad att 
berika den allmänna debatten och bredda underlaget för medborgarnas 
och organisationernas ställningstaganden i skilda samhällsfrågor. Rätten 
att ta del av allmänna handlingar är således en del av den medborgerliga 
rätten att inhämta och ta emot information och därmed en av 
betingelserna för den fria demokratiska åsiktsbildningen. De allmänna 
handlingarnas betydelse som informationskälla ökar otvivelaktigt allt-
eftersom stat och kommun i växande omfattning påtar sig ansvaret för 
skilda uppgifter i samhällsgemenskapens intresse. 

Det är uppenbarligen orealistiskt att räkna med att enskilda personer 
har möjlighet att systematiskt eller över huvud taget i någon större 
omfattning ta del av innehållet i allmänna handlingar. I stället måste man 
inse att offentlighetsprincipen fyller sin allmänna funktion främst 
genom att den utnyttjas av företrädare för politiska partier, för andra 
organisationer och för massmedierna. Av särskild betydelse är pressens 
och övriga nyhetsorgans bevakning av myndigheternas handlingar och 
förmedlingen till allmänheten av uppgifter ur dessa. Från denna syn-
punkt ter det sig väl motiverat att alltjämt i grundlag föra samman 
föreskrifterna om allmänna handlingars offentlighet med den tryck-
frihetsrättsliga regleringen, låt vara att också historiska skäl talar för 
denna systematik. 

Avslutningsvis bör det påpekas att offentlighetsprincipens koppling 
till tryckfriheten fick en viss förstärkning när meddelarfriheten, 
genom 1949 års tryckfrihetsförordning, fick uttryck i grundlag (se 
ovan 3.1.c).104 Sin nuvarande utformning fick meddelarfriheten när 
den nya sekretesslagen infördes 1980. Bredvid våra tjänstemäns 
skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar framstår 
meddelarfriheten som en garanti för den sorts insyn som säkerställs 
                                                                                                                                                               
104 Se 1 kap 1 § andra stycket TF. Se särskilt betänkande av 1944 års tryckfrihetssakkunniga 
SOU 1947:60, s. 50. Det hade redan tidigare funnits en i praxis erkänd möjlighet för 
offentliganställda att straffritt meddela sekretessbelagda uppgifter för publicering. 
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genom tryckfriheten. Men till skillnad mot offentlighetsprincipen, 
som numera har en motsvarighet i många andra länder (se ovan 
3.2.c), är meddelarfriheten fortfarande ganska exotisk och skillnaden 
mot sådana regler om skydd för ”visselblåsare” som man ibland 
hittar internationellt är fortfarande betydelsefull.105  

e) En central komponent i vår grundlags fri- och rättighetsskydd 

Till det som sagts om hur betydelsefull den svenska offentlighets-
principen anses vara för vår demokrati och medborgarnas förtroende 
för myndigheter måste läggas att den betraktas som ”en av hörn-
stenarna i svensk rättsordning”.106 För att offentlighetsprincipen ska 
anses råda räcker det inte med att myndigheter lämnar medborgarna 
en vidsträckt information om sitt arbete. Deras verksamhet måste i 
stället ligga öppen på ett sådant sätt att medborgarna kan inhämta 
upplysningar efter eget behag, oberoende av vilken information 
myndigheter själva vill ge.107 Just detta var det centrala krav som 
Peter Forsskål och Anders Chydenius tillsammans med flera andra 
ställde för 250 år sedan och det är svårt att inte se det som kärnan i 
vad som idag kan betraktas som vår mest utpräglade konstitutionella 
tradition. 

Som tidigare konstaterats är vi i Sverige långtifrån ensamma om 
att ha en i grundlag fastlagen rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar.108 Men till skillnad mot till exempel Finlands moderna 
grundlag, som placerar sin koncist formulade ”rätt att ta del av 
offentliga handlingar och upptagningar” tillsammans med övriga fri- 
och rättigheter, behandlar vår grundlag den fortfarande tillsammans 
med många, gamla och detaljerade regler om tryckfrihet och därmed 
separerat från övriga fri- och rättigheter (se ovan 3.2.d).109  
                                                                                                                                                               
105 Se särskilt Ruotsi, M., Public Officials as News Sources; Constitutionally Protected 
Corruption or Disclosures in the Public Interest? i Lind, A-S m.fl. (red), Transparency in the 
Future (Ragulka 2017), s. 256-257. 
106 Se betänkande av utredningen om utrikessekretessen SOU 1994:49, s. 15 och betänkande 
av grundlagsutredningen inför EG SOU 1993:14, s. 215–216. 
107 Se t.ex. regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående 
allmänna handlingars offentlighet, s. 69-71 och konstitutionsutskottets betänkande 
1997/98:KU18 Personuppgiftslag. 
108 Se särskilt se Riekkinen, M & Suksi, M, ovan not 68. 
109 Se den finska grundlagen 2 kap 12 § 2 mom som föreskriver att: ”[h]andlingar och upp-
tagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande 
skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar 
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Det sätt på vilket offentlighetsprincipen idag inte bara knyter an 
till regler om tryckfrihet (tryckfrihetsförordningen) utan också till 
regler om övriga fri- och rättigheter (regeringsformen) är inte enkelt 
att förstå. En förklaring till det är att vår konstitutionella tradition i 
fråga om tryckfrihet är mycket gammal medan vår konstitutionella 
tradition i fråga om fri- och rättigheter i allmänhet är ung.110 Här 
skiljer vi oss mot andra europeiska länder, där förutsättningarna ofta 
är omvända: ett sedan länge grundmurat skydd för fri- och 
rättigheter men en offentlighetsprincip som nyligen börjat växa fram 
ur en äldre yttrande- eller informationsfrihet.111 I flera av dessa 
länder har dessutom tryckfrihet fått stå tillbaka för ett historiskt 
betingat krav på skydd för personlig integritet.112 Än idag uppfattar 
många unionsmedborgare öppen tillgång till sådana uppgifter om 
människors leverne som knyts till svenska personnummer – ofta 
betraktad som fundamental för våra journalister – som något 
kränkande.113  

Att vår svenska utgångspunkt är annorlunda uppmärksammades 
tydligt 1941 – när vår demokrati stod inför ett omedelbart hot från 
nazism och kommunism – av utredningskommittén (ledd av 
professorn Herbert Tingsten) som började lägga grunden till det 
breda skydd för fri- och rättigheter som numera garanteras i 
regeringsformen:114  

Betänkande från kommittén ledd av Herbert Tingsten (1941) 

Det är ett klart demokratiskt krav, att en tillfällig maktinnehavare icke 
utan folkets hörande skall kunna genomföra förändringar, som i sak 
innebära en djupt ingripande revolution, en revolution, ur vilken en 
återgång kanske knappast är möjlig. I svensk politik har sedan långliga 
tider en social revolution icke varit aktuell politik, om också kraven 
därpå ha omfattats i vissa delar av samhället. Nu gällande principer för 
den svenska samhällsordningen ha därför endast svagt kommit till 

                                                                                                                                                               
och upptagningar.” Den lag som innehåller sekretessregler och andra bestämmelser är lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). 
110 Se särskilt regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, särskilt s. 
16 men även regeringens proposition 1978/79:195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter 
m.m. och regeringens proposition 1993/94:117 om inkorporering av Europakonventionen och 
andra fri och rättighetsfrågor. Jfr betänkande av 1973 års fri- och rättighetsutredning, SOU 
1975:75 s. 25 och bilaga 6. 
111 Se t.ex. Nergelius, J, Konstitutionellt rättighetsskydd – svensk rätt i ett komparativt 
perspektiv (Norstedts Juridik 1996). 
112 Se t.ex. betänkande av grundlagsutredningen inför EG, SOU 1993:14, s. 214 och jfr Harding 
Olsson, B, ovan not 24. 
113 Jfr Amnell, M., m.fl., ovan not 2. 
114 Se betänkande av tingstenska utredningen SOU 1941:20, s. 7–8. 



 2018:1 Den svenska offentlighetsprincipen 

67 

uttryck i våra grundlagar. Man har icke ansett nödigt att bereda ett 
särskilt skydd åt principer, som icke på allvar varit hotade.  

I andra länder, där det politiska livets puls varit hetare, har man varit 
angelägen att bereda garantier även iför samhällets, ej blott för 
statsorganisationens, grundläggande principer. I de engelska kolonierna 
ute i Nordamerika skapades sålunda redan tidigt s.k. rättighetsför-
klaringar och under inflytelser från dessa tillkom 1789 Frankrikes 
berömda Deklaration om människans och medborgarens rättigheter, 
som enligt vissa staträttslärare ännu har gällande kraft. Sedan ha i ett 
flertal europeiska länder liknande rättighetsförklaringar antagits, stun-
dom också förenade med en katalog över medborgerliga skyldigheter.  

Sverige har givit grundlags skydd åt tryckfriheten. Denna är dels 
garanterad genom en [allmän] bestämmelse i regeringsformen […], dels 
genom tryckfrihetsförordningen. Härmed har en av hörnstenarna i ett 
fritt samhälle fått en säker förankring. Det är icke möjligt att utan 
kränkning av svensk grundlag göra ett djupare ingrepp i den rätt, som 
tillkommer svensk medborgare att inom av lagen angivna gränser i tryck 
framföra sina tankar.  

I samband med den modernisering som gjordes av tryckfrihetsför-
ordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet 
1976 konstaterade regeringen i sin proposition att offentlighets-
principen ”i våra dagar” fått en betydelse som sträckte sig långt 
bortanför tryckfriheten (se ovan 3.2.a). Dessutom förklarades att 
det mål som sågs som gemensamt för tryckfriheten och offentlig-
hetsprincipen – att främja ”ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning” – numera skulle ses i sammanhanget av regeringsformen 
och dess nya bestämmelser om fri- och rättigheter.115 En månad 
senare presenterade regeringen sin proposition med den närmare 
utformningen av regeringsformens nya bestämmelser. Då tydlig-
gjordes att regeringsformen använde ”samma principiella yttrande-
frihetsbegrepp” som tryckfrihetsförordningen. Men samtidigt 
markerades att offentlighetsprincipen skulle betraktas ”som en 
självständig rättighet utan anknytning till regeringsformen.”116 Det 
är oklart vilka konsekvenser detta uttalande ska ha idag.  

Samtidigt som konstitutionsutskottet sedan länge, bekräftat att 
offentlighetsprincipen ”utgör ett inslag i den medborgerliga 
                                                                                                                                                               
115 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 24. 
116 Se regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 110 och 143 och 
även regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 69. 
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yttrande- och informationsfriheten och därmed en av betingelserna 
för den demokratiska åsiktsbildningen” har några tunga juridiska 
remissinstanser nyligen sett anledning att påminna om att 
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighetsprincipen 
”står på egna ben” och att det inte är lämpligt att ”sammanblanda 
regelverken.” Det problem som de pekar på är att förutsättningarna 
för att göra rättighetsbegränsningar formellt skiljer sig; mellan 
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar (2 kap 2 § TF) och regeringsformens bestäm-
melser om övriga opinionsfriheter (2 kap 20–25 §§ RF).  

Även om det är riktigt att det finns skillnader i texten finns det 
enligt vår uppfattning ändå uppenbara och, framför allt, viktiga 
likheter. I båda fallen medges en möjlighet att göra begränsningar av 
en rättighet och denna kopplas, hårt, till ändamål – eller intressen – 
som måste vara godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Det sätt på 
vilket denna möjlighet att göra begränsningar får användas är 
underställt ett krav på legalitet: varje begränsning ska göras i en lag. 
Dessutom är det underställt ett krav på proportionalitet. Enligt 
regeringsformen får en begränsning ”aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och 
inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen.” Det innebär att en så kallad proportionalitets-
bedömning ska göras. På motsvarande sätt förutsätter tryckfrihets-
förordningen en intresseavvägning mellan rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar och en sådan begränsning av den rätten – genom 
sekretess – som ”framstår som nödvändig av hänsyn till viktiga 
motstående intressen” (se ovan 3.2.b och nedan 5.3).117 Även det 
innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras, som i allt 
väsentligt överensstämmer med den som föreskrivs, tydligare, i 
regeringsformen.  

Att den intresseavvägning som tryckfrihetsförordningen förut-
sätter syftar till att säkerställa proportionalitet – mellan skyddet för 
en rättighet och de intressen för vilka begräsningar får göras – 
framstår särskilt tydligt i ljuset av de överväganden som låg till grund 
för det system med skadeprövning som introducerades 1980. Den 
grundläggande tanken med detta system är att ingen regel ska 
medföra sekretess i fler fall än som är ”oundgängligen nödvändigt” 

                                                                                                                                                               
117 Se regeringens proposition 1975/76:160 om allmänna handlingars offentlighet, s. 73 och 
t.ex. konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU18 Personuppgiftslag. 
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för att skydda det intresse som föranlett samma regel (se ovan 3.1.b 
och 3.2.a)118 Att införa – och upprätthålla – ett system med skade-
prövning kan därför ses som ett sätt för riksdagen att leva upp till ett 
krav på proportionalitet: att en lag som innehåller begränsningar av 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar – sekretessregler – aldrig 
får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som 
har föranlett denna lag (jfr 2 kap 21 RF §). 

Samtidigt kan ett system med skadeprövning också ses som ett 
sätt att bevara en decentraliserad förvaltningsmodell: det blir möjligt 
för riksdagen att leva upp till ett krav på proportionalitet (att det 
görs riktiga bedömningar) och ett krav på legalitet (att det finns 
tydliga regler) och samtidigt lämna ett självständigt ansvar för 
tolkning och tillämpning av sekretessregler till våra myndigheter. 
Detta resonemang innebär att även andra typer av system för skade-
prövning skulle kunna uppfylla vår grundlags krav på begränsningar 
av rätten att få tillgång till allmänna handlingar: ett mer centraliserat 
system där den skadeprövning som avgör om en handling ska lämnas 
ut görs av en speciell svensk myndighet (vilket förefaller ha varit 
vanligt tidigare119) eller ett internationaliserat där samma prövning – 
eller en ”motsvarande” (jfr nedan 4.1.b) – görs av myndigheter i 
andra länder. 

Men det finns – och har alltid funnits – andra svenska sekretess-
regler än de som förutsätter skadeprövning. Mest uppenbart finns 
det regler som föreskriver att en ”absolut” sekretess alltid gäller (och 
därmed inte lämnar något utrymme för myndigheter att göra någon 
självständig prövning). För att uppfylla tryckfrihetsförordningens 
krav på proportionalitet måste sådana sekretessregler utformas så att 
de får en snäv räckvidd. Detta korresponderar alltså med 
tryckfrihetsförordningens förtydligande att den lag som innehåller 
begränsningar av rätten att få tillgång till allmänna handlingar ska 
ange dem ”noga” (se ovan 3.2.b och nedan 5.3). Ju mer ingripande 
begränsningar riksdagen vill göra i rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar desto minde utrymme för tolkning av sekretessregler får 
den alltså lämna till de myndigheter som ges ansvar för tillämpning 
(jfr 2 kap 21 RF §). 

Som vi kommer att återkomma till i våra slutsatser och rekom-
mendationer tror vi att det finns mycket att vinna på att bejaka de 

                                                                                                                                                               
118 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 22–23. 
119 Jfr regeringens proposition 1975/76:160 om allmänna handlingars offentlighet, s. 77. 
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likheter som tryckfrihetsförordningen har med regeringsformen och 
främja en syn på vår grundlags systematik som medger att rätten att 
få tillgång till allmänna handlingar passas in i det skydd som 
regeringsformen ger till övriga fri- och rättigheter. En anledning är 
att det skulle göra den svenska offentlighetsprincipen lättare att 
förklara för andra europeiska länder och därför också lättare att 
främja inom samarbetet i EU. 

I de flesta länder som idag har regler (lagar) om rätt att få tillgång 
till allmänna handlingar tillåts begränsningar i form av sekretess-
regler. Dessa begränsningar betraktas som undantag från en grund-
läggande rätt att få tillgång till allmänna handlingar som ska vara 
nödvändiga för att skydda legitima intressen. För att kunna bedöma 
om sådana begränsningar ska anses acceptabla förespråkar forskare 
och offentlighetsexperter ett test i tre steg. Detta test visar att vår 
grundlags regler inte borde vara svåra för omvärlden att förstå utan 
att de istället motsvarar en modern internationell syn på vad som är 
god standard:120 

För det första, måste varje begränsning ha rättsligt stöd i en 
grundläggande regel som är tydlig och precis (ett krav på legalitet): 
det möjliggör en rimlig förväntan om hur denna regel kommer att 
tolkas och säkerställer att en begränsning inte är resultatet av 
skönsmässig maktutövning. 

För det andra, får inte någon begräsning gå utöver vad som är 
nödvändigt för att tillgodose ett tvingande intresse i ett demokra-
tiskt samhälle (ett krav på proportionalitet): den myndighet som 
vägrar lämna ut en handling ska visa att det finns en risk för avsevärd 
skada för ett sådant intresse och att denna skada skulle vara större 
än intresset av öppenhet (detta brukar benämnas the harm and 
public interest test121). Dessutom ska varje beslut att inte lämna ut 
en handling vara tidsbegränsat. 

För det tredje, ska den som begär att få ut en handling ha rätt till 
en oberoende och effektiv överprövning av ett beslut att inte lämna 
ut den (ett krav på rättsmedel): det slutliga avgörandet om en 
handling ska lämnas ut måste vara föremål för prövning av en 
behörig domstol. 

 
                                                                                                                                                               
120 Se Maurer, A., ovan not 68, s. 9–11. Jfr de indikatorer i RTI:s globala index som sorteras i 
kategorin ”undantag och avslag” och även det test som sammanfattas på 
http://www.right2info.org. 
121 Se t.ex. http://www.right2info.org/exceptions-to-access/harm-and-public-interest-test. 
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4 Den svenska 
offentlighetsprincipen och EU 

4.1 Hur förhåller sig grundlagen till EU? 

För att förstå hur vår grundlag förhåller sig till EU måste man till att 
börja med skilja mellan sådana politikområden där beslutanderätt har 
överlåtits till EU och sådana politikområden där beslutanderätt inte 
har överlåtits till EU. Vad gäller sådana politikområden där 
beslutanderätt inte har överlåtits till EU anses det svenska stats-
skicket (konstitutionen) fungera som det alltid gjort och frågor som 
rör världen utanför anses ha en mellanstatlig karaktär.122 Däremot, 
vad gäller sådana politikområden där beslutanderätt har överlåtits till 
EU, förmodas det svenska statsskicket inte fungera som det alltid 
gjort då vår grundlags regler för hur beslutanderätt utövas tagits över 
av motsvarande regler i EU:s grundfördrag. Enligt EU:s grund-
fördrag ska andra aktörer än de som uttryckligen anges i vår grundlag 
utöva beslutanderätt: EU:s institutioner och organ.123 

EU:s grundfördrag gör inte anspråk på att EU ska ha någon 
ursprunglig eller suverän makt utan bekräftar i stället att den makt 
som EU har kommer från medlemsstaterna och utgår från sådana 
begränsade befogenheter som dessa – med stöd i sina egna grund-
lagar – överlåtit till EU ”för att deras gemensamma mål ska kunna 
uppnås.”124 Det som kommer till uttryck är den för unionsrätten 
grundläggande principen om tilldelade befogenheter (se nedan 4.2). 
Även om det sätt på vilket EU är organiserat och tänkt att fungera 
följer av regler i EU:s grundfördrag är det alltså regler i medlems-
staternas grundlagar som styr förutsättningarna för överlåtelse av 

                                                                                                                                                               
122 Se särskilt regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, s. 56–58. Jfr Bergström, 
C. F. & Hettne, J., Lissabonfördraget – en grundlag för EU? (Norstedts Juridik 2010), s. 114. 
123 Se artikel 13 FEUF. 
124 Se särskilt artikel 1 och 48 FEU. 
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beslutanderätt. För svensk del rör det sig främst om en särskild 
paragraf i regeringsformen: 

10 kap 6 § Regeringsformen  

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen 
överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan 
överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det 
samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i 
denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av 
de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. 
Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande 
av grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkän-
nande av överenskommelse enligt 3 §. 

Den så kallade EU-paragrafen infördes i samband med folkom-
röstningen om medlemskap i EU och ansågs vara en nödvändig 
förutsättning för vårt medlemskap. Genom paragrafen skapades en 
möjlighet för riksdagen att tillåta EU:s institutioner att utöva svensk 
beslutanderätt: lagstiftning, rättskipning och förvaltning.125 Därför 
kan man säga att EU-paragrafen möjliggör en omfattande överlåtelse 
av beslutanderätt till EU utan grundlagsändring eller att ”konstitut-
ionella realiteter i vissa fall kan ändras utan att det kommer till 
uttryck i grundlagstexten.” Den praktiska betydelsen av detta lyftes 
tydligt fram när de senaste ändringarna gjordes av vår grundlag:126  

Regeringens proposition om en reformerad grundlag (2009) 

Vårt medlemskap i EU är det internationella samarbete som har störst 
direkt påverkan på det svenska samhället, något som bl.a. kommer till 
uttryck genom den omfattande överlåtelse som har skett av svensk 
beslutanderätt från riksdag och regering. En stor andel av de bestämmel-
ser som svenska medborgare har att följa har numera sin grund i regler 
meddelade på EU-nivå. Unionsrätten har på dessa områden företräde 
framför konkurrerande nationella bestämmelser. Den slutliga uttolk-
ningen av sådana bestämmelser görs av EU-domstolen och inte av de 

                                                                                                                                                               
125 Se konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3y Lissabonfördraget, s. 3 och 15. 
126 Se regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 194. Jfr t.ex. 
konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – samarbetet 
i EU m.m., s. 42 och regeringens proposition 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 23. 
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domstolar som i regeringsformen utpekas som högsta dömande 
instanser, dvs. Högsta domstolen och Regeringsrätten. 

Av det som hittills sagts framgår att riksdagen har en frihet att inte 
överlåta någon beslutanderätt till EU (som inte inskränks av några 
andra överväganden än rent politiska). Men utöver denna frihet 
innebär EU-paragrafen ett förstärkt skydd för det svenska stats-
skicket – för vår demokrati – genom de krav som måste vara 
uppfyllda för att det ska vara tillåtet för riksdagen att överlåta någon 
beslutanderätt till EU. Dessa krav år både processuella och 
materiella. 

EU-paragrafens processuella krav föreskriver att riksdagen kan 
besluta om överlåtelse genom att anta lagstiftning i enlighet med två 
alternativa förfaranden: genom ett beslut med kvalificerad majoritet 
eller genom två beslut med enkel majoritet men med ett mellan-
liggande val (den ordning som gäller för ändring av grundlag). En ny 
överlåtelse av beslutanderätt får, i förhållande till EU och andra 
medlemsstater formen av ett så kallat ändringsfördag, som till 
exempel Lissabonfördraget. Samtidigt formaliserar riksdagen sin 
överlåtelse genom en ändring i den svenska anslutningslagen.127  

 
EU-paragrafens materiella krav föreskriver: 

a) att riksdagen endast får överlåta beslutanderätt som ”inte rör 
principerna för statsskicket” och 

b) att EU ska säkerställa ett fri- och rättighetsskydd som med 
svenska mått är tillräckligt omfattande.  

Det finns anledning för oss att titta närmare på båda dessa krav och 
särskilt försöka klarlägga vad de innebär i förhållande till offentlig-
hetsprincipen. 

 
a) EU-paragrafens krav på vad EU får göra 

 
Det första kravet – att riksdagen endast får överlåta beslutanderätt 
som ”inte rör principerna för statsskicket” – ställs upp i EU-paragra-
fens första mening och tar sikte på beslutanderättens innehåll. Det 
fanns inte uttryckt i den ursprungliga EU-paragrafen, utan lades till 
genom en senare grundlagsändring (2003). Men redan innan det 

                                                                                                                                                               
127 Se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
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hade konstitutionsutskottet tydligt förklarat att det finns ett 
lagstiftningsområde som har så central betydelse för det svenska 
statsskicket att riksdagen inte kan tillåtas överlåta beslutanderätt 
med stöd av EU-paragrafen (en överlåtelse av beslutanderätt inom 
detta område skulle med andra ord endast vara möjlig efter en 
formell grundlagsändring).128 Detta ”icke överlåtbara område” ut-
görs av regeringsformens regler om ”statsskickets grunder” men 
också av andra regler ”som bär upp grundläggande principer i vårt 
konstitutionella system” och bland dem offentlighetsprincipen (och 
även meddelarfriheten):129 

Konstitutionsutskottets uttalande om principerna för statsskicket 
(1994) 

Utskottet vill […] framhålla att det område som inte kan överlåtas med 
stöd av denna bestämmelse inte är inskränkt till bestämmelserna om 
grunderna för vårt statsskick utan också omfattar andra bestämmelser 
som bär upp grundläggande principer i vårt konstitutionella system. 
Utskottet vill i detta sammanhang särskilt peka på den fria åsikts-
bildningens stora betydelse för vårt statsskick. Redan i den inledande 
paragrafen i regeringsformen slås det fast att den svenska folkstyrelsen 
bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. En förut-
sättning för att den fria åsiktsbildningen skall kunna spela denna viktiga 
roll är offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Också förbudet 
mot censur, skyddet av uppgiftslämnare, ansvarighetssystemet och 
andra viktiga tryckfrihetsrättsliga principer i tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen har stor betydelse för den fria åsikts-
bildningen. Den föreslagna lydelsen av 10 kap [6] § regeringsformen 
kan inte anses öppna möjlighet att överlåta beslutanderätt som 
väsentligt rubbar dessa principer utan samtidig ändring av grundlag. 

Konstitutionsutskottets tidiga uttalande om sådana regler som bär 
upp grundläggande principer i vårt konstitutionella system kom att 
utgöra en central utgångspunkt för den fortsatta diskussionen om 
det svenska statsskickets förhållande till EU. Några år senare togs 
ett annat viktigt steg, med avstamp i ett remissvar som tydligt pekat 
på att den pelarstruktur som då skilde mellan ”EG” och ”EU” var på 
                                                                                                                                                               
128 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 27-28. Se även konstitutionsutskottets 
betänkande 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 41 och 
regeringens proposition 2001:02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 
34. 
129 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 27. 
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väg att försvinna och att det var nödvändigt att anpassa den svenska 
EU-paragrafen till utvecklingen. Detta blev en av flera frågor för den 
utredningskommitté som leddes av landshövdingen Ulf Lönnqvist 
att ta itu med.130 Enligt den så kallade författningsutredningen borde 
EU-paragrafen inte bara ändras så att riksdagens möjligheter att 
överlåta beslutanderätt skulle breddas till att omfatta EU i dess 
helhet (inte bara ”EG”) utan även få ett uttryckligt krav att riksdagen 
endast får överlåta sådan beslutanderätt som ”inte rör principerna 
för statsskicket” i EU-paragrafen.131  

Utan tvekan fanns det en viss politisk oro (bland utredningens 
ledamöter och i riksdagen) för vad en möjlighet att överlåta 
beslutanderätt inte bara till ”EG” – utan till EU i dess helhet – skulle 
komma att innebära. Dessa uttrycktes mycket klart av vänster-
partiets ledamot i författningsutredningen, Kennet Kvist, i samband 
med konstitutionsutskottets offentliga utfrågning.132  

Kenneth Kvist (V) i konstitutionsutskottets utfrågning (2002) 

Jag såg det då som en smärre katastrof om man bara gjorde förändringen 
att ersätta EG med EU. Då skulle det över huvud taget inte finnas någon 
begränsning. Därför medverkade jag konstruktivt, som min kamrat i 
utredningen sade, till att denna formulering framkom att det skulle röra 
principerna för statsskicket. Därigenom infördes visserligen en bredd 
som jag som kritiker kanske förhöll mig ganska tveksam till, men å 
andra sidan sänkte man ju djupet i vad som är möjligt att överföra. 

Mot bakgrund av sådana farhågor ansåg författningsutredningen att 
en kompletterande skrivning i EU-paragrafen om principerna för 
statsskicket kunna erbjuda en kompromiss och ”markera en bred 
enighet om att den beslutsmakt som i fortsättningen kan komma i 
fråga för överlämnande till EU inte får rubba grunderna för det 

                                                                                                                                                               
130 Se författningsutredningens betänkande Vissa grundlagsfrågor SOU 2001:19, s. 309 
(direktiv) samt 233 och 242. Jfr regeringens proposition 2001/02:72, Ändringar i regerings-
formen – samarbetet i EU m.m., s. 33. 
131 Se regeringens proposition 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU 
m.m., s. 33. 
132 Se konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – 
samarbetet i EU m.m., s. 89, bilaga 4: offentlig utfrågning av Lotty Nordling, Hans 
Ragnemalm, Göran Schäder och Sverker Gustavsson den 7 februari 2002. 

 



Den svenska offentlighetsprincipen och EU  2018:1 

76 

demokratiska systemet i landet.”133 Trots kritik från vissa remiss-
instanser drog regeringen senare slutsatsen att de förutsättningar för 
överlåtelse av beslutanderätt som tidigare framgått av konstitutions-
utskottets uttalande borde komma till uttryck i grundlagstexten och 
att tillägget skulle utformas på det sätt som utredningen föreslagit.134 
Detta var också en lösning som konstitutionsutskottet tillstyrkte 
och riksdagen antog.135  

Men vad innebär EU-paragrafens krav att riksdagen endast får 
överlåta beslutanderätt som ”inte rör principerna för statsskicket” 
för offentlighetsprincipen? Det råder ingen tvekan om att offentlig-
hetsprincipen haft en särskilt framträdande plats i den svenska 
beskrivningen av vad som är vår särprägel eller ”nationella identitet” 
inom EU.136 Ett mycket tydligt uttryck för det hittar man Europa-
ministern Ulf Dinkelspiels anförande vid öppnandet av medlem-
skapsförhandlingarna och även den formella förklaring som 
markerade att offentlighetsprincipen utgjorde en del av vårt 
”konstitutionella, politiska och kulturella arv” (se ovan 2.1).137  

Det mest kraftfulla stödet för att offentlighetsprincipen ska 
betraktas som en av ”principerna för det svenska statsskicket” som 
dessa idag omfattas av EU-paragrafen hittar man i ett antal yttranden 
från konstitutionsutskottet, det organ som traditionellt har störst 
inflytande över svensk grundlagstolkning (jfr ovan 1.4). Dessa fram-
håller konsekvent att ”offentlighetsprincipen med sin avgörande 
betydelse för den fria åsiktsbildningen utgör en omistlig del av vårt 
konstitutionella system” och att EU saknar ”befogenhet att harmo-
nisera reglerna på detta lagstiftningsområde.”138 Samtidigt bekräftar 
de att den svenska offentlighetsprincipen inte endast handlar om ett 

                                                                                                                                                               
133 Se konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – 
samarbetet i EU m.m., s. 32-33, 41, 45 och 63. Detta i sin tur hänvisar till konstitutions-
utskottet betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i 
Europeiska unionen, s. 27-29. Se även författningsutredningens betänkande Vissa 
grundlagsfrågor SOU 2001:19, reservationer och särskilda yttranden. 
134 Se regeringens proposition 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU 
m.m., särskilt s. 34. 
135 Se konstitutionsutskottets bet 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i 
EU m.m., s. 41-42. 
136 Jfr särskilt artikel 4.2 FEU som förklarar att ”[u]nionen ska respektera medlemsstaternas 
likhet inför fördragen samt deras nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska 
och konstitutionella grundstrukturer”. 
137 Se Statement by Mr Ulf Dinkelspiel, ovan not 16 och akt om Sveriges anslutning, ovan not 
18. 
138 Se t.ex. konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 27-29 och konstitutionsutskottets betänkande 
1997/98:KU18 Personuppgiftslag, s. 16.17. 
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utbrett öppenhetsintresse utan också om den konstruktion som ger 
riksdagen utrymme att fortlöpande bedöma när öppenhetsintresse 
ska vika för sekretessbehov.  

Det överensstämmer med vår tidigare slutsats att det är 
grundlagens ramar för undantag till öppenhet och, inom dessa ramar, 
riksdagens ansvar för en intresseavvägning som är centrala för 
offentlighetsprincipen (jfr ett icke överlåtbart ”lagstiftnings-
område”), inte den grad av hemlighållande som medges i de sekre-
tessregler som finns vid en viss tidpunkt (se ovan 3.2.b). 

Det sätt på vilket konstitutionsutskottet hanterat frågan om 
offentlighetsprincipen som en av ”principerna för det svenska stats-
skicket” kännetecknas inte av att man försökt mejsla ut själva 
”principen” (till exempel genom att klargöra hur pass omfattande 
sekretessregler rätten att få tillgång till allmänna handlingar tål eller 
vad kravet på ”riksdagens medverkan” i praktiken innebär) utan 
istället av att man koncentrerat sig på bedömningen om en 
överlåtelse av beslutanderätt till EU ”rör” eller ”inte rör” offentlig-
hetsprincipen.  

En utgångspunkt för den bedömningen skapades redan i samband 
med att vårt medlemskap i EU inleddes. I sitt yttrande över 
regeringens proposition om nödvändiga grundlagsändringar slog 
konstitutionsutskottet fast att de regler som EU får besluta om inte 
kan ges ”en sådan räckvidd att de rubbar de principer på vilka svensk 
tryck- och yttrandefrihetslagstiftning och svenska offentlighets-
regler bygger.” Men detta, sa man samtidigt, var inte något hinder 
mot att det – inom de områden där EU har befogenhet att fatta 
beslut – ”någon gång kan beslutas regler som berör till exempel 
offentlighets- och sekretessfrågor.”139 Det är alltså förbjudet för EU 
att besluta regler som ”rubbar” den svenska offentlighetsprincipen, 
men tillåtet för EU att besluta regler som ”berör” den. För att 
förtydliga vad man menade med det drog konstitutionsutskottet en 
för framtiden viktig gräns mellan: 

 en för riksdagen otillåten överlåtelse av beslutanderätt som direkt 
tar sikte på svenska regler om offentlighetsprincipen (som gör 
det möjligt för EU att besluta regler som ”rubbar” den)140 och 

                                                                                                                                                               
139 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 27. 
140 En sådan förändring skulle därmed endast vara möjlig om riksdagen ändrade grundlagen. 
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 en för riksdagen tillåten överlåtelse av beslutanderätt som in-
direkt tar sikte på svenska regler om offentlighetsprincipen (som 
gör det möjligt för EU att besluta regler som ”berör” den). 

 
b) EU-paragrafens krav på hur EU får göra 
 
Det andra kravet – att EU ska säkerställa ett fri- och rättighetsskydd 
som med svenska mått är tillräckligt omfattande – ställs upp i EU-
paragrafens andra mening och tar sikte på beslutanderättens mot-
tagare. Till skillnad mot det senare tillkomna kravet att riksdagen 
endast får överlåta beslutanderätt som ”inte rör principerna för 
statsskicket” fanns kravet att EU ska säkerställa ett fri- och rättig-
hetsskydd inskrivet i EU-paragrafen redan från början. Bakgrunden 
till det hittar man i en slutsats som regeringen redovisade mycket 
tydligt i sin proposition om grundlagsändringar inför ett svenskt 
medlemskap i EU:141 

Regeringens proposition om grundlagsändringar inför ett svenskt 
medlemskap i EU (1994) 

Som Grundlagsutredningen funnit har vissa EG-rättsakter ett sådant 
innehåll att de begränsar några av de grundläggande fri- och rättigheter 
i 2 kap RF som kan inskränkas genom vanlig lag. Det är därför inte 
möjligt att generellt eller i viss utsträckning förbjuda överlåtelse av 
beslutanderätt som kan inskränka dessa fri- och rättigheter. Vidare är 
det principiellt så, som också Grundlagsutredningen konstaterat, att en 
EG-rättsakt inte i den nationella rättstillämpningen kan angripas med 
hänvisning till det svenska fri- och rättighetsskyddet. Vid sådana för-
hållanden är det ur svensk synpunkt av avgörande betydelse för EG-
rättens genomslag här i landet att det fri- och rättighetsskydd som finns 
inom EU verkligen upprätthålls. Vi anser därför att det bör komma till 
tydligt uttryck i den svenska överlåtelseregeln att överlåtelse förutsätter 
att EU vidmakthåller ett fri- och rättighetsskydd som motsvarar vårt 
enligt 2 kap RF och det i Europakonventionen om skydd för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter, vilket ju nu föreslås bli en del av 
den svenska rättsordningen. 

Därför – för att det inte längre skulle vara möjligt för svenska 
domstolar och myndigheter att angripa lagstiftning från EU med 
hänvisning till att den stred mot vår grundlags regler om skydd för 

                                                                                                                                                               
141 Se regeringens proposition 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap 
i Europeiska unionen, s. 23–24. 
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sådana fri- och rättigheter som riksdagen själv får begränsa i lag – 
ansågs det vara av avgörande betydelse att EU själv kan upprätthålla 
ett skydd för fri- och rättigheter som – utan att till alla delar vara 
identiskt lika med – ”motsvarar” vårt.142 Mot bakgrund av det kan 
man säga att kravet som skrevs in i EU-paragrafen är tänkt att 
synliggöra att varje överlåtelse av svensk beslutanderätt till EU också 
medför ett ansvar för EU att utöva denna beslutanderätt på ett sätt 
som är acceptabelt.  

Men vad innebär kravet att EU ska säkerställa ett fri- och 
rättighetsskydd för offentlighetsprincipen? Som vi tidigare kon-
staterat kännetecknas den svenska offentlighetsprincipen av att den 
ger varje medborgare en i grundlag fastlagen rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar och på så sätt själv söka och erhålla information. 
Det innebär att offentlighetsprincipen, på samma gång som den är 
en av det svenska statsskickets ”principer” också är en av dess 
viktigaste ”rättigheter” (se ovan 3.2.e).  

Den betydelse rätten att få tillgång till allmänna handlingar har 
som ”en svensk grundlagsskyddad rättighet med lång tradition” har 
ofta lyfts fram av regeringen i europeiska sammanhang.143 Samtidigt 
förefaller det som att konstitutionsutskottet – och våra högsta 
domstolar (inklusive lagrådet) – hittills undvikit att utveckla sin syn 
på vad rätten att få tillgång till allmänna handlingar innebär från ett 
utpräglat rättighetsperspektiv. Det är viktigt att uppmärksamma, då 
frågan hur rätten att få tillgång till allmänna handlingar (tryck-
frihetsförordningen) förhåller sig till övriga fri- och rättigheterna 
(regeringsformen) kan få stor betydelse för konkreta ställnings-
taganden om den svenska offentlighetsprincipens förhållande till EU 
och om de sätt på vilka den kan fredas eller främjas.  

Som vi tidigare förklarat (se ovan 3.2.e) kännetecknas EU:s 
övriga medlemsstater av att de, enligt vad vi skulle kunna kalla för en 

                                                                                                                                                               
142 Se även konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 26 och författningsutredningens betänkande 
Vissa grundlagsfrågor SOU 2001/02:19, s. 237, som talar om ett fri- och rättighetsskydd ”som 
ligger i nivå” med det i RF och EKMR men förtydligar att det inte ”sagt att det för överlåtelse 
av beslutanderätt bör krävas en på alla punkter total överensstämmelse mellan det svenska och 
det EU-rättsliga fri- och rättighetsskyddet.” 
143 Se t.ex. regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag s. 45–46 och jfr de undantag 
för ”fri och rättigheter” som medges i artikel 13.1g i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EG) 1995/46 av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EGT 1995 L 281 s. 
31. 
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modern finsk modell, betraktar rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar tillsammans med övriga fri- och rättigheter och inte, som 
vi, separerat eller till och med isolerat (till tryckfrihet).144 Detsamma 
gäller den rätt att få tillgång till handlingar från EU:s institutioner 
och andra organ som numera slås fast i EU:s rättighetsstadga (se 
nedan 4.3.a).  

Det krav som ställs i EU-paragrafen, att EU ska säkerställa ett fri- 
och rättighetsskydd som motsvarar det svenska, är formulerat med 
en uttrycklig hänvisning till det skydd som ges ”i denna 
regeringsform” och även i det skydd som ges i europakonventionen 
om skydd för mänskliga rättigheter (EKMR). Därför är det inte 
tydligt om och hur rätten att få tillgång till allmänna handlingar är 
tänkt att omfattas. Även om den omnämns i regeringsformen (2 kap 
1 § RF) är dess regler placerade i tryckfrihetsförordningen och det 
har till och med sagts att den ska betraktas ”som en självständig 
rättighet utan anknytning till regeringsformen” (se ovan 3.2.e).145 
Men det var långt innan vårt medlemskap i EU och svaret på frågan 
hade inte samma konsekvenser.  

Även om frågan kanske förefaller överdrivet formalistisk för 
många tycker vi att den är intressant. Vi kan inte hitta något uttryck 
för en tydlig avsikt att inte inkludera rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar i EU-paragrafens krav. Men det fanns utan 
tvekan en medvetenhet om att tryckfrihetsförordningen (och även 
yttrandefrihetsgrundlagen) ”med sina detaljrika regler […] i materi-
ellt hänseende är väsentligt mer långtgående än i andra europeiska 
länder” och att detta innebar större ”konfliktrisker” – i fråga om 
skydd för fri- och rättigheter – än regeringsformen.146 Kanske var det 
en anledning att – utan att tala klartext – tona ner vissa konkreta 
rättigheter genom att istället behandla dem som diffusa ”principer” 
(för statsskicket)? 

                                                                                                                                                               
144 Jfr den finska grundlagen 2 kap 12 § 2 mom ovan not 109. 
145 Se regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen, s. 110 och 143 och 
även regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 69. 
146 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 17-18. 
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Vi har under alla förutsättningar noterat i) ett tidigt påpekande147 
att EU-paragrafens text faktiskt medger ”att överlåtelse av beslu-
tanderätt kan ske trots att [EU] inte har det fri- och rättighetsskydd 
som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen” och ii) ett senare förslag148 ”att det i lagtexten tydliggörs att 
det rättighetsskydd som utgör gränsen för överlåtelsen inte bara 
omfattar regeringsformen och europakonventionens rättigheter 
utan också tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen.” Tyvärr lämnades detta senare förslag utan någon kommentar.  

För oss förefaller det idag självklart att rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar måste omfattas av EU-paragrafens krav att EU 
ska säkerställa ett fri- och rättighetsskydd som motsvarar det 
svenska. En motsatt slutsats skulle leda till ett märkligt resultat och 
är inte möjlig att trovärdigt förklara: att rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar är en rättighet som vår grundlag – till skillnad 
mot rättigheter i regeringsformen – tillåter EU att begränsa utan 
villkor (som motsvarar de som vår grundlag ställer). Som vi tidigare 
varit inne på, tror vi dessutom att det idag finns mycket att vinna på 
att främja en syn på vår grundlags systematik som medger att rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar passas in i det skydd som 
regeringsformen ger till övriga fri- och rättigheter (se ovan 3.2.e). 
Om detta är möjligt att uppnå genom en välvillig tolkning av 
befintlig text eller kräver en formel grundlagsändring, är en annan 
fråga (se nedan 6). 

 
c) Hur passar offentlighetsprincipen med EU-paragrafens krav? 

 
Mot bakgrund av det som sagts ovan, kan vi konstatera att 
offentlighetsprincipen måste vara föremål för båda EU-paragrafens 
krav, beroende på vilka av dess karaktärsdrag man väljer att betona 
(se ovan 3.2). Mest uppenbart är den konstruktion med vilken rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar förankras i vår grundlag – en 
huvudregel som medger vissa undantag – ett karaktärsdrag som är så 
centralt för ”principen” att det ”rör” den och därför inte får ändras 

                                                                                                                                                               
147 Se hänvisning till motion K15 av Thage G Peterson m.fl. i konstitutionsutskottets 
betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska 
unionen, s. 23-24. 
148 Se hänvisning till remissvar från Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet i 
regeringens proposition 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 
32. 
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av EU (första meningen). Men samtidigt utgörs kärnan i principen 
av ”rättigheten” att få tillgång till allmänna handlingar och den 
rättigheten får riksdagen – enligt principen – begränsa i en vanlig lag 
som uppfyller vissa villkor (som överensstämmer med de villkor som 
gäller för att begränsa skyddet för fri- och rättigheter i regerings-
formen). De möjligheter som riksdagen på detta sätt ges att besluta 
regler som inte ”rör” offentlighetsprincipen direkt utan endast 
”berör” den indirekt får också överlåtas till EU (se ovan 4.1.a). För 
dessa fall omgärdas ”rättigheten” att få tillgång till allmänna 
handlingar av ett krav att EU ska säkerställa ett skydd av rättigheten 
som – även om det inte är identiskt – motsvarar det som ges i vår 
grundlag (andra meningen).  

4.2 Har EU rätt att besluta om 
offentlighetsprincipen?  

EU-paragrafens krav på vad EU inte får göra innebär att riksdagen 
inte får ge EU beslutanderätt inom ett område som ”rör” 
offentlighetsprincipen och därmed möjlighet att fatta beslut som 
”rubbar” den (utan att först ändra grundlagen). Det kan inte betyda 
mindre än ett skydd för den konstruktion som offentlighets-
principen fått i vår grundlag. Kanske kan det betyda mer, beroende 
på hur man vill argumentera; som en viss sort regler om sekretess 
eller en oupplöslig koppling till ett regelverk om tryckfrihet? 

Men samtidigt medger EU-paragrafen att EU verkligen kan ges 
beslutanderätt inom varje område som inte ”rör” offentlighets-
principen (eller andra principer för statsskicket). Som konstitutions-
utskottet förklarat innebär det att en viktig gräns kan dras mellan en 
otillåten överlåtelse av beslutanderätt som direkt tar sikte på svenska 
regler om offentlighetsprincipen och en tillåten överlåtelse av 
beslutanderätt som indirekt tar sikte på svenska regler om 
offentlighetsprincipen (se ovan 4.1.a). 

Mot denna bakgrund är det viktigt att försöka förstå hur 
bedömningen går till om ett område där en överlåtelse av 
beslutanderätt till EU ska göras – eller har gjorts – har en sådan 
räckvidd att det ”rör” offentlighetsprincipen och därför inte är 
tillåtet (utan att först ändra grundlagen).  
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Som vi förklarat redan i inledningen kännetecknas olika 
rättssystem av starkare eller svagare förhandskontroll respektive 
efterhandskontroll och med mer eller mindre inflytande för rättsliga 
respektive politiska organ (se ovan 1.4). Hos oss ligger tyngd-
punkten traditionellt i den förhandskontroll som konstitutions-
utskottet – det vill säga riksdagen själv – utför innan sitt beslut (en 
ny lag om överlåtelse av beslutanderätt till EU).  

Det svar konstitutionsutskottet gett på frågan hur bedömningen 
går till är att EU-paragrafens krav inte är avsett att ”i några mer 
precisa termer avgränsa vilken överlåtelse av beslutanderätt som kan 
ske.” Enligt konstitutionsutskottet ska det istället uppfattas som en 
”anvisning” eller ”erinran” som riksdagen skrivit till sig själv för att 
i samband med överlåtelse av beslutanderätt inte glömma bort att 
bevaka ett särskilt viktigt lagstiftningsområde.149 Detta är också den 
syn som kommer till uttryck i regeringens proposition och som 
lagrådet tycks ha anpassat sig till (jfr nedan 4.5.d).150  

På det sätt riksdagen hittills gjort bedömningen – i samband med 
att det svenska EU-medlemskapet skulle påbörjas och, senare, vid 
godkännande av Amsterdamfördraget (1997), Nicefördraget (2001) 
och Lissabonfördraget (2007) – har den aldrig funnit någon 
anledning att inte godkänna en föreslagen överlåtelse av beslutande-
rätt. Det innebär med andra ord att de områden som EU idag har 
befogenhet inom klarat riksdagens krav och därmed inte ansetts ha 
en sådan räckvidd att de ”rör” offentlighetsprincipen (eller någon 
annan av principerna för statsskicket).151 Samtidigt är många av dessa 
områden sådana att de medger möjligheter för EU att besluta om 
sekretessregler och därmed begränsa rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter.  

                                                                                                                                                               
149 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 26-27, konstitutionsutskottets betänkande 
2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 41–43 samt 
konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3y Lissabonfördraget, s. 5. 
150 Se regeringens proposition 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU 
m.m., s. 35 (citat nedan 4.3). Jfr lagrådets konstaterande att grundlagen inte lade något hinder 
i vägen för ytterligare överlåtelse av beslutanderätt då principerna för statsskicket inte kunde 
anses ”rörda” i den mening som riksdagen avsett. Se lagrådets yttrande över Lissabonför-
draget, utdrag ur protokoll vid sammanträde 13 juni 2008 som kopplar till lagrådets yttrande 
över fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, utdrag ur protokoll vid 
sammanträde 28 juni 2005, s. 8. 
151 Se utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU13 Amsterdamfördraget, s. 24-25, konstitut-
ionsutskottets betänkande 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU 
m.m., s. 45, och konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3y Lissabonfördraget, s. 16. 
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Ett av de mest uppenbara exempel vi kan hitta är det område som 
omfattar regler om skydd för personuppgifter hos både EU:s 
institutioner och medlemsstaternas myndigheter (artikel 16 FEUF). 
I den proposition som låg till grund för riksdagens beslut att överlåta 
nödvändig beslutanderätt förklarar regeringen att den ”välkomnar 
de nya möjligheter som nu ges för att få till stånd harmoniserade 
regler till skydd för personuppgifter inom unionen.”152  

Ett annat exempel är det område som omfattar regler om 
ingående av avtal mellan EU och länder utanför EU eller inter-
nationella organisationer (artikel 218 FEUF). Här omfattar den 
beslutanderätt som riksdagen överlåtit till EU en befogenhet att 
godkänna krav på sekretess för hanteringen av uppgifter som utbyts 
inom ramen för ett sådant avtal, till exempel i EU:s nya handelsavtal 
med Kanada (CETA).153  

Vi återkommer till båda dessa exempel längre fram (se nedan 
4.3.b och 4.3.c). Det vi vill klargöra redan här är att konstitutions-
utskottet otvetydigt ställde sig bakom regeringens bedömning att 
beslutanderätt skulle överlåtas och gjorde bedömningen – i sin 
förhandskontroll – att det inte skulle komma att innebära några 
problem för offentlighetsprincipen.154  

Listan över områden där riksdagen gett EU möjligheter att 
besluta om sekretessregler och därmed begränsa rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar från svenska myndigheter kan utan svårig-
heter göras längre. Den omfattar ett ytterligare antal avgränsade 
områden, som omfattar regler om transporter med sjöfart och 
luftfart (artikel 100 FEUF) eller regler om konkurrens mellan 
privata företag (artikel 103 FEUF). Men den omfattar också brett 
formulerade områden, där EU har befogenhet att besluta om 
”tillnärmning” av medlemsstaternas regler för att den inre 
marknaden ska fungera (artikel 114 FEUF) och åtgärder som är 
”nödvändiga” för att uppnå unionens mål (artikel 352 FEUF).  

Det sätt på vilket konstitutionsutskottet förklarat vad överlåtelse 
av beslutanderätt innebär bygger på tanken att riksdagen i förväg kan 
förstå vilka befogenheter den ger EU. En utgångspunkt för denna 
bedömning tas i det så kallade anslutningsfördraget, som i sin tur 
hänvisar till EU:s grundfördrag och de regler som slår fast vilken rätt 
                                                                                                                                                               
152 Se regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, s. 169–171. 
153 Se Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) mellan EU och Kanada som 
undertecknades den 30 oktober 2016. 
154 Se konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3y Lissabonfördraget, s. 16. 
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EU:s institutioner har att fatta beslut inom olika områden. Enligt 
konstitutionsutskottet är det därmed ”möjligt för riksdagen att med 
tillräcklig säkerhet överblicka och förutse vilka beslutsbefogenheter 
som överlåts.”155  

Från EU:s perspektiv finns inget att invända mot konstitutions-
utskottets synsätt. Tvärtom överensstämmer det mycket väl med 
den för unionsrätten grundläggande principen om tilldelade 
befogenheter. Den principen återkommer på olika ställen i EU:s 
grundfördrag, av vilka artikel 5 FEU kan betraktas som mest 
central.156 Här förklaras att principen om tilldelade befogenheter 
”ska styra avgränsningen av unionens befogenheter” och att EU 
endast får handla inom ramen för de befogenheter som medlems-
staterna har tilldelat den i fördragen.  

Som tidigare noterats (se ovan 4.1) bekräftar principen om 
tilldelade befogenheter EU:s beroende av sina medlemsstater och att 
det är regler i deras grundlagar som styr förutsättningarna för 
överlåtelse av beslutanderätt. Men den klargör också att EU:s 
institutioner har rätt att utöva makt ”inom ramen för de befogen-
heter som medlemsstaterna har tilldelat” och att det då är regler i 
EU:s grundfördrag som beskriver hur dessa befogenheter ska utövas 
och begränsas. Tillsammans utgör sådana regler i EU:s grundfördrag 
med andra ord en sammanställning av den beslutanderätt som 
medlemsstaterna överlåtit till EU. 

Hur tydliga sådana regler än kan tyckas vara i det ögonblick då 
beslutanderätt överlåts visar erfarenheten att det, senare, kommer att 
finnas utrymme för en utveckling där EU:s institutioner utövar 
denna beslutanderätt på fler sätt än vad någon kunnat föreställa sig. 
Huvuddragen i denna utveckling – som den hittills sett ut men också 
kan förväntas fortsätta – är att handlingsförmågan stärkts i EU:s 
ministerråd (majoritetsbeslut), samtidigt som europaparlamentet 
har fått rätt till medbestämmande, att EU-kommissionen fått 
omfattande regleringsmakt och att EU-domstolen fått domsrätt 
över fler områden.  

                                                                                                                                                               
155 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 26 och jfr regeringens proposition 2001/02:72, 
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 34. 
156 För andra, tydliga exempel, se artikel 1, 4.1 och 13.2 FEU. 
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Till detta ska läggas att innehållet i de regler som beskriver hur 
EU:s institutioner ska utöva sina befogenheter fortlöpande för-
tydligas i EU-domstolens rättspraxis. Givetvis kan en sådan 
utveckling också omfatta frågor som på ett eller annat sätt kopplas 
till offentlighetsprincipen, utan att riksdagen i förväg kunnat över-
blicka och förutse det.157 Därför är det viktigt att förstå vilka 
förutsättningar som finns – eller saknas – för att fortsätta bevaka att 
EU:s institutioner håller sig inom ramen för sina befogenheter efter 
det ögonblick då riksdagen överlät sin beslutanderätt (genom 
efterhandskontroll). 

Under den tid som gått sedan vårt medlemskap i EU inleddes har 
ett antal förändringar som förutsatt ny överlåtelse av svensk 
beslutanderätt genomförts. Vid varje sådant tillfälle har frågan om 
det sätt på vilket EU:s skydd för fri- och rättigheter utformas och 
upprätthålls haft avgörande betydelse. Den slutsats som 
konstitutionsutskottet dragit vid sin relativt utförligt motiverade 
förhandskontroll, är att EU:s skydd ”ligger i nivå med det som gäller 
i Sverige” och förbättrats snarare än försvagats.158 Men det är oklart 
om, och i så fall i vilken utsträckning, konstitutionsutskottets 
förhandskontroll omfattat offentlighetsprincipen som en ”rättighet” 
(rätten att få tillgång till allmänna handlingar).  

Kanske har konstitutionsutskottets förhandskontroll endast 
betraktat offentlighetsprincipen som en ”princip” för statsskicket 
(se ovan 4.1.a) och därför förbisett konsekvenserna av att riksdagen 
gett EU möjligheter att besluta om sekretessregler (som man anser 
inte ”rubbar” utan endast ”rör” offentlighetsprincipen)? Men som vi 
tidigare förklarat är möjligheter att besluta om sekretessregler 
samma sak som möjligheter att begränsa en rättighet (se ovan 3.2.e). 
Och det tillåter vår grundlag endast om särskilda villkor är uppfyllda. 
Mest grundläggande är att sekretessregler ska placeras i en ”lag” som 
är tydlig och precis (ett krav på legalitet) och aldrig får gå utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till ett motstående intresse som är 

                                                                                                                                                               
157 Ett exempel är domen från EU-domstolen som slog fast den så kallade rätten att bli glömd. 
Se dom den 13 maj 2014 i Mål C 131/12 Google mot Agencia Española de Protección de Datos 
och Mario Costeja González, EU:C:2014:317. 
158 Se t.ex. regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, s. 63 (jfr s. 76–94) och 
konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3y Lissabonfördraget, s. 15. Se lagrådets 
yttrande över Lissabonfördraget, ovan not 150. 
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godtagbart i ett demokratiskt samhälle (ett krav på proport-
ionalitet). Enligt vår bedömning skulle sådana villkor i princip kunna 
anses uppfyllda på två olika sätt: 

 EU:s möjligheter att begränsa rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar från svenska myndigheter genom sekretessregler 
måste respektera EU:s egna regler om rättighetsskydd (villkor 
som motsvarar de som riksdagen är bunden av)  

 EU:s möjligheter att begränsa rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar från svenska myndigheter genom sekretessregler 
måste respektera svenska regler om rättighetsskydd (samma 
villkor som riksdagen är bunden av) 

Däremot, om EU:s möjligheter att begränsa rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter genom sekretess-
regler inte måste respektera några regler om rättighetsskydd, varken 
EU:s regler eller svenska, är det mycket problematiskt; riksdagen 
kan inte överlåta en beslutanderätt till EU som är mer vidsträckt än 
den beslutanderätt som riksdagen själv får förfoga över. 

I det följande kommer vi först att försöka bedöma om de 
möjligheter som riksdagen gett EU att begränsa rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar från svenska myndigheter genom sekretess-
regler måste respektera EU:s egna regler om rättighetsskydd och 
särskilt beakta vilka förutsättningarna är för att EU ska få begränsa 
den rätten (se nedan 4.3.a-c). Sedan kommer vi att försöka klara ut 
om de möjligheter som EU fått att begränsa rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter genom sekretess-
regler måste respektera svenska regler om rättighetsskydd och 
särskilt beakta om svenska myndigheter och domstolar får vägra att 
följa sekretessregler från EU (se nedan 4.4). 

4.3 Kan regler från EU skydda offentlighetsprincipen 
i EU?  

Samtidigt som offentlighetsprincipen är en ”princip” för statsskicket 
utgörs dess kärna av en ”rättighet” (rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar) som riksdagen får begränsa i en vanlig lag som uppfyller 
vissa villkor (som överensstämmer med de villkor som gäller för att 
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begränsa skyddet för fri- och rättigheter i regeringsformen). De 
möjligheter som riksdagen på detta sätt ges att besluta regler som 
inte ”rör” offentlighetsprincipen direkt utan endast ”berör” den 
indirekt får också överlåtas till EU (se ovan 4.1.a). Som redovisats 
finns det idag många olika områden där riksdagen överlåtit sin 
beslutanderätt till EU, som därmed också tagit över riksdagens 
möjligheter att begränsa rätten att få tillgång till allmänna handlingar 
från svenska myndigheter (genom att besluta om sekretessregler). 
För sådana fall måste rättigheten att få tillgång till allmänna hand-
lingar omfattas av EU-paragrafens krav att EU ska kunna säkerställa 
ett skydd för rättigheten som motsvarar det skydd som ges i vår 
grundlag. Det innebär att EU:s möjligheter att besluta ska omgärdas 
av villkor som – även om de inte är identiska – motsvarar våra (se 
ovan 4.1.b och c). I detta avsnitt ska vi översiktligt beskriva unions-
rättens regler om skydd för rätten till allmänna handlingar och 
bedöma vad de idag omfattar.  

 
a) EU:s allmänna principer 

 
För att kunna ta ställning till om EU kan säkerställa ett sådant skydd 
måste en utgångspunkt tas i EU:s grundfördrag och dess över-
gripande bestämmelse om fri- och rättigheter. Här förklaras, till att 
börja med, att sådana fri- och rättigheter som garanteras i EKMR 
och som följer av EU:s medlemsstaters ”gemensamma konstitution-
ella traditioner” ska ingå i unionsrätten som ”allmänna principer” 
(artikel 6 FEU).159 Men vad är allmänna principer? 

Begreppet allmänna principer är centralt för unionsrätten. De kan 
beskrivas som mer eller mindre oskrivna handlingsregler som EU-
domstolen utvecklat i sin rättspraxis för att fylla ut luckor i EU:s 
grundfördrag. Det finns motsvarigheter i alla medlemsstaters 
rättssystem, även vårt (om än i mer blygsam omfattning). Att 
allmänna principer har särskilt stor betydelse inom unionsrätten 
hänger ihop med att EU som rättssystem är ungt och har en 
”öppenhet för integrationsutveckling” som innebär att många 
skrivna regler lämnar stort utrymme för tolkning.160 En konsekvens 

                                                                                                                                                               
159 Se närmare Bergström, C. F. & Hettne, J., Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur 
2014), s. 169–184. 
160 Se förslag till avgörande av generaladvokat Trstenjak föredraget den 8 september 2011 i mål 
C-282/10 Maribel Dominguez mot Centre informatique du centre ouest atlantique och Préfet 
de la région centre, EU:C:2011:559, punkt 93. 
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är förstås att detta utrymme krymper i samma takt som skrivna 
regler blir tydligare (och i denna logik inryms en spänning mellan 
juridik och politik). 

De allmänna principer som EU-domstolen utvecklat i sin rätts-
praxis för att fylla ut luckor i EU:s grundfördrag anses ha samma 
höga valör som dessa grundfördrag och står därmed över alla regler 
med lägre valör. Därför prövar också EU-domstolen att regler med 
lägre valör, EU:s egen lagstiftning och övriga rättsakter, överens-
stämmer med allmänna rättsprinciper, på samma sätt som med 
skrivna regler i EU:s grundfördrag och EU:s rättighetsstadga (se 
ovan 1.4). På ett liknande sätt prövar EU-domstolen dessutom att 
medlemsstaterna inte bryter mot allmänna rättsprinciper, när de 
fattar beslut, om till exempel lagstiftning, inom unionsrättens 
tillämpningsområde (se nedan 4.4).161  

För att fastställa innehållet i allmänna principer söker EU-dom-
stolen oftast stöd i medlemsstaternas ”gemensamma konstitution-
ella traditioner” (och även EKMR).162 Den använder sig normalt av 
en komparativ (jämförande) metod, med fokus på regler i 
medlemsstaternas grundlagar. Men det anses inte nödvändigt att 
allmänna principer ”i deras konkreta formulering på unionsnivå 
alltid samtidigt förekommer i alla de rättsordningar som jäm-
förts.”163  

När EU-domstolen använder en komparativ metod anses det 
förstärka dess legitimitet.164 Kanske mest uppenbart är allmänna 
principer som återspeglar bestämmelser i medlemsstaternas grund-
lagar lättare för nationella domstolar (och andra rättstillämpande 
organ) att förstå och följa. Men det finns även mer djupgående 
resonemang. Enlig EU-domstolens ordförande Koen Lenaerts 
uppmuntrar en komparativ metod till en ”judiciell dialog” med 
nationella domstolar och en ”konstruktiv interaktion” mellan de 
olika rättssystem som EU omfattar (både EU:s eget och medlems-
staternas). Detta bidrar till att tydliggöra fördelar och nackdelar med 

                                                                                                                                                               
161 Jfr artikel 51.1 SGR och förklaringar, nedan not 175. 
162 För en diskussion om EU-domstolens tolkningsmetoder och användning av allmänna 
principer se t.ex. Lenaerts, K. & Gutiérrez-Fons, J. A., The Constitutional Allocation of 
Powers and General Principles of Law, Common Market Law Review 2010 s. 1629, Hettne, 
J., Rättsprinciper som styrmedel: allmänna rättsprinciper i EU:s domstol (Norstedts Juridik 
2008). 
163 Se förslag till avgörande i mål C-282/10, ovan not 160, punkt 94. 
164 Se Lenaerts, K. & Gutiérrez-Fons, J. A., To Say What the Law of the EU Is: Methods of 
Interpretation and the European Court of Justice, EUI Working Papers AEL 2013/9, s. 35. 
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olika synsätt och gör det i slutändan möjligt att välja lösningar som 
bäst svarar mot unionsrättens behov. Därför brukar EU-domstolen 
också förklara varför den beslutar att avvika från det synsätt som 
kännetecknar en medlemsstat och istället anlägga det synsätt som 
kännetecknar en annan. På detta sätt skapas en möjlighet för 
nationella domstolar att begära så kallade förhandsavgöranden och 
genom de frågor som då ställs bidra till hur allmänna principer, och 
unionsrätten som helhet, utvecklas.165  

Det finns inte – och har aldrig riktigt funnits – någon allmän 
princip om rätten att få tillgång till allmänna handlingar. Kanske var 
en sådan utveckling på väg i EU-domstolen under 90-talet men kom 
av sig när EU:s medlemsstater, under den svenska regeringens 
ordförandeskap, istället skapade EU:s så kallade öppenhetsför-
ordning (se nedan 4.3.c).166 Den innehåller ”principer och villkor” 
för rätten att få tillgång till handlingar från EU:s institutioner och 
andra organ (men inte från medlemsstaterna och deras myndig-
heter). 

Däremot finns det, sedan länge, en allmän princip om proport-
ionalitet. Den innebär kortfattat att de medel som används för att 
uppnå ett visst mål inte ska vara mer långtgående än vad som är 
nödvändigt och att olika intressen därför måste vägas mot varandra, 
till exempel samhällets krav på öppenhet mot individens rätt till 
integritet. I modern tid har proportionalitetsprincipen, som en 
princip för beslutsfattande hos EU:s institutioner och andra organ 
kodifierats i EU:s grundfördrag.167 Men för beslutsfattande hos 
medlemsstaterna och deras myndigheter (inom unionsrättens 
tillämpningsområde) fungerar den fortfarande som en oskriven 
allmän princip.  

Ett historiskt betydelsefullt och samtidigt illustrativt rättsfall är 
mål 11/70. Det rörde en fråga till EU-domstolen från en tysk 
förvaltningsdomstol (en så kallad begäran om förhandsavgörande168) 
om hur den skulle förhålla sig till några förordningar från EU som 

                                                                                                                                                               
165 Se förslag till avgörande i mål C-282/10, ovan not 160, punkt 94. 
166 Se Öberg, U. (1999), ovan not 77. Jfr Öberg, U., Sura svenska krusbär, Europarättslig 
tidskrift 2001 s. 234 med slutreplik i Europarättslig Tidskrift 2001, s. 396 och Abrahamsson, 
O., Obefogad ängslan för den svenska offentlighetsprincipen – replik på Ulf Öbergs artikel 
sura svenska krusbär, Europarättslig Tidskrift 2001, s. 391. 
167 Se särskilt artikel 5.4 FEU och Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, EUT 2012 C 326 s. 203. 
168 Se artikel 267 FEUF. 
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stred mot den tyska grundlagens regler om skydd för rättigheter 
och, särskilt, dess krav på proportionalitet för att rättigheter skulle 
få begränsas.169  

Enligt den fråga som ställts innebar EU:s förordningar ”ett alltför 
långtgående ingrepp i handelns förfogandefrihet eftersom [deras] 
syfte kan uppnås genom ingrepp med mindre allvarliga konsekven-
ser.” I sitt svar pekade EU-domstolen först på den så kallade 
principen om unionsrättens företräde (se nedan 4.3) och för-
tydligade att giltigheten hos EU:s lagstiftning och dess verkan inom 
en medlemsstats territorium inte påverkas av att det ”görs gällande 
att den kränker grundläggande rättigheter i en medlemsstats 
författning eller principerna i dess författningsstruktur.”170 Men 
sedan – och det är det viktiga just nu – förklarade EU-domstolen att 
det skulle prövas om inte ”en motsvarande garanti” inom unions-
rätten kränkts.  

Med denna utgångspunkt kom EU-domstolen fram till att även 
unionsrätten innehöll ett krav på proportionalitet för att rättigheter 
skulle få begränsas, i form av en sådan allmän princip ”vars 
upprätthållande ska säkerställas inom ramen för [unionens] rätts-
ordning.” På samma sätt har EU-domstolen resonerat när den i en 
omfattande rättspraxis – ofta framdriven av frågor från nationella 
domstolar – byggt vidare på det skydd för fri- och rättigheter som 
unionsrätten måste kunna garantera för att få göra anspråk på 
företräde.171 

 
b) EU:s rätt att få tillgång till handlingar 

 
Trots att det skydd för fri- och rättigheter som vilar på oskrivna 
allmänna rättsprinciper sedan länge ansetts tillfredsställande, in-
fördes 2009 en särskild rättighetsstadga, som har ”samma rättsliga 

                                                                                                                                                               
169 Se dom den 17 december 1970 i mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH mit 
EVGF, EU:C:1970:114, särskilt punkt 2–4. 
170 Jfr särskilt dom den 26 februari 2013 i mål C-399/11 Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal, 
EU:C:2013:107, punkt 59, där domstolen slår fast att ”[e]nligt fast rättspraxis följer det av 
principen om unionsrättens företräde, som är ett väsentligt kännetecken för unionens 
rättsordning […], att den omständigheten att en medlemsstat hänvisar till bestämmelser i 
nationell rätt inte kan påverka unionsrättens verkan i den staten, även om de nationella 
bestämmelserna har grundlagsstatus.” 
171 Se t.ex. Groussot, X., Creation, Development and Impact of the General Principles of 
Community Law: Towards a Jus Commune Europaeum (Lunds universitet 2005), s. 202. 
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värde som fördragen” och därmed också som unionsrättens all-
männa principer (artikel 6 FEU). Drivkraften bakom denna stadga 
har varit politisk snarare än juridisk och utgått från en önskan från 
medlemsstaternas regeringar att göra EU:s skydd för fri- och 
rättigheter mer synligt för sina medborgare och på detta sätt försöka 
befästa gemensamma värden.172  

Till sitt innehåll samlar EU:s stadga sådana fri- och rättigheter 
som återspeglar medlemsstaternas ”gemensamma konstitutionella 
traditioner” och deras mest framträdande internationella förpliktel-
ser ifråga om mänskliga rättigheter. Det rör sig i stor utsträckning 
om redan befintliga allmänna principer, som nu kodifierats, men det 
finns också några nya inslag.173  

Gemensamt för fri- och rättigheter som finns i EU:s stadga – och 
även för fri- och rättigheter som bygger på allmänna principer som 
fortfarande är oskrivna – är att de ställer upp villkor för det sätt på 
vilket samarbetet får fungera inom de olika områden som EU har 
befogenhet över, det vill säga hur EU får göra, men inte på något sätt 
utökar den befogenhet som EU fått, det vill säga vad EU får göra. 
Denna distinktion har central betydelse för att man ska förstå EU:s 
skydd för fri- och rättigheter. Därför förklaras det tydligt i EU:s 
stadga att den inte medför någon ny befogenhet och att ”medlems-
staterna endast är skyldiga att respektera den ”när de fattar beslut 
inom tillämpningsområdet för unionsrätten.”174 

Samma distinktion görs – mer eller mindre medvetet – i vår 
grundlags EU-paragraf (se ovan 4.1.a och b). Här förutsätts att en 
bedömning av det område där en överlåtelse av beslutanderätt ska 
göras inte har en sådan omfattning att det ”rör” offentlighets-
principen (eller andra principer för statsskicket). Därefter ska en 
ytterligare bedömning göras om EU, inom detta område, kan 
säkerställa ett med svenska mått tillräckligt omfattande skydd för 
fri- och rättigheter.  

Sammantaget innebär detta att innehållet i EU:s stadga också har 
stor betydelse för varje bedömning om EU har förutsättningar att 
utöva beslutanderätt på ett sätt som kan säkerställa ett fri- och 
rättighetsskydd som med svenska mått är tillräckligt omfattande (jfr 

                                                                                                                                                               
172 Se Bergström, C. F. & Hettne, J., Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur 2014), s. 
174. 
173 Som ett förbud mot reproduktiv kloning av människor i artikel 3.2.d SGR. 
174 Se artikel 51 SGR och dom den 26 februari 2013 i mål C-617/10, Åklagaren mot Hans 
Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punkt 20 och 29. 
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hur EU får göra). Däremot saknar innehållet i EU:s stadga betydelse 
för en bedömning om EU – otillåtet – gör anspråk på beslutanderätt 
som ”rör principerna för statsskicket” (jfr vad EU får göra). 

De finns åtminstone två olika regler i EU:s stadga som har 
betydelse för vår bedömning om EU har förutsättningar att utöva 
beslutanderätt på ett sätt som kan säkerställa ett med svenska mått 
tillräckligt omfattande skydd för just offentlighetsprincipen, betrak-
tad som en ”rättighet” – rätten att få tillgång till allmänna handlingar 
– och inte som en av ”princip” (för statsskicket). 

För det första föreskriver stadgans artikel 11 en allmän yttrande- 
och informationsfrihet. Den innefattar ”åsiktsfrihet samt frihet att 
ta emot och sprida uppgifter och tankar” och gäller i förhållande till 
EU:s egna institutioner och organ men även i förhållande till 
medlemsstaternas myndigheter ”när dessa tillämpar” unionsrätten. 
Enligt förarbetena har yttrande- och informationsfrihet sitt 
ursprung i artikel 10 EKMR.175 Men det hindrar inte unionsrätten 
från att ge den ett mer långtgående skydd.176  

För det andra föreskriver stadgans artikel 42 en rätt att få tillgång 
till handlingar. Den innefattar en rätt för varje unionsmedborgare177 
att få tillgång till handlingar från EU:s institutioner och andra organ. 
Däremot innefattar den inte någon rätt att få tillgång till handlingar 
från medlemsstaterna och deras myndigheter. Enligt förarbetena har 
stadgans rätt att få tillgång till handlingar hämtats från den äldre 
artikel i EG:s fördrag (255) som idag motsvaras av artikel 15 i EU:s 
funktionsfördrag (FEUF).178 Därför ska den rätt att få tillgång till 
handlingar som stadgan ger också utövas ”på de villkor och inom de 
gränser” som fastställs i denna artikel:179  

Artikel 15 i EU:s funktionsfördrag 

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är 
bosatt eller har sitt stadgeenliga säte i en medlemsstat ska ha rätt till 
tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, 

                                                                                                                                                               
175 Jfr artikel 6.1 FEU som säger att ”[r]ättigheterna, friheterna och principerna i stadgan ska 
tolkas […] med vederbörlig hänsyn till de förklaringar som det hänvisas till i stadgan, där 
källorna till dessa bestämmelser anges.” Se närmare förklaringar avseende stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, EUT 2007 C 303 s. 17. 
176 Se artikel 52.3 SGR. 
177 Och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat. 
178 Jfr artikel 6.1 FEU ovan not 175. 
179 Se artikel 52.2 SGR. 
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oberoende av medium, enligt de principer och villkor som ska 
bestämmas i enlighet med den här punkten. 

Europaparlamentet och rådet ska, under hänsynstagande till allmänna 
eller enskilda intressen, genom förordningar i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa allmänna principer och 
gränser för rätten till tillgång till handlingar. 

Varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt arbete 
och ska i sin arbetsordning utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång 
till sina handlingar i enlighet med de förordningar som avses i andra 
stycket. 

Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och 
Europeiska investeringsbanken ska omfattas av denna punkt endast när 
de utövar sina administrativa funktioner. 

Europaparlamentet och rådet ska säkerställa att handlingar som gäller 
lagstiftningsförfaranden offentliggörs på de villkor som fastställs i de 
förordningar som avses i andra stycket. 

Den konstruktion som EU:s rätt att få tillgång till handlingar fått, 
bygger alltså på en koncist formulerad regel med ”konstitutionell” 
valör som slår fast varje unionsmedborgares rätt att få tillgång till 
handlingar från EU:s institutioner och andra organ. Men samtidigt 
sägs inget uttryckligt om innehållet i den rätt som ges. Detta kopplas 
istället till ”principer och villkor” (om bland annat begräsningar) 
som ska bestämmas i ”ordinarie” lagstiftning (jfr svenska reglers 
krav på ”lag”) och därmed också i överensstämmelser med unions-
rättens krav (på till exempel legalitet och proportionalitet). Likheten 
är slående med den konstruktion som finns i finsk grundlag och i 
grundlag hos flera andra medlemsstater (se ovan 3.2.c).180  

 
c) EU:s öppenhetsförordning 

 
Som uppmärksammats ovan omfattar EU:s rätt att få tillgång till 
handlingar endast handlingar från EU:s institutioner och andra 
organ (och inte från medlemsstaterna och deras myndigheter). Det 
konkreta innehållet kopplas till ”principer och villkor” som ska 
                                                                                                                                                               
180 Jfr regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 17. 
För en fördjupning se Rossi, L. & Vinagre e Silva, P., Public Access to Documents in the EU 
(Hart Publishing 2017). 
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bestämmas i ”ordinarie” lagstiftning. Den lagstiftning som i första 
hand avses kom på plats redan 2001, genom europaparlamentets och 
rådets förordning 2001/1049 (EG) om allmänhetens tillgång till 
europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.181 
Denna så kallade öppenhetsförordning utgör idag kärnan i ett 
komplext och svåröverskådligt ramverk för regler om unionsmed-
borgares – men även parlaments – rätt att få tillgång till handlingar 
från EU:s institutioner och andra organ.182  

I ingressen till öppenhetsförordningen förklaras att dess syfte är 
att ge varje unionsmedborgares rätt att få tillgång till handlingar 
”största möjliga effekt” och att fastställa ”principer och gränser” för 
denna rätt.183 På ett sätt som motsvarar den svenska tryckfrihets-
förordningens regler om rätt att få tillgång till allmänna handlingar 
innehåller öppenhetsförordningen regler om vilka handlingar som 
omfattas,184 hur sådana handlingar och begäran att få del av dem ska 
hanteras,185 samt när undantag ska göras och rätt att få tillgång till 
handlingar begränsas genom sekretess186. 

Med utgångspunkten att varje unionsmedborgare ska ha rätt till 
tillgång till alla handlingar som har upprättats eller mottagits och 
som innehas av EU:s institutioner, innehåller öppenhetsför-
ordningen detaljerade regler om hur en begäran att få tillgång till 
handlingar ska hanteras. En begäran ska vara skriftlig och det finns 
inte någon uttrycklig rätt för sökanden att vara anonym. Däremot är 
sökanden inte skyldig att ange något skäl för sin begäran. Det finns 
preciserade tidskrav och om utlämnande vägras kan sökanden begära 
omprövning (med rätt till överprövning hos EU-domstolen187) och 
även framföra klagomål till EU:s ombudsman. Dessutom förpliktas 
EU:s institutioner att föra ett öppet (elektroniskt) register över sina 

                                                                                                                                                               
181 Se europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2001/1049 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT 
2001 L 145/43. Den antogs med rättlig grund i dåvarande EG-fördragets artikel 255 (jfr 
nuvarande artikel 15 FEU). 
182 Se närmare Maurer, A., ovan not 68, s. 11–12. 
183 Se ingressens punkt 4. 
184 Se artikel 2 och 3. 
185 Se artikel 6–15. 
186 Se artikel 4. 
187 Se artikel 263 FEUF. 
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handlingar, för att unionsmedborgarna ”effektivt skall kunna ut-
nyttja sina rättigheter” enligt förordningen.188  

Trots att 17 år gått sedan EU:s öppenhetsförordning trädde i 
kraft har den inte varit föremål för några ändringar. Det är inte för 
att ett sådant behov saknas eller för att det är någon brist på 
reformförslag, utan för att EU:s institutioner – och därmed även 
medlemsstaternas regeringar – misslyckats med att komma 
överens.189 Framför allt har ett generellt behov lyfts fram att förenkla 
det ramverk för regler som finns i dag och anpassa det till de nyare 
regler om öppenhetens grunder som finns i EU:s grundfördrag och 
rättighetsstadga.190 Men det har också konstaterats att det för 
närvarande råder en obalans i förhållande till EU:s regler om 
dataskydd inom EU som ”förbiser det faktum att insyn och 
öppenhet också är grundläggande rättigheter som ska ha särskilt 
företräde i situationer där utlämnande [av handlingar] inte orsakar 
skada för privatliv”.191  

Mot bakgrund av det som förefaller vara en politisk oförmåga att 
modernisera EU:s ramverk för regler om rätt att få tillgång till 
handlingar har EU-domstolen roll blivit allt viktigare. Detta gäller i 
synnerhet den utveckling som skett i fråga om möjligheterna att 
begränsa tillgång till handlingar från EU:s institutioner och andra 
organ genom sekretessregler.192 En översikt av rättspraxis visar bland 
annat att EU-domstolen utgår från ett sådant test som inter-
nationella forskare och offentlighetsexperter förespråkar, med krav 
på både legalitet och proportionalitet (se ovan 3.2.e).193  

Enligt EU-domstolen får EU:s institutioner endast besluta att 
avslå en ansökan om att en handling ska lämnas ut om de kan förklara 
hur tillgången till denna handling ”konkret och faktiskt skulle 
skada” ett till öppenhet motstående intresse av sekretess (med stöd 

                                                                                                                                                               
188 Se artikel 11. Detta register finns på https://europa.eu/european-union/documents-
publications/official-documents_sv. 
189 Se t.ex. Jäderblom, H., Offentlighetsprincipen i Europa, i Fritt ord 250 år (Riksdagen 2016), 
s. 377. 
190  Särskilt artikel 15 FEUF och artikel 10 FEU. Se Curtin, D. & Leino-Sandberg, P., 
Openness, Transparency and the Right of Access to Documents in the EU, European 
Parliament Directorate General for Internal Policies 2016, PE 556.973, s. 27. 
191 Se Curtin, D. & Leino-Sandberg, P., ovan not 190, s. 27. 
192 Jfr artikel 4 i öppenhetsförordningen. 
193 Se särskilt Maurer, A., ovan not 68, s. 11 och Alemanno, A., Openness at the Court of 
Justice of the European Union: Toppling a Taboo, Common Market Law Review 2014, s. 97. 
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i de undantag som anges i öppenhetsförordningen).194 Dessutom 
måste risken för en sådan skada ”rimligen kunna förutses och inte 
endast vara hypotetisk.”195 Det ska även noteras att EU-domstolen 
godtagit ”en allmän presumtionsregel med innebörden att sekretess 
ska råda för några speciella typer av handlingar” (handlingar rörande 
pågående förfarande inom området för konkurrens och statsstöd, 
handlingar rörande fördragsbrottsärende mot en medlemsstat samt 
inlagor som en medlemsstat kommit in med i ett domstols-
förfarande).196  

4.4 Kan svenska regler skydda 
offentlighetsprincipen i EU? 

Som tidigare konstaterats (se ovan 4.2) bekräftar den för unions-
rätten grundläggande principen om tilldelade befogenheter inte bara 
EU:s beroende av sina medlemsstater, utan den klargör också att 
EU:s institutioner har rätt att utöva makt ”inom ramen för de 
befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat” (och att det då är 
regler i EU:s grundfördrag som beskriver hur dessa befogenheter ska 
utövas och begränsas). 

Med detta som utgångspunkt bygger förhållandet mellan EU och 
dess medlemsstater på den så kallade principen om lojalt samarbete. 
Medan principen om tilldelade befogenheter är central för att 
förklara var EU:s makt kommer från och vad den omfattar är 
principen om lojalt samarbete central för att förklara hur den makt 
EU fått ska utövas.197 Den regel i EU:s grundfördrag där principen 
numera får sitt tydligaste uttryck är artikel 4.3 FEU:198  

Artikel 4.3 FEU  

Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna 
respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av 
fördragen. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både 

                                                                                                                                                               
194 Se dom den 1 juli 2008 i förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P Konungariket Sverige 
och Maurizio Turco mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2008:374, punkt 49. 
195 Se dom den 21 juli 2011 i mål C-506/08 P Konungariket Sverige mot Europeiska 
kommissionen och MyTravel Group plc, EU:C:2011:496, punkt 76. 
196 Se sammanfattning i dom den 16 juli 2015 i mål C-612/13, ClientEarth mot Europeiska 
kommissionen, EU:C:2015:486, punkt 77. 
197 Se Bergström, C. F. & Hettne, J., Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur 2014), s. 
89–115. 
198 Se även artiklarna 13.2 och 24.3 FEU och artiklarna 249 och 291.1 FEUF. 
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allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs 
som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Medlems-
staterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå 
från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål. 

För att kunna förstå den betydelse som principen om lojalt sam-
arbete har för den moderna unionsrätten måste man vara medveten 
om att EU:s makt inte bara utövas av EU:s egna institutioner, utan 
också av medlemsstaterna.199 Det innebär att deras myndigheter och 
andra offentliga organ har ett ansvar för unionsrättens tillämpning. 
I ett sådant sammanhang erbjuder principen om lojalt samarbete en 
modell för att balansera unionsrättens krav på enhetlighet och 
verkan mot respekt för medlemsstaternas självständighet eller 
”processuella autonomi” och för den mångfald som deras rätts-
system representerar. 

Den antagligen mest omedelbara konsekvens som principen om 
lojalt samarbete har för medlemsstaterna – och i synnerhet för deras 
rättstillämpande organ (myndigheter och domstolar) – är skyldig-
heten att göra konform tolkning. Det innebär att de alltid ska 
försöka förstå nationella regler på ett sätt som överensstämmer med 
unionsrätten.200 Men i praktiken är det ofta svårt att se var gränsen 
går mellan EU:s och medlemsstaternas rättssystem. Det har gett 
EU-domstolen anledning att ta principen om lojalt samarbete som 
utgångspunkt för att utveckla principen om unionsrättens företräde. 

Enligt EU-domstolen innebär principen om unionsrättens 
företräde kortfattat att unionsrätten inte kan befinna sig i konflikt 
med några nationella regler.201 Den omfattar inte bara lagstiftning i 
strikt mening utan ”varje bestämmelse i en nationell rättsordning 
eller varje lagstiftnings-, förvaltnings- eller domstolspraxis som kan 
leda till att unionsrättens verkan försvagas.”202 Som tidigare konsta-
terats omfattar detta även ”grundläggande rättigheter i en medlems-
stats författning” och ”principerna i dess författningstruktur” (se 
ovan 4.3.a). 

Den praktiska betydelsen av principen om unionsrättens 
företräde blir tydlig i situationer där nationella organ av någon 
                                                                                                                                                               
199 Se t.ex. 291.1 FEUF. 
200 Se t.ex. dom den 26 september 2000 i mål C-262/97 Rijksdienst voor Pensioenen mot 
Robert Engelbrecht, EU:C:2000:492, punkt 39. 
201 Se Bergström, C. F. & Hettne, J., Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur 2014), s. 
116–126. 
202 Se t.ex. dom den 8 september 2010 i mål c-409/06 Winner Wetten GmbH mot 
Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, EU:C:2010:503, punkt 55. 
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anledning inte gjort vad som i enlighet med principen om lojalt 
samarbete förväntas av dem: om ett parlament till exempel antagit 
en lag som innehåller regler som strider mot lagstiftning från EU. 
Då får inga nationella organ tillämpa dessa regler utan förväntas 
istället ta ett självständigt ansvar för att unionsrätten får full verkan; 
inte bara domstolar utan ”alla förvaltningsorgan, inbegripet lokala 
myndigheter, är skyldiga att iaktta denna skyldighet att ge unions-
rätten företräde.”203  

För att återknyta det som sagts ovan till den svenska offentlig-
hetsprincipen innebär principen om lojalt samarbete att riksdagen 
ska säkerställa att alla svenska regler överensstämmer med sekretess-
regler som EU beslutat inom ramen för sina befogenheter. På 
motsvarande sätt innebär principen om unionsrättens företräde att 
våra myndigheter inte ska tillämpa några svenska regler som strider 
mot sådana sekretessregler från EU. Det här är något som tydligt 
och konsekvent lyfts fram i svenskt lagstiftningsarbete:204  

Regeringens proposition om ändringar i regeringsformen (2001) 

Regeringen vill här framhålla att det är riksdagen som i samband med 
ett beslut om överlåtelse skall göra bedömningen att den överlåtna 
beslutanderätten inte rör principerna för statsskicket på samma sätt som 
riksdagen gör bedömningen att gemenskapernas fri- och rättighets-
skydd motsvarar det som ges i regeringsformen och i Europa-
konventionen. Stadgandet i 10 kap [6] § första stycket RF är alltså en 
anvisning avsedd för lagstiftaren och inte för de rättstillämpande 
organen. Domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa en rättsakt 
som utfärdats på ett område där t.ex. [EU] genom överlåtelsen fått 
kompetens att lagstifta och detta även om rättsakten skulle begränsa 
t.ex. en viktig princip i tryckfrihetsförordningen. Det är bara om en 
regel i en förordning eller ett direktiv skulle befinnas ligga utanför det 
område där Sverige och de övriga medlemsstaterna i fördragsenlig 
ordning har överlåtit beslutanderätt som rättsakten inte är giltig som 
[EU]-rätt – dvs. saknar rättsverkan – i Sverige. Sådana situationer, som 
innefattar frågan om de beslutande organen inom EU har handlat 
utanför sin befogenhet, avgörs normalt sett av att frågan underställs 
[EU]-domstolen för avgörande. 

                                                                                                                                                               
203 Se t.ex. dom den 14 juni 2012 i mål C-606/10 ANAFE mot Ministre de l’Intérieur, 
EU:C:2012:348, punkt 75. 
204 Se regeringens proposition 2001/02:72, Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU 
m.m., s. 35. Jfr lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen som förklarar (3 §) att EU ”får fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning 
och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument” från EU som riksdagen 
godkänt. 
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Men det finns ett mycket viktigt tillägg att göra till detta 
resonemang. Liksom vårt svenska rättssystem är även EU:s rätts-
system konstruerat som en ”normhierarki” där regler som har lägre 
valör måste överensstämma med regler som har högre valör (se ovan 
1.4) Det innebär bland annat att sekretessregler i lagstiftning från 
EU måste överensstämma med regler i EU:s grundfördrag (vilket 
innefattar unionsrättens allmänna principer) och regler i EU:s 
rättighetsstadga. Därför finns ingen skyldighet – för någon – att följa 
sekretessregler i EU:s lagstiftning som strider mot sådana regler som 
har högre valör.205 

Som vi konstaterat i föregående avsnitt (se ovan 4.3) finns det 
flera sådana ”konstitutionella” regler inom unionsrätten – i EU:s 
grundfördrag och rättighetsstadga men även allmänna principer – 
som säkerställer rätten att få tillgång till handlingar från EU:s 
institutioner och organ. De innebär bland annat att rätten att få 
tillgång till handlingar endast är möjlig att begränsa – genom 
sekretessregler i EU:s lagstiftning – om särskilda villkor är uppfyllda. 
Dessa villkor liknar de som finns i vår grundlag och följer det test i 
tre steg som motsvarar en modern syn på vad som är god inter-
nationell standard: ett krav på legalitet, ett krav på proportionalitet 
och ett krav ett krav på effektiva rättsmedel (se ovan 3.2.e och 4.2). 

Däremot finns det idag inte några konstitutionella regler inom 
unionsrätten som säkerställer rätten att få tillgång till handlingar från 
svenska myndigheter och myndigheter i andra medlemsstater. Det 
innebär att den rätten – som den följer av vår grundlags regler – är 
möjligt att begränsa genom sekretessregler i EU:s lagstiftning och 
att det inte är tillåtet för svenska myndigheter att tillämpa vår 
grundlags regler för att begränsa sekretessregler i EU:s lagstiftning 
(inom områden där EU fått beslutanderätt).206 

                                                                                                                                                               
205 Se särskilt dom den 26 februari 2013 i mål C-399/11 Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal, 
EU:C:2013:107, punkt 59–60 och 64. 
206 Se t.ex. dom den 26 februari 2013 i mål C-617/10 Åkerberg Fransson, punkt 29: där det 
förklaras att det endast ”är tillåtet för nationella myndigheter och domstolar att tillämpa 
nationella normer för skydd av grundläggande rättigheter förutsatt att denna tillämpning 
varken undergräver den skyddsnivå som föreskrivs i stadgan, såsom den tolkats av domstolen, 
eller unionsrättens företräde, enhetlighet och verkan.” 
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Men samtidigt ska det uppmärksammas att faktiskt finns andra 
konstitutionella regler inom unionsrätten som kan ha viss bety-
delse.207 Förutom regler om skydd för fri- och rättigheter omfattar 
unionsrätten regler om skydd för proportionalitetsprincipen, 
subsidiaritetsprincipen och principen om respekt för nationell 
identitet. Som tidigare förklarats innebär proportionalitetsprincipen 
att de medel som används för att uppnå ett visst mål inte ska vara 
mer långtgående än vad som är nödvändigt, och att olika intressen 
därför måste vägas mot varandra (se ovan 4.3.a).208  

Medan proportionalitetsprincipen lämpar sig väl för rättslig 
efterhandskontroll av olika beslut, passar subsidiaritetsprincipen 
bättre för politisk förhandskontroll. Den kan kortfattat samman-
fattas som ett krav på avhållsamhet från EU:s institutioner; att 
endast utnyttja sin beslutanderätt till åtgärder som ”bättre kan 
uppnås på unionsnivå” (än av medlemsstaterna; på central nivå eller 
på regional och lokal nivå).209 Att subsidiaritetsprincipen kan ha 
betydelse för politisk förhandskontroll av sekretessregler i 
lagstiftning från EU är något som riksdagen bekräftat (se nedan 
4.5.b och c) 

Samtidigt som EU-domstolen byggt upp ett skydd för fri- och 
rättigheter med grund i medlemsstaternas ”gemensamma kon-
stitutionella traditioner” (se ovan 4.3.a) har EU-domstolen ibland 
visat sig beredd att pröva hur regler i lagstiftning från EU förhåller 
sig till regler som istället pekar på skillnader i medlemsstaternas 
konstitutionella traditioner. En sådan tanke om respekt för 
medlemsstaternas ”nationella identitet” har numera uttryckligt stöd 
i en särskild bestämmelse EU:s grundfördrag: 

Artikel 4.2 FEU 

Unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt 
deras nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och 
konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala 
självstyret. Den ska respektera deras väsentliga statliga funktioner, 
särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, 
upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. I 

                                                                                                                                                               
207 Se Bergström, C. F. & Hettne, J. Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur 2014), t.ex. 
s. 163–192. 
208 Se Harbo, T.-I., The Function of the Proportionality Principle in EU Law, European Law 
Journal 2010 s. 158. 
209 Se artikel 5.3 FEU. 
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synnerhet ska den nationella säkerheten också i fortsättningen vara varje 
medlemsstats eget ansvar. 

Som framgår av förarbetena till denna bestämmelse innebär den inte 
en inskränkning i EU:s befogenheter och principen om unions-
rättens företräde.210 Den betyder alltså inte att vår grundlags regler 
om offentlighetsprincipen – som tveklöst är ett centralt inslag i vår 
nationella identitet (i unionsrättens mening) – kan åberopas av 
svenska myndigheter eller domstolar för att vägra tillämpa regler om 
sekretess i lagstiftning från EU.211 Däremot berättigar den oss till en 
förväntan att offentlighetsprincipen, på det sätt den kommer till 
uttryck i vår grundlag, ska beaktas särskilt inom EU:s lagstiftnings-
process. Det innebär att principen om respekt för nationell identitet, 
på samma sätt som subsidiaritetsprincipen, är bättre lämpad för 
politisk förhandskontroll av det sätt på vilket EU:s institutioner 
väljer att utnyttja sin beslutanderätt, än för rättslig efterhands-
kontroll av EU:s lagstiftning (däremot har den ibland visat sig 
lämpad för att lösa frågor om unionsrättens genomslag inom 
tillämpningsområden där regler i lagstiftning saknas).212 

4.5 Hur hanteras konflikter med EU? 

Mot bakgrund av det som förklarats ovan framstår det som en tydlig 
svensk föresats att inte ifrågasätta EU:s sekretessregler och att 
undvika varje risk för konflikt med den rätt för tillgång till 
handlingar från svenska myndigheter som bara skyddas av regler i 
vår egen grundlag. Den överordnade planen tycks istället vara att 
inte söka rättsliga gränser för befogenhetsområden och att sudda – 
inte mejsla – ut den svenska offentlighetsprincipens karaktärsdrag 
och krav. Enligt vår uppfattning kan fyra svenska strategier anas 
inom de områden där riksdagen gett EU möjligheter att besluta om 
                                                                                                                                                               
210 Se slutrapport den 31 oktober 2002 från Europeiska konventets arbetsgrupp V för 
kompletterande befogenheter, CONV 375/02), s. 10–12. 
211 Se särskilt mål C-399/11, ovan not 205. 
212 Däremot kan principen om respekt för nationell identitet ge nationella domstolar ett visst 
utrymme att tillämpa nationella regler – med diginitet av ”identitet” – inom unionsrättens 
tillämpningsområde om regler i lagstiftning från EU saknas eller inte omfattas av EU:s regler 
om fri- och rättighetsskydd. Jfr artikel 53 SGR. Se t.ex. domstolens dom den 14 oktober 2004 
i mål C-36/02 Omega Spielhallen GmbH mot Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 
EU:C:2004:614 samt Lenaerts, K, Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental 
Rights, European Constitutional Law Review 2012 s. 375, särskilt s. 399 och Schmauch, M 
(2014), ovan not 41. 
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sekretessregler och därmed begränsa rätten att få tillgången till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter.  

 
a) Plan A: främja den europeiska offentlighetsprincipen 
b) Plan B: freda den svenska offentlighetsprincipen 
c) Plan C: tänja den svenska offentlighetsprincipen 
d) Plan D: hävda den svenska offentlighetsprincipen 
 

a) Plan A: främja den europeiska offentlighetsprincipen 
 

Som tidigare beskrivits omfattar vår grundlags EU-paragraf ett krav 
att EU ska säkerställa ett fri- och rättighetsskydd som med svenska 
mått är tillräckligt omfattande. För oss förefaller det självklart att 
idag inkludera rätten att få tillgång till allmänna handlingar i det krav 
som ställs (se ovan 4.1.b).  

När det svenska medlemskapet i EU fortfarande förbereddes 
konstaterade regeringen att dåvarande medlemsländer hade ”helt 
olika traditioner i fråga om allmänhetens rätt till insyn i myndig-
heternas verksamhet.”213 Numera förefaller alla medlemsländer ha 
särskilda regler som slår fast varje medborgares rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar och minst hälften av dem har regler i grundlagar 
(se ovan 3.2.c).214 

Även om det fortfarande finns flera viktiga skillnader motsvarar 
de regler som är centrala för den svenska offentlighetsprincipen en 
modern internationell syn på vad som är god standard (se ovan 
3.2.e). På motsvarande sätt har den presumtion för hemlighållande 
som då rådde inom EU:s institutioner stegvis bytts ut mot regler 
som tydligt slår fast varje unionsmedborgares rätt att få tillgång till 
handlingar från EU:s institutioner och organ (se ovan 4.3).215 Utöver 
denna rätt att få tillgång till handlingar finns många fler exempel på 
den utveckling som skett och ännu pågår.  

För det första, vad gäller öppenhet och insyn i EU:s lagstiftande 
verksamhet, har nya regler införts i EU:s grundfördrag med krav på 
                                                                                                                                                               
213 Se regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 1 och betänkande av 
utredningen om utrikessekretessen SOU 1994:49, s. 43. Se även regeringens proposition 
1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, s. 461. 
214 Se http://www.rti-rating.org samt Riekkinen, M. & Suksi, M. och Maurer, A., båda ovan 
not 68. 
215 Se t.ex. regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 
19–21. 
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offentlighet vid möten när ministerrådet överlägger och röstar om 
utkast till lagstiftning, krav på motivering och redovisning av 
centrala förarbeten samt krav på insyn för nationella parlament 
(oberoende av nationella regeringar).216 Dessutom har ett inter-
institutionellt avtal om bättre lagstiftning slutits som bland annat 
ska säkerställa bättre språk i EU:s lagstiftning och bättre spårbarhet 
när det gäller de olika stegen i lagstiftningsprocessen (genom en 
specialiserad databas med information om hur arbetet med 
lagstiftningsärendena fortskrider).217 Till detta kan läggas öppna och 
mycket pålitliga databaser för lagstiftning, rättspraxis och andra 
dokument, till exempel EUR-Lex och Curia samt OEIL och 
IPEX.218  

För det andra, vad gäller öppenhet och insyn i EU:s förvaltande 
verksamhet, bör särskild uppmärksamhet fästas vid den öppenhets-
förordning, som fastställer ”principer och gränser” för varje 
unionsmedborgares rätt att få tillgång till handlingar från EU:s 
institutioner (se ovan 4.3.c). Denna förordning ligger även till grund 
för en omfattande årsrapportering om de fall då ansökningar om 
tillgång till handlingar fått avslag samt skälen för dessa beslut och 
eventuella överklaganden.219 Dessutom har ett så kallade lobbyist-
register införts.220 Det omfattar en öppen webbplats där organisat-
ioner och företag ska registrera sig och redovisa sina kommersiella 
eller ideella intressen, en uppförandekod samt en mekanism för 
anmärkningar och klagomål. 

Det arbete inom EU som lett fram till ökad öppenhet och insyn 
inom EU påbörjades innan vårt medlemskap (och särskilt 

                                                                                                                                                               
216 Se artikel 16.8 FEU, artikel 288–299 i FEUF samt artikel 12 FEU (som kopplar till två 
särskilda protokoll om de nationella parlamentens roll i EU och tillämpning av subsidiaritets- 
och proportionalitetsprinciperna). 
217 Se interinstitutionellt avtal mellan europaparlamentet, EU:s råd och europeiska 
kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT 2016 L 123, s. 1. 
218 Se EUR-Lex: Ingång till EU-rätten, på http://eur-lex.europa.eu, Curia, EU-domstolen, på 
https://curia.europa.eu samt OIEL; Europaparlamentets observatorium för lagstiftning, på 
http://www.europarl.europa.eu/oeil och IPEX: Plattformen för interparlamentariskt utbyte, 
på http://www.ipex.eu. 
219 Se t.ex. rapport från kommissionen den 24 augusti 2016 om tillämpningen under 2015 av 
förordning (EG) 2001/1049 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar, COM (2016) 533 final. 
220 Se http://ec.europa.eu/transparencyregister. Det infördes 2011 och förväntas bli bindande 
under 2018. 
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Nederländerna och Danmark var pådrivande).221 Men detta arbete 
fick tveklöst avgörande kraft genom de erfarenheter av offentlig-
hetsprincipen som både Sverige och Finland tog med sig in i EU. Det 
är omöjligt att påvisa exakt vilket inflytande Sverige – eller något 
annat land – haft över den utveckling som skett. Men det är inte svårt 
att hitta tydliga exempel på viktiga svenska insatser och bevis på ett 
målmedvetet arbete för att säkerställa att offentlighetsprincipen 
skulle få betydelse för EU:s institutioner. 

Redan från början av vårt medlemskap var regeringen tydlig med 
att Sverige tänkte bidra till den ”pågående utvecklingen inom 
unionen mot större öppenhet och insyn.”222  

Och under de år som sedan följde imponerade regeringskansliet 
med en konsekvent genomförd strategi för att skriva in offentlig-
hetsprincipen – och principen om meddelarfrihet – i EU:s grund-
fördrag. Den unga skara pionjärer som ansvarade för arbetet leddes 
av justitiedepartementets rättschefer, först Göran Schäder och, 
sedan, Olle Abrahamsson (i denna skara ingick bland annat Dan 
Eliasson, Helena Jäderblom, Henrik Jermsten, Karin Kussak och 
Kristina Svahn Starrsjö).223 De omedelbara framgångarna – som var 
betydligt större för offentlighetsprincipen än för principen om 
meddelarfriheten – följdes sedan upp under den svenska regeringens 
första ordförandeskap för EU:s ministerråd. Det var då som EU:s 
öppenhetsförordning antogs. Parallellt till sådant förhandlings-
arbete bedrevs en aktiv processföring inför EU-domstolen, där 
ombud från utrikesdepartementet, i första hand Lotty Nordling och 
Anders Kruse, tog varje chans till fight mot beslut från EU:s 
institutioner att vägra någon tillgång till handlingar.224  

Den inställning som präglade dessa tidiga svenska insatser var att 
en ökad öppenhet och insyn inom EU skulle komma att leda till ett 

                                                                                                                                                               
221 Se t.ex. regeringens skrivelse 2001/02:110 Redogörelse för arbetet inför och under det 
svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s 
institutioner, s. 6. 
222 Se förklaring av Sverige om offentlighetsprincipen och svarsförklaring, under 2.1. och 
särskilt not 18. 
223 Se justitiedepartementets akt Ju95/4186/L6. 
224 Se t.ex. dom den 5 mars 1997 i Mål T-105/95 WWF UK mot Europeiska kommissionen, 
EU:T:1997:26, dom den 17 juni 1998 i Mål T-174/95 Tidningen Journalisten mot rådet, 
EU:T:1998:127 och dom den 19 juli 1999 i Mål T-14/98 Hautala mot rådet, EU:T:1999:157. 
För ett perspektiv från den första generationen svenska jurister i EU-domstolen se 
Ragnemalm, H., Från alfa i kaos till omega i harmoni. En egocentrisk betraktelse av den förste 
svenske domaren i EU-domstolen, Europarättslig Tidskrift 2015, s. 211. 
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sådant närmande mellan EU:s synsätt och det svenska ”som på lång 
sikt är nödvändig också för den svenska offentlighetsprincipen.”225 
Lite mer än 20 år senare kan vi konstatera att ett närmande skett. 
Även om det finns steg i utvecklingen som fortfarande ligger i framåt 
har ett kulturellt skifte skett i fråga om öppenhet och insyn i Europa. 
Detta manifesteras genom nya regler i EU:s grundfördrag och 
rättighetsstadga men också – och kanske ännu viktigare – i för-
ändringar i många medlemsstaters konstitutionella traditioner. Från 
en utgångspunkt där rätten att få tillgång till handlingar var något 
särpräglat för Sverige och Finland finns den idag utryckt – på mer 
eller mindre liknande sätt – i alla medlemsstaters rättssystem (se 
ovan 3.2.c och e).  

Det närmande som skett i fråga om synsätt innebär inte bara 
bättre garantier för att EU:s institutioner och andra organ ska kunna 
säkerställa ett mot den svenska offentlighetsprincipen svarande 
rättighetsskydd inom de områden där de fått befogenheter. Det 
innebär även att tidigare skillnader i olika medlemsstaters synsätt 
blivit mindre och att förutsättningarna därför blivit bättre för att på 
lång sikt freda den svenska offentlighetsprincipen. Vi tror att det 
idag finns goda möjligheter att betrakta varje medborgares rätt att få 
tillgång till allmänna handlingar från medlemsstaters myndigheter 
som en av dessa medlemsstaters ”gemensamma konstitutionella 
traditioner” (se ovan 4.3.a). Det skulle inte endast stärka dess 
ställning i förhållande till sekretessregler i EU:s lagstiftning utan 
även ge den en vikt i balansen mot unionsrättens övriga fri- och 
rättigheter (till exempel skydd för personuppgifter226). 

Men hur väl utnyttjar Sverige den förväntan som byggts upp för 
att fortsätta främja öppenhet och insyn inom EU? Det är svårt för 
oss att bedöma. Det förefaller tydligt att den svenska regeringen 
fortfarande tar fight inför EU-domstolen mot beslut att vägra någon 
tillgång till handlingar från EU:s institutioner och även är politiskt 
pådrivande för att åstadkomma förstärkningar av EU:s öppenhets-
förordning (se ovan 4.2.d).227 Ett exempel på det senare är svenska 

                                                                                                                                                               
225 Se t.ex. regeringens skrivelse 2001/02:110 ovan not 221, s. 5–6 och regeringens proposition 
2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 19. 
226 Se särskilt artikel 8 SGR. 
227 Vad gäller rättslig process se t.ex. Alliansregeringen utmanar inte EU, SvD 2014-02-01 och 
UD förnekar passivitet i EU. SvD 2014-02-02. Vad gäller politisk förhandling se t.ex. 
regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 19-21. 
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framgångar i förhandlingar om öppenhetsförordningens förhållande 
till den så kallade dataskyddsförordningen för EU:s institutioner.228  

Samtidigt är det svårt att se någon större envishet vad gäller 
principen om meddelarfrihet, den ytterligare komponent i det 
”konstitutionella, politiska och kulturella arv” som regeringen en 
gång tänkte att vi skulle dela med oss av (jfr ovan 2.1). Hittills har 
märkbara framgångar uteblivit. När de ändringar av EU:s grundför-
drag som infördes genom Lissabonfördraget (2009) skulle godkän-
nas medgav regeringen ”att det i fördraget borde ha angetts att EU:s 
tjänstemän har en grundläggande rätt till yttrandefrihet” och ”lovade 
att fortsatt verka för att reglerna ska förbättras ytterligare i samband 
med framtida fördragsrevisioner.” Samtidigt var det uppenbart att 
detta inte hade varit någon för det svenska förhandlingsarbetet 
prioriterad fråga.229 Kanske hängde det ihop med att det fanns 
djupgående tvivel om möjligheterna att vinna förståelse för vår 
konstitutionella tradition i fråga om tryck- och yttrandefrihet? 

Ett relevant uttryck för sådana tvivel hittar man i ett debattinlägg 
i Svensk Juristtidning, författat av tidigare rättschefen på justitie-
departementet Olle Abrahamsson och tidigare chefen för justitie-
departementets grundlagsenhet (numera justitierådet) Henrik 
Jermsten (jfr ovan 2.2):230  

Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten, Om behovet av en ny 
tryck- och yttrandefrihetsrättslig regleringsmodell (2014) 

Inför Sveriges medlemskap i EU utgjorde den svenska offentlighets-
principen inte en förhandlingsfråga. Saken var aldrig aktuell, eftersom 
det inte fanns några gemenskapsrättsliga regler som den svenska 
lagstiftningen på området behövde anpassas till […] Medlemskapet i 
EU innebar alltså inte i sig något hot mot den svenska offentlighets-
principen – tvärtom kom under det svenska ordförandeskapet våren 
2001 en av just denna princip inspirerad ordning att införas också för 
EU:s institutioner. Men regeringen var väl medveten om att medlem-
skapet av andra skäl skulle göra det svårt att i längden hålla fast vid den 
traditionella svenska regleringsmodellen. De problem som förutsågs var 

                                                                                                                                                               
228 Se rådspromemoria av den 29 maj 2017 från justitiedepartementet (grundlagsenheten) inför 
rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 juni 2017, s. 3. Jfr europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2001/45 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter 
och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EGT 2001 L 8, s. 1. Vad gäller svenska krav 
på reform av öppenhetsförordningen se Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM117, avsnitt 
2.1. 
229 Se regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, jfr s. 168-169 med s. 16-17. Se 
även konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3y Lissabonfördraget, s. 24-27. 
230 Se Abrahamsson, O. & Jermsten, H., ovan not 41, s. 201–202. 
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flera. Den i ett EU-perspektiv unikt höga detaljeringsgraden i de [tryck- 
och yttrandefrihetsrättsliga] grundlagarna i förening med den svenska 
ordningens särskilda karaktäristika (det formalistiska ensamansvaret, 
det långtgående meddelarskyddet osv) innebar att Sverige i EU-arbetet 
kunde tvingas ägna tid och kraft åt ett ständigt vakthållande kring det 
mycket omfattande komplexet av framför allt straffprocessrättsligt 
betonade grundlagsbestämmelser. I många fall skulle detta vakthållande 
i realiteten vara till föga gagn för [tryck- och yttrandefriheten] och 
närmast få prägel av självändamål. Problem förutsågs även vad gällde 
den i Sverige låga grundnivån i fråga om integritetsskyddet för enskilda. 
Mer än i andra medlemsstater syftar ju det svenska systemet till att 
försvåra ingripanden mot integritetskränkningar som sker i medierna, 
vilket bäddar för kollisioner med den generellt högre skyddsnivå som 
kommer till uttryck i europarätten. 

Enligt Abrahamsson och Jermsten har det länge varit en primär 
uppgift för regeringen och dess förhandlare att i förslag till lag-
stiftning från EU försöka få bort sådant som skulle kunna orsaka 
konflikter med vår omfattande tryck- och yttrandefrihetsreglering. 
Men detta vakthållande har genom åren krävt stora arbetsinsatser: 
”att om och om igen, bit för bit försvara det svenska grundlags-
systemet i hela dess svåröverskådliga vidd.” Den övergripande slut-
sats som de drar är därför att det politiska och ekonomiska priset för 
att bedriva ett försvar för svensk tryck- och yttrandefrihetsreglering 
bortanför offentlighetsprincipen har kommit att bli oproportioner-
ligt högt.231  

 
b) Plan B: freda den svenska offentlighetsprincipen 

 
Samtidigt som den svenska regeringen bedrivit ett målmedvetet 
arbete för att främja offentlighetsprincipen inom EU och säkerställa 
en rätt för tillgång till handlingar från EU:s institutioner har man 
försökt freda den svenska offentlighetsprincipen, genom att 
förhindra lagstiftning från EU att påverka dess betydelse för våra 
myndigheter. Som Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten 
uttrycker det har den svenska målsättningen varit att i förslag till 
lagstiftning från EU försöka få bort sådant som skulle kunna orsaka 
konflikter. Det finns många intressanta lagstiftningsärenden att välja 
exempel från. 

                                                                                                                                                               
231 Se Abrahamsson, O. & Jermsten, H., ovan not 41, s. 207 och 216. 
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Ett första exempel kan hämtas från EU:s öppenhetsförordning, 
som antogs under den svenska regeringens ordförandeskap (se ovan 
4.3.c).232 En av de viktigaste utgångspunkterna för förhandlings-
arbetet var att nya europeiska regler endast skulle omfatta tillgång 
till handlingar från EU:s institutioner och att medlemsstaternas 
regler om tillgång till handlingar från deras egna myndigheter 
överhuvudtaget inte skulle påverkas (oavsett om de betraktades som 
bra eller dåliga).233 Syftet med det var att undvika varje risk att den 
svenska offentlighetsprincipen skulle kunna urholkas. Just denna 
risk ökade avsevärt när en regel lades till som förpliktade medlems-
staternas myndigheter att rådgöra med den berörda institutionen, 
innan de fick lämna ut handlingar som hade sitt ursprung hos den 
institutionen (jfr ovan 2.2 och nedan 5.3).234 Men som motvikt till 
denna, från svenskt perspektiv, bekymmersamma regel infördes i 
slutändan en förklaring i ingressen till förordningen att den inte ska 
ha ”till syfte eller effekt att ändra nationell lagstiftning om tillgång 
till handlingar” (samtidigt tydliggjordes att ”på grund av den princip 
om lojalt samarbete som styr förbindelserna mellan institutionerna 
och medlemsstaterna, är det dock uppenbart att medlemsstaterna 
bör se till att inte hindra en korrekt tillämpning av denna 
förordning”).235  

Ett andra exempel hittar vi inom området regler till skydd för 
personuppgifter hos EU:s institutioner men även medlemsstaternas 
myndigheter och det så kallade dataskyddsdirektivet (se ovan 2.1).236 
Här sa sig den svenska regeringen ha ”agerat hårt” för att få till stånd 
sådana lösningar att direktivet inte står i motsättning till den svenska 
offentlighetsprincipen.237 Enligt regeringen var ansträngningarna 
framgångsrika och i sin slutliga form avvek direktivet därför på flera 
punkter från tidigare förslag. Framför allt pekade man på en regel 
som sa att det var tillåtet för medlemsstaterna att vidta åtgärder för 
att begränsa omfattningen av direktivet om detta var nödvändigt 

                                                                                                                                                               
232 Se europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2001/1049, ovan not 181. 
233 Se regeringens skrivelse 2001/02:110 ovan not 221, s. 7. Jfr Öberg, U och Abrahamsson, 
O, ovan not 166. 
234 Se artikel 5. 
235 Se ingressens punkt 15 och även 16. 
236 Se europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 1995/46 av den 24 oktober 1995 om skydd 
för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter, EGT 1995 L 281, s. 31. 
237 Se konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU18 Personuppgiftslag, s. 26. 
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med hänsyn till den registrerades eller andras fri- och rättigheter.238 
Enligt regeringen var rätten att få tillgång till allmänna handlingar en 
sådan rättighet som kunde göra detta befogat. Dessutom sa man att 
det på svenskt initiativ tagits in en förklaring i direktivets ingress 
som betonande att det skulle vara möjligt att ”ta hänsyn till principen 
om allmänhetens rätt till tillgång till allmänna handlingar” när 
direktivet skulle genomföras.239  

Ett tredje exempel, avslutningsvis, finns i den nya dataskydds-
förordning som snart ersätter det äldre dataskyddsdirektivet och 
även den nationella lagstiftning genom vilken direktivet genomförts 
i medlemsstaterna (som den svenska personuppgiftslagen).240 Detta 
exempel förtjänar särskild uppmärksamhet. 

I det yttrande som riksdagen gav i sin så kallade subsidiaritet-
prövning av ett tidigare utkast till dataskyddsförordningen bekräf-
tade man sin uppfattning ”att målet med ett effektivt system för 
skydd för personuppgifter i EU generellt sett uppnås bättre genom 
att åtgärder företas på unionsnivå än genom åtgärder av medlems-
staterna.” Samtidigt invände riksdagen mot valet av lagstiftnings-
instrument; en förordning (som är ”direkt tillämplig” och enhetligt 
utformad för alla medlemsstater) istället för ett direktiv som ” 
typiskt sett skulle ge större utrymme för medlemsstaterna att vid 
införlivandet ta hänsyn till nationella förhållanden, till exempel vad 
gäller olika myndighets- och hanteringsstrukturer i skilda medlems-
stater.”241 Men denna bedömning – som inte delades av regeringen – 
ledde inte till någon förändring i valet av lagstiftningsinstrument (jfr 
nedan 4.5.c).  

Vad som istället fick avgörande betydelse för att kunna ta hänsyn 
till ”nationella förhållanden” är den undantagsbestämmelse som den 
svenska regeringen fick till stånd i samarbete med den finska, den 
estniska och den slovenska regeringen.242  

 

                                                                                                                                                               
238 Se artikel 13.1. 
239 Se ingressens punkt 72. 
240 Se europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter, EUT 2016 L 119, s. 1. 
241 Se konstitutionsutskottets utlåtande 2011/12:KU25 EU-förslag om allmän uppgifts-
skyddsförordning, s. 6-9 och bilaga 2. Jfr artikel 288 FEUF. 
242 Se Council of the European Union Interinstitutional File: 2012/0011 (COD), Presidency’s 
Working Party on Information Exchange and Data Protection 21 June 2013, Proposal for a 
General Data Protection Regulation, 11013/13 LIMITE. 
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Artikel 86 i EU:s dataskyddförordning (2018) 

Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet 
eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift 
av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet 
med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som 
myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka 
samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med 
rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning. 

Denna bestämmelse har av justitieminister Morgan Johansson 
beskrivits som en förhandlingsframgång som ska möjliggöra för 
Sverige att försvara offentlighetsprincipen.243 Enligt de slutsatser 
som nyligen presenterades av den så kallade dataskyddsutredningen 
(jfr nedan 4.5.c), innebär den att ”utrymmet för att ge offentlighets-
principen företräde framför personuppgiftsregleringen har blivit 
tydligare.”244 Vi återkommer till EU:s dataskyddförordning och 
frågan om hur utrymmet i artikel 86 kan utnyttjas längre fram (se 
nedan 5.5). 

Oavsett hur vi värderar de framgångar som hittills skördats av 
svenska förhandlare har en strategi för att freda den svenska 
offentlighetsprincipen som bygger på att få undantag från lag-
stiftning från EU uppenbara begränsningar. Bortsett från risken att 
inte vinna framgång kostar även framgång – de undantag som uppnås 
– något. Det sätt som Olle Abrahamsson och Henrik Jermsten ser 
på saken är att varje medlemsstat ”sägas ha ett i förhållande till sin 
storlek och ekonomiska betydelse givet utrymme att hävda sina 
nationella intressen” och det är därför likgiltig ”om detta utrymme 
används för att värna en speciell grundlagsreglering eller något helt 
annat, såsom att begränsa spanska fiskekvoter utanför Västsahara 
eller placera en svensk på en åtråvärd plats i kommissionen.”245  

Vad oss beträffar blir slutsatsen att det i så fall är viktig att detta 
utrymme används rätt. Givetvis är det ett politiskt ansvar men 
samtidigt förefaller det oss naturligt att betrakta regler i vår grundlag 
– om till exempel varje medborgares rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar – som ledstjärnor för sådant ansvar. 

 
 

                                                                                                                                                               
243 Se http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-dataskyddsforordning/ 
244 Se betänkande av dataskyddsutredningen SOU 2017:39, s. 76. 
245 Se Abrahamsson, O. & Jermsten, H., ovan not 41, s. 207. 
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c) Plan C: tänja den svenska offentlighetsprincipen 
 

Som tidigare konstaterats har en strategi för att freda den svenska 
offentlighetsprincipen som bygger på mer eller mindre kraftfulla 
undantag från lagstiftning från EU uppenbara begränsningar. 
Framför allt för att det finns många ärenden där inga undantag 
uppnås. Kanske är sådana ärenden, där inga undantag uppnås, också 
de mest normala. Vad som då brukar göras för att undvika konflikter 
är att utnyttja den svenska offentlighetsprincipens flexibilitet för att 
anpassa den till lagstiftning från EU. Det kan göras av våra 
rättstillämpande organ – domstolar och myndigheter – genom att de 
tolkar svenska regler om offentlighetsprincipen på ett sätt som 
överensstämmer med unionsrätten (det vill säga konform tolkning). 
Men det kan också göras av riksdagen, genom att besluta om fort-
löpande justeringar av svenska regler om sekretess.  

Den möjlighet som finns att anpassa den svenska offentlig-
hetsprincipen till justeringar av svenska regler om sekretess är i sig 
själv inte något nytt utan tvärtom centralt för den konstruktion som 
sedan länge karaktäriserat den svenska offentlighetsprincipen. Vi 
framhöll redan tidigare att det är en flexibel konstruktion för en 
intresseavvägning: mellan rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar och sådan begränsning av den rätten – genom sekretess – 
som ”framstår som nödvändigt av hänsyn till viktiga motstående 
intressen” (se ovan 3.2.b).246 Det innebär att svaret på frågan för hur 
mycket insyn medborgarna har rätt till ser olika ut vid olika tillfällen, 
beroende på hur riksdagen väljer att utnyttja vår grundlags brett 
formulerade ramar för undantag.  

Samtidigt som riksdagen gett EU möjligheter att besluta sekre-
tessregler på flera områden (se ovan 4.2) fortsätter riksdagen med 
sina justeringar av svenska regler om sekretess. Dessa justeringar 
lägger sig nära sekretessregler från EU. Det innebär i praktiken att 
sekretessregler från EU internaliseras i den svenska offentlighets-
principen och ger ett intryck att den inte berörs. Ett tydligt exempel 
kan hämtas från den intresseavvägning som låg till grund för en 
ändring i fråga om ”sekretess i det internationella samarbetet” som 
bland annat gjordes för att kunna hemlighålla uppgifter som finns 

                                                                                                                                                               
246 Se konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU18 Personuppgiftslag. 
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hos svenska myndigheter som en följd av sådana internationella avtal 
som EU:s nya handelsavtal Kanada (CETA):247  

Regeringens proposition om sekretess i det internationella 
samarbetet (2013) 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en medborgerlig rättighet 
som utgör en viktig del av Sveriges demokratiska statsskick. En 
inskränkning av denna rättighet får göras endast efter en avvägning 
mellan behovet av sekretess och intresset av insyn i den verksamhet eller 
hos den myndighet handlingarna förekommer. Syftet med rätten att ta 
del av allmänna handlingar är, såsom det kommer till uttryck i 2 kap 1 § 
TF, att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. 
Genom tillgången till allmänna handlingar underlättas en fri åsikts-
bildning, en fri och på fakta grundad debatt i skilda samhällsfrågor 
liksom en medborgerlig kontroll av den offentliga maktutövningen. 
Dessa ändamål gör sig givetvis starkt gällande även i fråga om Sveriges 
internationella samarbete. Samtidigt bygger det internationella sam-
arbetet på ömsesidigt förtroende. Andra länder och mellanfolkliga 
organisationer ställer därför krav på att Sverige ska kunna hemlighålla 
vissa uppgifter som har anknytning till dem. Att så kan ske är vanligen 
en förutsättning för att Sverige ska få delta i det internationella 
samarbetet.  

Mot den bakgrunden anser regeringen – i likhet med remissinstanserna 
– att det finns anledning att komplettera utrikessekretessen när det 
gäller vissa uppgifter som finns hos svenska myndigheter som en följd 
av EU-rättsakter och vissa internationella avtal. Det bör dock 
poängteras att en sådan komplettering på intet sätt påverkar Sveriges 
höga ambitionsnivå när det gäller öppenheten inom det internationella 
samarbetet. Sveriges intresse kvarstår av att i varje enskilt fall bedöma 
vilken grad av sekretess som är lämplig och av att värna svenska myndig-
heters utrymme att göra en självständig bedömning av om en viss 
uppgift kan lämnas ut eller inte, även i internationella sammanhang. 
Men om Sverige under förhandlingar om avtal inte får gehör för sina 
synpunkter och bedömningen görs att det ändå är angeläget att Sverige 
ingår avtalet, ska inte en ändring av offentlighets- och sekretesslagen 
vara nödvändig i varje sådant enskilt fall. Detsamma gäller då Sverige 
inte får gehör för motsvarande synpunkter inom ramen för för-
handlingar om EU-rättsakter. 

Vi har använt detta exempel tidigare (se ovan 2.2) och ska 
återkomma till det längre fram (se nedan 5.1.a och 5.4.b). Det vi vill 
visa på nu är att riksdagen antog den lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen som regeringen föreslog. Enligt den nya regel 
                                                                                                                                                               
247 Se regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 26. Se 
CETA ovan not 153. 
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som infördes ska sekretess gälla ”för uppgift som en myndighet har 
fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt 
eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en 
annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas 
att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som 
avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs.”248  

Det utrymme som den svenska offentlighetsprincipens kon-
struktion ger att fortlöpande anpassa den till sekretessregler från EU 
förefaller också vara den hittills viktigaste förklaringen till att 
konflikter med unionsrätten kunnat undvikas. Så länge riksdagen ser 
till att uppdatera offentlighets- och sekretesslagen tillräckligt snabbt 
kvarstår den svenska offentlighetsprincipen i formell mening orörd, 
samtidigt som den visar följsamhet till nya förutsättningar.249 Det 
innebär också att den som vill utkräva ansvar för nya sekretessregler 
inte i första hand ska vända blicken mot Bryssel utan istället mot vår 
egen riksdag. 

En fråga som måste ställas är om det i längden är hållbart att freda 
den svenska offentlighetsprincipen från konflikter genom att 
riksdagen systematiskt dubbelreglerar sekretessregler från EU? 
Kanske är det den mest avgörande fråga som vi kan identifiera. 

Enligt vår uppfattning bygger denna strategi på ett gammalt 
synsätt där lagstiftning från EU har formen av direktiv (som över-
låter åt nationella myndigheter att bestämma ”form och tillväga-
gångssätt”) och inte förordningar (som är ”direkt tillämplig” och 
enhetligt utformad för alla medlemsstater).250 Men sedan flera år ser 
vi en tydlig utveckling där förordningar blir allt vanligare som 
lagstiftningsinstrument, istället för direktiv. En sådan utvecklig är 
särskilt påtaglig inom det breda området EU:s ”inre marknad” 
(artikel 114 FEUF). Som redan uppmärksammats är detta något som 
riksdagen själv påtalat i samband med sina subsidiaritetsprövningar 
och då förklarat att man föredrar direktiv, i stället för förordningar, 
för att detta ”typiskt sett skulle ge större utrymme för medlems-
staterna att vid införlivandet ta hänsyn till nationella förhållanden, 

                                                                                                                                                               
248 Se lagen (2013:972) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och den nya 
bestämmelse som nu finns i 15 kap 1a § offentlighets- och sekretesslagen. 
249 Jfr Alcala, J., m.fl., ovan not 25 (DN 1993-01-27). 
250 Se artikel 288 i FEUF. 
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till exempel vad gäller olika myndighets- och hanteringsstrukturer i 
skilda medlemsstater” (se ovan 4.5.b).251  

Enligt EU:s grundfördrag ska bestämmelser i förordningar inte i 
egentlig mening införlivas i nationell lagstiftning, eftersom de är 
direkt tillämpliga och det därmed finns en risk att deras rättsliga 
giltighet blir otydlig. Det framgår av fast rättspraxis från EU:s 
domstol att medlemsstaterna endast får anta ”tillämpningsbestäm-
melser” till förordningar i den utsträckning de inte döljer deras 
unionsrättsliga karaktär – att de är direkt tillämpliga – och håller sig 
inom gränserna för det utrymme som uttryckligen medges.  

I den omfattning som sekretessregler från EU kännetecknas av 
förordningar istället för direktiv minskar därför riksdagens möjlig-
heter att dubbelreglera sekretessregler från EU. Men även om dessa 
möjligheter krymper har riksdagen fortfarande ett utrymme kvar att 
omsorgsfullt se till att svenska sekretessregler fungerar i samklang 
med förordningar från EU.252 Det innebär att riksdagen får fylla 
regleringsluckor som dessa förordningar lämnar efter sig (och ska 
göra det om det krävs för att säkerställa förordningars effektiva 
genomslag).253 Det innebär också att våra rättstillämpande organ – 
domstolar och myndigheter – är skyldiga att säkerställa förordning-
ars effektiva genomslag och ge dem företräde i förhållande till 
avvikande svenska sekretessregler (se ovan 4.4).254 Mot denna 
bakgrund är det givetvis viktigt att säkerställa att förordningar från 
EU kan fungera inom det svenska rättssystemet och undvika att 
övervältra oklarheter till våra rättstillämpande organ.255  

Även här tjänar den ändring ifråga om sekretess i det inter-
nationella samarbetet som nyligen gjordes som ett exempel 
(ovan).256 Detta för att den uttryckligen medger att sekretess i 
framtiden ska gälla för vissa uppgifter som svensk myndigheter fått 
                                                                                                                                                               
251 Se konstitutionsutskottets utlåtande 2011/12:KU25 EU-förslag om allmän uppgifts-
skyddsförordning, s. 6-9 och bilaga 2. Jfr konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU5, 
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen och House of Lords 
European Union Committee 5th Report of Session 2014-15. 
252 Det bör noteras att EU-domstolen under senare år nyanserat sin äldre rättspraxis att 
medlemsstaterna är förhindrade att vidta egna åtgärder för att underlätta tillämpningen av 
förordningar. Se t.ex. dom den 21 december 2011 i mål C-316/10 Danske Svineproducenter 
mot Justitsministeriet, EU:C:2011:863, punkt 39–42. 
253 Se Bergström, C. F. & Hettne, J., Introduktion till EU-rätten (Studentlitterartur 2014), s. 
444–445. 
254 Se även artikel 291.1. FEUF. 
255 Jfr t.ex. regeringens proposition 1994/95:112 Utrikessekretess m.m., s. 20–21. 
256 Se CETA ovan not 153. 

 



Den svenska offentlighetsprincipen och EU  2018:1 

116 

”på grund av en bindande EU-rättsakt” (eller ett av EU ingånget 
avtal eller ett av riksdagen godkänt avtal). Här lämnas fältet alltså 
fritt för EU:s institutioner att avgöra vilken grad av hemlighållande 
som riksdagens sekretesslagstiftning medger. 

Ett annat intressant exempel kan hämtas från EU:s nya 
dataskyddsförordning257 och den lagändring som utrednings-
kommittén ledd av justitierådet Inga-Lill Askersjö (dataskydds-
utredningen) förslagit för att anpassa den svenska offentlighets-
principen:258  

Betänkande från kommittén ledd av Inga-Lill Askersjö (2017) 

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter 
ett utlämnande kommer att behandlas i strid med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga 
lydelsen, eller lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

Den centrala fråga dessa exempel leder till, i vilken utsträckning den 
svenska offentlighetsprincipen tillåter att sekretessregler från EU får 
egen verkan, utan (omedelbar) medverkan av riksdagen, kommer vi 
att återkomma till i nästa avsnitt. 

 
d) Plan D: hävda den svenska offentlighetsprincipen 

 
En strategi som ibland nämnts som tänkbar, men ännu aldrig 
prövats, handlar om de möjligheter som finns att inte anpassa den 
svenska offentlighetsprincipen till EU:s lagstiftning och istället ta 
fighten om hur en konflikt mellan olika regler ska lösas.  

Som utgångspunkt för ett sådant scenario ska vi återkoppla till 
EU-paragrafen i regeringsformen och frågan hur bedömningen görs 
om de krav som ställs är uppfyllda: att riksdagen endast får överlåta 
beslutanderätt som ”inte rör principerna för statsskicket” och att 
EU ska säkerställa ett fri- och rättighetsskydd som ”motsvarar” det 
svenska (se ovan 4.1.a och b). Det har tidigare konstaterats att 
bedömningen har sin tyngdpunkt i en förhandskontroll som 
riksdagen gör innan den godkänner ett nytt EU-fördrag, som ger 
                                                                                                                                                               
257 Se europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ovan not 240. 
258 Se betänkande av dataskyddsutredningen SOU 2017:39, s. 51–52. 



 2018:1 Den svenska offentlighetsprincipen och EU 

117 

EU:s institutioner nya befogenheter (se ovan 4.2). Enligt 
konstitutionsutskottet är det då ”möjligt för riksdagen att med 
tillräcklig säkerhet överblicka och förutse vilka beslutsbefogenheter 
som överlåts” och säkerställa att vår grundlags krav respekteras.259 
Som ett komplement till sådan politisk förhandskontroll kan även 
en rättslig förhandskontroll göras av seniora svenska domare inom 
ramen för lagrådet. Men den har endast en – i förhållande till 
regeringen – rådgivande funktion (och har inte alltid utnyttjats i 
samband med överlåtelser av beslutanderätt till EU).  

För de flesta medlemsstater i EU är det normalt med en 
omfattande rättslig efterhandskontroll, som ger en särskild författ-
ningsdomstol fortsatt ansvar att upprätthålla sin grundlags krav efter 
en överlåtelse av beslutanderätt till EU. Men i Sverige har en sådan 
kontroll länge betraktats som ”helt främmande för svensk 
författningstradition” och det ansvar som alla våra domstolar fått för 
så kallad lagprövning tillämpas fortfarande med försiktighet (se ovan 
1.4).260 När det gäller prövning av EU-paragrafens krav har den 
grundläggande inställningen länge varit att dessa endast utgör ”en 
anvisning avsedd för lagstiftaren och inte för de rättstillämpande 
organen” (se ovan 4.2).261  

En sådan inställning har varit lättare att försvara så länge som 
direktiv haft en central ställning som instrument för lagstiftning från 
EU och riksdagen haft ett ansvar för att genomföra dessa i svensk 
lagstiftning. Då fick riksdagen utrymme att själv bedöma hur 
lagstiftning från EU förhöll sig till vår grundlags krav och förhindra 
att EU gjorde anspråk på en annan beslutanderätt än den som 
överlåtits.262 Betydelsen av en sådan politisk efterhandskontroll har 
framhållits av konstitutionsutskottet som konstaterat att ”om [EU] 
beslutar ett direktiv som strider mot svensk grundlag kan det inte 
genomföras här utan att grundlagen först ändras. Direktiven 

                                                                                                                                                               
259 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 26. Jfr regeringens proposition 2001/02:72, 
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 34. 
260 Se 11 kap 14 §, Citat från regeringens proposition 1975/76:209 om ändring i regerings-
formen, s. 91-97. För en modern svensk syn se regeringens proposition 2009/10:80 En 
reformerad Grundlag, s. 141-148. 
261 Se regeringens proposition 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU 
m.m., s. 35. 
262 Se Betänkande av grundlagsutredningen inför EG, SOU 1993:14, s. 103. 
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förutsätter nationell lagstiftning och riksdagen kan ju inte lagstifta i 
strid med grundlag.”263  

Men, som framhållits tidigare, ser vi sedan flera år en tydlig 
utveckling där förordningar blir allt vanligare som lagstiftnings-
instrument istället för direktiv.264 Givetvis innebär denna utveckling 
också ett mindre utrymme för riksdagen att själv utöva en 
efterhandskontroll och hantera en tänkbar konflikt mellan EU och 
grundlagens krav (jfr ovan 4.5.c).  

Mot bakgrund av det är läget idag ett annat och frågan om vilket 
utrymme som ska finnas för en rättslig efterhandskontroll kräver 
kanske ett nytt svar. Just detta lyftes fram av utredningskommittén 
ledd av landshövdingen Per Unckel, som förberedde de senaste 
ändringarna av vår grundlag (den så kallade grundlagsutredning-
en):265  

Betänkande från kommittén ledd av Per Unckel (2008) 

I flera medlemsstater har frågeställningen om det grundläggande 
förhållandet mellan [unionsrätt] och nationell rätt varit föremål för 
domstolsprövning. Det har bl a gällt frågan om vilka rättsliga effekter 
som ska följa av att [unionsrätten] överskrider de överlåtelsevillkor som 
ställs upp i en nationell konstitution […] Någon liknande prövning har 
inte förekommit i Sverige. Förarbetsuttalanden skulle närmast tyda på 
att en sådan granskning inte vore möjlig här (prop 2001/02:72 s. 35).  

Vi ställer oss tveksamma till ett sådant synsätt. Bestämmelsen i 10 kap 
[6] § första stycket är en rättsligt bindande regel vars ordalydelse inte 
utesluter domstolsprövning under de förutsättningar som regerings-
formen generellt ger för en sådan prövning. Om en prövning inte ska 
vara möjlig behöver detta uttryckas i grundlagstexten. Ett förarbetsut-
talande kan inte tillmätas en sådan effekt. 

                                                                                                                                                               
263 Se konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett 
svenskt medlemskap i Europeiska unionen, s. 29. 
264 Se t.ex. konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU5, Uppföljning av riksdagens 
tillämpning av subsidiaritetsprincipen och House of Lords European Union Committee 5th 
Report of Session 2014-15. 
265 Se grundlagsutredningen betänkande SOU 2008:153 En reformerad grundlag, s. 499–500. 
Jfr Schmauch, M (2014), ovan not 41, s. 526–527, som hänvisar till högsta domstolens beslut 
Ö 461-11 av den 25 februari 2014 (Billerud) och drar slutsatsen att ”frågan om en EU-rättsakt 
är förenlig med överlåtelsevillkoren i RF kan bli föremål för prövning i svensk domstol och är 
inte förbehållen riksdagen.” Se även hänvisning till Holmberg, E. m.fl., Grundlagarna 
(Norstedts Juridik 2012), s. 39–40. För en annan syn se Abrahamsson, O. & Jermsten, H., 
Om behovet av en ny tryck- och yttrandefrihetsrättslig regleringsmodell, Svensk Juristtidning 
2014, s. 201, särskilt s. 212–213. Enligt dem ”är kompetensöverskridandeproblemet en icke-
fråga.” 
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Det framstår med andra ord inte som uteslutet att frågan om en rättsakt 
från [EU] är förenlig med överlåtelsevillkoren i regeringsformen kan bli 
föremål för prövning i svensk domstol. Prövningen av dessa frågor är 
således i formell mening inte enbart förbehållen riksdagen i samband 
med dess beslut om överlåtelse av beslutanderätt. Det kan inte heller 
hävdas att förenligheten med överlåtelsevillkoren bara kan bedömas 
med utgångspunkt i vad som gällde vid tidpunkten för överlåtelse-
beslutet. I realiteten torde saken dock endast kunna bli aktuell för 
domstolsprövning om mycket speciella förhållanden föreligger, t.ex. i 
den mindre sannolika situationen att EU:s fri- och rättighetsskydd 
kraftigt försvagas. Det kan i det sammanhanget noteras att svenska 
processuella regler förutsätter en konkret prövning, det vill säga att 
frågan blir aktuell i ett konkret tillämpningsfall vid domstol. 

För att översiktligt kunna säga något ytterligare om vilka möjlig-
heter som finns att inte anpassa den svenska offentlighetsprincipen 
till EU:s lagstiftning och istället ”ta fighten” rättsligt tänker vi låna 
EU:s nya – ännu inte gällande – dataskyddsförordning (se ovan 4.5.b 
och nedan 5.5) för att måla upp några hypotetiska scenarion.266 Vi 
tar avstamp i den undantagsbestämmelse (artikel 86) som föreskriver 
att personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut av den 
myndighet eller det offentliga organ som förvarar dem ”i enlighet 
med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som 
myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka 
samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med 
rätten till skydd för personuppgifter i enlighet med denna för-
ordning.” Som redan uppmärksammats var denna bestämmelse ett 
resultat av en svensk förhandlingsframgång. Kanske pekade 
regeringen, återigen, på att offentlighetsprincipens utgör en del av 
vårt ”konstitutionella, politiska och kulturella arv” (se ovan 2.1). 

Men om regeringen inte hade uppnått politisk framgång hade 
kanske en rättslig framgång varit möjlig, inom ramen för en 
ogiltighetstalan där EU-domstolen prövade den nya förordningens 
lagenlighet.267 I en sådan process hade ett resonemang om offentlig-
hetsprincipens lätt påvisbara ställning i den svenska ”konstitution-
ella grundstrukturen” kunnat användas för att försöka hävda att 
förordningen inte uppfyllde unionsrättens egna regler om respekt 

                                                                                                                                                               
266 Se europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter, EUT 2016 L 119, s. 1. 
267 Se artikel 263 FEUF. 
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för sina medlemsstaters ”nationella identitet” (se ovan 4.4).268 
Däremot hade det varit svårt att trovärdigt hävda att förordningen 
låg utanför de områden för vilka EU fått befogenheter. Den svenska 
regeringen har entusiastiskt ställt sig bakom ”de nya möjligheter 
som nu ges för att få till stånd harmoniserade regler till skydd för 
personuppgifter inom unionen” och riksdagen har tydligt överlåtit 
den beslutanderätt detta kräver (se ovan 4.2)269  

För att bygga vidare på samma exempel kan vi tänka oss ett annat 
scenario där den undantagsbestämmelse som finns i förordningen 
kommer att utnyttjas av svenska myndigheter på ett sätt som 
innebär att de gör en mycket generös tolkning av möjligheten att 
lämna ut allmänna handlingar; utan att försöka ”jämka samman” 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd för 
personuppgifter (se ovan 4.5.b). Detta skulle troligen leda till ett så 
kallat överträdelseärende mot Sverige och, om inget ändrades, en 
fördragsbrottstalan inför EU-domstolen.270 I en sådan process skulle 
ett resonemang kunna föras att rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar från medlemsstaters myndigheter nu blivit en av dessa 
medlemsstaters ”gemensamma konstitutionella traditioner” och 
därför också en sådan allmän princip ”vars upprätthållande ska 
säkerställas inom ramen för [unionens] rättsordning” (se ovan 
4.3.a).271 Ett kompletterade alternativ skulle vara att insistera på en 
ny och målinriktad tolkning av den allmänna yttrande- och 
informationsfrihet som slås fast i EU:s rättighetsstadga (se ovan 
4.3.b). Inget av detta skulle befria svenska myndigheter från unions-
rättens krav på lojalt samarbete men det skulle ge rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar en tyngd i balansen mot rätten till 
skydda för personuppgifter som den annars saknar (se ovan 4.4). 

Ett i praktiken mer troligt scenario utgår från att det sätt på vilket 
svenska myndigheter tillämpar den nya dataskyddsförordningen 
kommer att leda till att någon överklagar en svensk myndighets 
beslut till en förvaltningsdomstol. Kanske kan vi tänka oss att den 
undantagsbestämmelse som finns kommer att används med stor 
försiktighet och att en begäran om ett utlämnande av en allmän 
                                                                                                                                                               
268 Se artikel 4.2 FEU, som citeras ovan 4.4, och även ingressen till EU:s rättighetsstadga. Jfr 
Schmauch, M., ovan not 41. För en fördjupning se Cloots, E., National Identity in EU Law 
(Oxford University Press 2015). 
269 Se regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, s. 169–171. Jfr artikel 16 FEUF 
som utgör rättslig grund för dataskyddsförordningen. 
270 Se artikel 258–260 FEUF. 
271 Se mål 11/70 ovan not 169, punkt 4. 
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handling som tidigare skulle ha prövats positivt nu prövas negativt; 
för att försöka ”jämka samman” rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar med rätten till skydd för personuppgifter (se ovan 4.5.b). 
För att kunna döma i saken behöver en förvaltningsdomstol ta 
ställning till hur förordningens undantagsbestämmelse ska tolkas 
och därför be EU-domstolen om ett förhandsavgörande.272 Det är 
inte osannolikt att EU-domstolen kommer att göra en bedömning 
som bekräftar att kravet på att ”jämka samman” rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar med rätten till skydd för personuppgifter 
ska tolkas så att det innebär att rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar från svenska myndigheter blir mer begränsad än 
tidigare.273  

Denna typ av process öppnar upp en möjlighet för den svenska 
regeringen att lämna ett yttrande och där föra fram information och 
argument som EU-domstolen måste beakta. Men framför allt ger 
den varje svensk domstol möjlighet att ställa frågor, som i grund och 
botten handlar om den utsträckning i vilken unionsrätten kan 
säkerställa ett tillräckligt omfattande skydd för rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar från svenska myndigheter; hur balansen ska 
vara mellan intresset av öppenhet och intresset av sekretess och vilka 
krav som styr bedömningen för att ”jämka samman” (jfr vår grund-
lags krav proportionalitet, ovan 3.2.e och 4.2, med unionsrättens 
krav på proportionalitet, ovan 4.3.a). Den domstol som mottar svar 
på sådana frågor har sedan ett självständigt ansvar för att ta ställning 
till om EU kan – eller inte kan – upprätthålla ett tillräckligt 
omfattande skydd för rätten att få tillgång till allmänna handlingar 
från svenska myndigheter. Detta ansvar kan betraktas som en rättslig 
efterhandskontroll av EU-paragrafens krav. 

 
 

                                                                                                                                                               
272 Se artikel 267 FEUF. 
273 Jfr lagrådets yttrande; utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-11-26 i regeringens 
proposition 1997/98:44 Personuppgiftlag, bilaga 7, s. 230. 
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5 Genomförande av 
sekretessregler från EU 

5.1 Bakgrund: principfasthet och omprövning 

I den här delen av rapporten kommer den inverkan som medlem-
skapet i EU haft på den svenska offentlighetsprincipen att 
konkretiseras. Det angreppssätt som valts anknyter till de för-
väntningar som fanns inför medlemskapet och de reaktioner som 
uppstått till följd av unionsrättens genomslag i Sverige. Med ut-
gångspunkt i den problembild som kommer till uttryck är 
ambitionen att bedöma om de förväntade och upplevda konsekven-
serna för den svenska offentlighetsprincipen har satt spår i svensk 
sekretesslagstiftning. 

 
a) EU-medlemskapet och sekretess i internationella förhållanden 

 
Regeringens inställning inför det svenska medlemskapet i EU 
präglades, som framhållits tidigare, av en tillförsikt inför möjligheten 
att behålla den svenska offentlighetsprincipen intakt. Men det fanns 
en viss oro för att sekretessen kunde komma öka genom att 
beslutanderätt överflyttades till EU; det som tidigare hade varit 
interna nationella angelägenheter skulle nu bli gränsöverskridande 
ärenden. För att motverka att utrikessekretessen i allt för stor om-
fattning blev ett hinder mot insyn i den beslutanderätt som överläts 
till EU, lättades det därför på utrikessekretessen. Enligt motiven till 
lagändringen innebar den en viktig omläggning av tillämpningen av 
utrikessekretessen i Sverige, till förmån för ökad insyn. Vi har 
tidigare pekat på att regeringens optimistiska syn inte stod oemot-
sagd: i samhällsdebatten men också inom akademin framhölls 
medlemskapets risker i form av ökad sekretess (se ovan 2.1).  
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Med ”facit” i hand verkar det också som att regeringen har 
tvingats överge sitt tidigare principfasta försvar av offentlighets-
principen. Knappt tjugo år efter att vårt medlemskap inleddes trädde 
nämligen den nya svenska bestämmelsen om sekretess i det inter-
nationella samarbetet i kraft (se ovan 2.2). Dess två inledande 
stycken har följande lydelse: 

15 kap 1 a § OSL – sekretess i det internationella samarbetet 

Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt 
organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller 
av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig 
organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det 
internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras 
om uppgiften röjs. 

Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har in-
hämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med 
en sådan rättsakt eller ett sådant avtal som avses i första stycket. 

Som tidigare framhållits menade regeringen att bestämmelsen var 
nödvändig för att kunna ta höjd för att förhandlingsarbetet inom EU 
inte alltid kunde utfalla på ett sätt som tillgodosåg svenska intressen 
av offentlighet (se ovan 2.2). Denna bedömning verkar på ett princi-
piellt plan avvika från regeringens tidigare hållning att offentlighets-
principen var en väsentligen nationell angelägenhet och vittnar om 
en nyvunnen insikt att det svenska försvaret av offentlighets-
principen ibland måste ge vika för ett överordnat intresse av effektivt 
samarbete inom EU. 

Kritik mot den nya bestämmelsen om sekretess i det inter-
nationella samarbetet har framförts av bland annat professor Inger 
Österdahl. Hon beskriver den som en generalklausul som möjliggör 
sekretess för utländska allmänna och enskilda intressen oavsett om 
uppgifterna ”i sak objektivt sett kan anses förtjäna sekretess” och 
menar att tröskeln för sekretess nu får antas vara mycket lätt att ta 
sig över.274 Det innebär att ursprungsinnehavarens vetorätt blir så 
gott som absolut och att presumtionen i praktiken blir för sekretess, 
trots att den svenska lagens ordalydelse ger en presumtion för 
offentlighet.275 Enlig Österdahl är det även ett principiellt brott mot 
                                                                                                                                                               
274 Se Österdahl, I. (2015), ovan not 37, s. 248–249. 
275 Se Österdahl, I. (2015), ovan not 37, s. 251 och 256. 
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tidigare systematik att avsändarens vilja, istället för innehållet i 
informationen, blir styrande för svaret på frågan om sekretess.276  

En annan kritik som har framförts är att riksdagen ibland har 
underlåtit att införa nya sekretessregler, trots att lagstiftning från 
EU innehållit regler om sekretess som inte redan täcks av svensk 
lagstiftning.277 Här pekar två författare, Allison Östlund och Jonas 
Hallberg, på att en sådan ”underimplementering” skett i förhållande 
till EU:s förordning om luftfartsolyckor.278 Enligt dem talar några 
kammarrättsavgöranden för att de sekretessregler som finns i denna 
– direkt tillämpliga (se ovan 4.4) – förordning kan utgöra grund för 
att vägra lämna ut allmänna handlingar, trots att det saknas mot-
svarande svenska regler.279 Detta är ett problem eftersom den 
svenska tryckfrihetsförordningen (2 kap 2 § andra stycket) före-
skriver att begränsningar av rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar ska anges ”noga” i en särskild ”lag” (se ovan 2.1). Att 
vägra lämna ut en handling med hänvisning till sekretessregler i en 
förordning från EU, vilka saknar motsvarighet i offentlighets- och 
sekretesslagen, är alltså inte förenligt med tryckfrihetsförordningens 
ordalydelse. Men det är inte självklart vad en sådan avvikelse ska 
tillmätas för betydelse. Särskilt inte när den sätts i relation till EU-
paragrafen (10 kap 6 § RF) och regeringsformens regler om över-
låtelse av beslutanderätt till EU (se ovan 4.1). 

En annan författare, Evelina Lund, har anfört att denna typ av 
problem, i vart fall delvis, verkar ha lösts i och med införandet av den 
nya bestämmelsen om sekretess i det internationella samarbetet.280 
Även med hennes synsätt blir alltså bestämmelsen en generalklausul 
som kan tillämpas i situationer där sekretessregler från EU saknar 
motsvarighet i form av specifika regler i offentlighets- och sekretess-
lagen. Med detta synsätt går det att komma till rätta med sådana 
normkonflikter som tidigare riskerat att uppstå mellan direkt 

                                                                                                                                                               
276 Se Österdahl, I. (2015), ovan not 37, s. 254. 
277 Se Östlund, A. & Hallberg, J., Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt 
tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige, 
Förvaltningsrättslig Tidskrift 2013, s. 457. 
278 Se europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2010/996 om utredning av olyckor och 
tillbud inom civil luftfart, EUT 2010 L 295, s. 35. 
279 Se Östlund, A. & Hallberg, J., ovan not 277, s. 465 ff. Se även dom från kammarrätten i 
Stockholm 2011-06-30 (mål nr 1592-11) samt dom från kammarrätten i Jönköping 2012-03-
06 (mål nr 3605-11). 
280 Se Lund, E., Offentlighetsprincipen 250 år – ett historiskt arv i en internationell kontext, 
Juridisk Publikation 2016, s. 358-359. 
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tillämpliga sekretessregler från EU och tryckfrihetsförordningens 
uttryckliga krav på att begränsningar av rätten att ta del av allmänna 
handlingar ska anges noga i en särskild lag.  

Men av den nya bestämmelsen om sekretess i det internationella 
samarbetet – både ordalydelse och förarbeten – framgår att den 
endast är avsedd att tillämpas på uppgift som svenska myndigheter 
”har fått från ett utländskt organ” eller ”har inhämtat i syfte att 
överlämna den till ett utländskt organ” (15 kap 1 a § OSL).281 Sam-
tidigt föreskriver EU:s förordning om luftfartsolyckor även 
sekretess för uppgift som varken kommer från ett utländskt organ 
eller har inhämtats i syfte att överlämnas till ett utländskt organ.282 
Därför är det inte självklart att den bestämmelsen kan lösa de knutar 
som Östlund och Hallberg pekar på. 

Sammanfattningsvis kan det kanske sägas att två sorters farhågor 
har förts fram på senare tid, när det gäller EU-samarbetets inverkan 
på sekretess hos svenska myndigheter.  

Först och främst uppfattas det som ett bekymmer att vi från-
händer oss kontrollen över offentlighetsprincipens begränsningar; 
sekretessprövningar kan inte utföras självständigt av svenska 
myndigheter utan prövningen överlämnas till EU:s institutioner 
eller myndigheter i andra medlemsländer. Om det stämmer, är inte 
alla sekretessregler från EU en fara för den svenska offentlighets-
principen. Problemet är istället sådana sekretessregler som ”rundar” 
tryckfrihetsförordningens krav att begränsningar av rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar ska anges ”noga” i en ”lag” (jfr ovan 
3.2.e krav på legalitet) och avviker från den svenska utgångspunkten 
att våra myndigheter ska göra en självständig prövning av varje 
begäran att få tillgång till allmänna handlingar (jfr ovan 3.2.e krav på 
proportionalitet). 

Det uppfattas också som ett bekymmer att riksdagen i vissa fall 
underlåtit att införa regler i offentlighets- och sekretesslagen som 
motsvarar sekretessregler från EU. Även detta kan uppfattas som ett 
kringgående av tryckfrihetsförordningens krav att begränsningar av 

                                                                                                                                                               
281 Se regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 29: 
”Såsom Statens haverikommission påpekar förekommer det visserligen emellanåt att EU-
rättsakter också anger att sekretess ska gälla för uppgifter som nationella myndigheter hämtar 
in inom landet för eget bruk eller som den tar fram genom egna undersökningar. Regeringens 
bedömning är dock att detta sekretessbehov bör tillgodoses på annat sätt än genom en generell 
sekretessbestämmelse till skydd för Sveriges internationella relationer.” Ett exempel på en 
bestämmelse som tillgodoser detta behov är 30 kap 24 § OSL. 
282 Se artikel 14 i luftfartsolycksförordningen. 
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rätten att få tillgång till allmänna handlingar ska anges ”noga” i en 
lag. Dessutom kan det ge upphov till osäkerhet om sådana sekretess-
regler från EU är direkt tillämpliga eller inte (se ovan 4.5.b). Som 
framgått tidigare är vår uppfattning att detta inte kan avgöras isolerat 
från EU-paragrafen (10 kap 6 § RF) och regeringsformens regler om 
överlåtelse av beslutanderätt till EU (se ovan 4.1). 

 
b) Den svenska offentlighetsprincipen och EU:s skydd för 
personuppgifter 

 
När det gäller genomförandet av EU:s dataskyddsdirektiv (1995) har 
vi tidigare redovisat att det redan inledningsvis framfördes tvivel på 
att den svenska offentlighetsprincipen i alla delar skulle kunna 
förenas med EU:s krav på skydd för personuppgifter (se 2.1 ovan).  

Den inställning som regeringen redovisade vid införandet av 
personuppgiftslagen (1998) var att dataskyddsdirektivets innehåll 
inte stod i strid med den svenska offentlighetsprincipen, men att en 
särskild bestämmelse ändå skulle tas in i personuppgiftslagen där det 
i klargörande syfte angavs att personuppgiftslagens regler inte skulle 
tillämpas om det inskränkte svenska myndigheters skyldigheter att 
lämna ut personuppgifter enligt tryckfrihetsförordningens regler 
om allmänna handlingars offentlighet (8 § första stycket PUL).283 
Med utgångspunkt i det nu sagda framstår relationen mellan 
personuppgiftslagen och offentlighetsprincipen som mycket tydlig; 
att offentlighetsprincipen har företräde och personuppgiftslagens 
regler måste ge vika.  

Men samtidigt som personuppgiftslagen infördes genomfördes 
även ett antal så kallade följdändringar som innebar att hänvisningar 
i andra lagar till den gamla datalagen ersattes med hänvisningar till 
personuppgiftslagen. En sådan följdändring var att det i 7 kap 16 § 
sekretesslagen (numera 21 kap 7 § OSL) föreskrevs att ”sekretess 
gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle 
medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen.”284 
Vi återkommer till betydelsen av denna så kallade PUL-sekretess 
längre fram (se nedan 5.4). Men redan nu ska sägas att bestämmelsen 
är svår att förlika med tanken att offentlighetsprincipen har 
företräde (8 § första stycket PUL).  

                                                                                                                                                               
283 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag, s. 47 och 122. 
284 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag, s. 150. 
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Som vi uppmärksammat tidigare framförde lagrådet stark kritik 
mot regeringens bedömning av dataskyddsdirektivets förenlighet 
med tryckfrihetsförordningen och uttalade att regeringens tolkning 
i vissa avseenden var ”pressad” (se ovan 2.1). Enligt lagrådet var det 
inte osannolikt att EU-domstolen vid en framtida prövning skulle 
underkänna det svenska genomförandet. Dessutom menade lagrådet 
att bestämmelsen om offentlighetsprincipens företräde (8 § första 
stycket PUL) inte borde införas, eftersom den antingen stod i strid 
med unionsrätten eller var onödig (för att grundlag som har högre 
valör än vanlig lag ändå går före).285 Däremot hade lagrådet inga 
synpunkter på bestämmelsen om PUL-sekretess (7 kap 16 § 
sekretesslagen).286  

Alltså har offentlighetsprincipen företräde framför personupp-
giftslagens regler (8 § första stycket PUL). Men samtidigt finns 
bestämmelsen i 21 kap 7 § OSL (tidigare 7 kap 16 § sekretesslagen) 
som anger att sekretess gäller för en personuppgift om det kan antas 
att ett utlämnande skulle medföra att denna personuppgift 
behandlas i strid med personuppgiftslagen. Den närmare innebörden 
av 21 kap 7 § OSL orsakade inledningsvis vissa tillämpningsproblem 
och flera offentliga utredningar har övervägt vad bestämmelsen 
innebär och hur den bör förtydligas.287  

En konsekvens av att bestämmelsen i 21 kap 7 § OSL ändrades 
(från att hänvisa till den gamla datalagen, till att hänvisa till person-
uppgiftslagen) var att räckvidden för sekretess ökade markant. Det 
beror på att sekretess tidigare endast kunde komma ifråga vid 
utlämnande av personuppgifter från en myndighets datoriserade 
personregister för behandling i sådant register. Men efter ändringen 
är sekretess tillämplig vid alla former för utlämnande av person-
uppgifter och den efterföljande behandling som personuppgifts-
lagen avser omfattar såväl automatiserad behandling som behandling 
i manuella register. Denna ganska påtagliga förändring uppmärk-
sammades inte när personuppgiftslagen infördes, utan några år 
senare i samband med att den så kallade offentlighets- och sekretess-
kommittén lämnade sitt delbetänkande.288 Här förklarades även att 

                                                                                                                                                               
285 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag, s. 239-240. 
286 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag, s. 250. 
287 Se särskilt betänkande av offentlighets- och sekretesskommittén SOU 2001:3, s. 213 f och 
betänkande av personuppgiftslagsutredningen SOU 2004:6, s. 254. 
288 Se betänkande av offentlighets- och sekretesskommittén SOU 2001:3, s. 213. 
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bestämmelsen hade orsakat ett ökat antal mål i förvaltnings-
domstolar och att tillämpningen, vid denna tidpunkt, tydde på att 
det fanns en restriktivitet när det gällde att lämna ut personupp-
gifter.289 

Denna fråga berördes ytterligare i det lagstiftningsärende som 
syftade till att göra en översyn av personuppgiftslagen. Av motiven 
framgår att bestämmelsen om PUL-sekretess, till skillnad från själva 
personuppgiftslagen, hade gett upphov till en förhållandevis om-
fattande mängd avgöranden.290 Men det anmärktes även att praxis 
verkade ha fått viss stadga och att det endast i några fall var så att 
utlämnande av allmänna handlingar slutligen hade vägrats med 
hänvisning till bestämmelsen om PUL-sekretess.291 Även om det 
inte var den huvudsakliga anledningen till den reform som detta 
lagstiftningsärende utmynnade i så innebar tillkomsten av den så 
kallade missbruksregeln i 5 a § PUL att tillämpningsområdet för 
sekretessen i 21 kap 7 § OSL minskade. Innebörden av missbruks-
regeln är, något förenklat uttryckt, att de flesta av personupp-
giftslagens övriga regler inte ska tillämpas på ostrukturerad 
behandling av personuppgifter (till exempel personuppgifter som 
förekommer i löpande text på en hemsida). En sådan ostrukturerad 
behandling är endast otillåten om den kränker den registrerades 
personliga integritet. Om det verkar som att personuppgifter som 
begärs ut kommer att behandlas på ett ostrukturerat sätt får utläm-
nande alltså bara vägras om detta sätt kan antas vara integritets-
kränkande. 

Det som sagts ovan talar för att regeringens och senare 
konstitutionsutskottets uttalanden om att offentlighetsprincipen 
har företräde framför personuppgiftslagens regler samt att 
ändringen av bestämmelsen om PUL-sekretess inte innebar någon 
inskränkning av offentlighetsprincipen, framstår som förhastade 
och inte helt väl avvägda.292  

Även inom rättsvetenskapen har kritik riktats mot bestämmelsen 
om PUL-sekretess. En del av kritiken har handlat om att bestämmel-
sen tömt regeln om offentlighetsprincipens företräde (8 § första 

                                                                                                                                                               
289 Se betänkande av offentlighets- och sekretesskommittén SOU 2001:3, s. 214. 
290 Se betänkande av personuppgiftslagsutredningen SOU 2004:6, s. 62 ff. 
291 Se betänkande av personuppgiftslagsutredningen SOU 2004:6, s. 254. 
292 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag, s. 43 ff samt konstitutionsut-
skottets betänkande 1999/2000:KU7 Personuppgiftslagens överföringsregler, s. 14. 

 



Genomförande av sekretessregler från EU  2018:1 

130 

stycket PUL) på allt väsentligt innehåll och gjort sekretess till 
huvudregel för sådana allmänna handlingar som innehåller person-
uppgifter.293 En liknande kritik har framförts av justitieombuds-
mannen (JO), som i sitt remissyttrande till förslaget om ny 
sekretesslag avstyrkte att bestämmelsen om PUL-sekretess skulle 
överföras från den gamla sekretesslagen till offentlighets- och 
sekretesslagen, med följande motivering:294  

JO:s remissyttrande om översyn av personuppgiftslagen (2004) 

För egen del anser jag att det finns goda skäl att gå ett steg längre och 
utesluta bestämmelsen i den nya lagen. Enligt 8 § PUL skall bestämmel-
serna i PUL inte tillämpas i den utsträckning det skulle inskränka en 
myndighets skyldighet enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen att lämna 
ut personuppgifter. Den grundlagsreglerade offentlighetsprincipen har 
alltså vid normkonflikt givetvis företräde framför bestämmelserna i 
PUL. Genom 7 kap 16 § SekrL har lagstiftaren dock rubbat denna balans 
genom att i betydande utsträckning ge de sekretesskyddsintressen som 
genomsyrar PUL företräde framför det övergripande offentlighets-
intresset. Denna bestämmelse bryter också på ett olyckligt sätt 
sekretesslagens systematik genom att skaderekvisitet inte tar sikte på 
skada eller men som uppkommer genom själva utlämnandet av uppgifter 
utan på skada eller men som i ett senare skede kan tänkas uppkomma på 
grund av att den som fått del av uppgifterna (eller någon annan efter 
vidarebefordrande av uppgifterna) kan komma att handla lagstridigt. 
Den praktiska tillämpningen av en sådan bestämmelse blir givetvis 
problematisk, eftersom den skall bygga på mer eller mindre väl 
underbyggda antaganden om avsikt och syfte hos den som begär att få 
ut uppgifter för vilka ingen sekretess gäller bortsett från den som 
möjligen följer av denna bestämmelse. I sammanhanget kan påpekas att 
en sekretessregel som för sin tillämpning förutsätter att myndigheten 
måste skaffa sig en uppfattning om syftet med en begäran om 
utlämnande av handlingar eller uppgifter harmonierar mindre väl med 
den grundprincip som kommer till uttryck i 2 kap 14 § tredje stycket 
tryckfrihetsförordningen. 

I vart fall till viss del får införandet av missbruksregeln i 5 a § person-
uppgiftslagen anses ha minskat den risk för urholkning av offentlig-
hetsprincipen som kritiken ger uttryck för. Men det är tydligt att de 
farhågor som uttryckts vid genomförandet av dataskyddsdirektivet i 
väsentliga avseenden står kvar. Därför finns det också en uppfattning 

                                                                                                                                                               
293 Se Olsson, A. R., Sekretesslagen 7:16 – en lägesanalys, våren 2004, Förvaltningsrättslig 
Tidskrift 2004, s. 307. 
294 Se JO:s remissyttrande 2004-09-20, dnr 1102-2004. 
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om att EU:s krav på skydd för personuppgifter har minskat möjlig-
heterna till insyn och att bestämmelsen om PUL-sekretess är svår 
att förena med frågeförbudet i tryckfrihetsförordningen (2 kap 14 § 
TF). 

5.2 Har samarbetet inom EU påverkat svenska 
sekretessregler? 

Ett av de mest grundläggande problem som förutsågs inför det 
svenska medlemskapet i EU – framför allt i samhällsdebatten – var 
att sekretess skulle öka. Dessutom betonades att det fanns en risk 
för att den självständiga prövning som svenska myndigheter gör vid 
en begäran om utlämnande av allmänna handlingar (se ovan 3.1.b och 
3.2.e) skulle landa hos utländska myndigheter eller EU:s institut-
ioner, enligt principen om ursprungsinnehavarens vetorätt (se ovan 
2.1).  

Att bedöma vilken inverkan som EU haft på svensk sekretess-
lagstiftning är en grannlaga uppgift, som skulle kunna motivera en 
egen rapport. Men en genomgång av ändringar i svensk sekretess-
lagstiftning för perioden 1995–2012 har redan genomförts på 
uppdrag av konstitutionsutskottet.295 Den information som före-
kommer nedan har hämtats från utskottets rapport om det inte 
särskilt anges något annat. 

Under perioden 1995–2012 genomfördes sammanlagt 65 materi-
ella ändringar i svensk sekretesslagstiftning, med unionsrätt som 
grund.296 Utöver dessa fanns 76 ärenden om lagstiftning med unions-
rättslig grund där regeringen gjort bedömningen att svensk 
sekretesslagstiftning redan uppfyllde de krav som ställdes.  

Att medlemskapet i EU har medfört en hel del ändringar i svensk 
sekretesslagstiftning är alltså uppenbart. Samtidigt är det mycket 
svårt att bilda sig en uppfattning om hur många av dessa ändringar 
som hade varit nödvändiga även utan medlemskap i EU; till följd av 
till exempel teknikutveckling eller ökat internationellt samarbete. 
Som tidigare nämnts är det inte heller antalet sekretessregler med 

                                                                                                                                                               
295 Se rapport från riksdagen 2013/14:RFR17 Översyn av ändringar i offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen 1995–2012. 
296 Som jämförelse kan nämnas att 82 ändringsförfattningar genomfördes från OSL:s ikraft-
trädande den 20 maj 2009 fram till den 31 december 2012. Av dessa innebar 53 materiella 
förändringar, varav 20 hade lagstiftning från EU som grund. 
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ursprung hos EU som framstår som det viktiga. Av större intresse 
är istället om det i betydande omfattning har införts sekretessregler 
som frånhänder svenska myndigheter möjligheten att självständigt 
göra sekretessprövningar och istället förlägger det väsentliga infly-
tandet hos EU:s institutioner eller myndigheter i andra medlems-
länder. Ett exempel på en bestämmelse som med denna utgångs-
punkt inte är av något större intresse för oss, trots att den har sitt 
ursprung hos EU, är 29 kap 10 a § OSL.297  

29 kap 10 a § OSL – järnväg 

Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att få eller 
ha förarbevis enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare för 
uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider betydande men om uppgiften röjs. 

Denna bestämmelse innebär inget annat än att svenska myndigheter 
ska göra en självständig skadeprövning på sedvanligt sätt. Därför 
saknar den unionsrättsliga bakgrunden omedelbar betydelse för 
bestämmelsens tillämpning. Ett exempel på en bestämmelse som 
däremot är av större intresse för oss är 17 kap 7 a § OSL:298  

17 kap 7 a § OSL – samarbete inom EU avseende beskattning 

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen 
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i 
fråga om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering 
av samarbetet från en annan medlemsstat som överlämnats till 
Europeiska kommissionen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan 
antas att myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt lagen 
motverkas om uppgiften röjs. 

Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en rapport eller 
ett annat dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen på 
grundval av sådana upplysningar som avses i första stycket, om 
kommissionen inte samtyckt till att uppgiften röjs. 

                                                                                                                                                               
297 Bestämmelsen infördes med anledning av europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 
2007/59 av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och 
tåg på järnvägssystemet i gemenskapen, EUT 2007 L 315, s. 51. 
298 Bestämmelsen infördes med anledning av rådets direktiv (EU) 2011/16 av den 15 februari 
2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, EUT 2016 L 342, s. 1). 
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Framför allt den sekretess som följer av andra stycket är exempel på 
en konstruktion som är främmande för modern svensk sekretess-
lagstiftning (se ovan 3.1.b och 3.2.a om systemet med skade-
prövning). Detta för att de uppgifter som finns i sådana handlingar 
som nämns inte kan lämnas ut om inte EU-kommissionen samtyckt. 
Det innebär att rollen för den svenska myndighet som tar emot en 
begäran förvandlas, från att ha ansvar för en självständig prövning 
(om dessa handlingar innehåller uppgifter vars röjande kan skada ett 
legitimt intresse), till att vara brevlåda för kommissionen.  

Vid en granskning av de 65 materiella ändringar i svensk 
sekretesslagstiftning som genomfördes under 1995–2012, med 
unionsrätt som grund, är det vår bedömning att 15 av dessa utgörs 
av sekretessregler vars konstruktion är sådan att ett reellt ansvar för 
sekretessprövning frånhänds svenska myndigheter, helt eller 
åtminstone delvis.299 Till dessa har det senare tillkommit minst en 
liknande regel (15 kap 1 a § OSL). 

Avslutningsvis, när det gäller meddelarfriheten, kan det 
konstateras att en överväldigande majoritet av de ändringar som 
genomförts i svensk sekretesslagstiftning, med unionsrätt som 
grund, inte inskränker rätten att meddela uppgifter (55 av de 65 
materiella ändringarna). Dessa siffror får anses svara mot de för-
väntningar som finns att meddelarfriheten endast inskränks när det 
finns starka skäl. Men samtidigt ska sägas att 7 av de 15 sekretess-
regler som vi anser medför särskilda risker för offentlighets-
principen, också genombryter rätten att meddela uppgifter, helt eller 
åtminstone delvis.300  

5.3 Klarar sekretessregler från EU 
offentlighetsprincipens krav? 

Vi har i det föregående avsnittet identifierat ett antal regler i 
offentlighets- och sekretesslagen som är främmande för modern 
svensk sekretesslagstiftning, för att de riskerar att flytta den reella 

                                                                                                                                                               
299 Det handlar om följande bestämmelser i OSL: 15 kap 1 b §, 17 kap 5 §, 17 kap 6 §, 17 kap 7 
§, 17 kap 7 a §, 17 kap 7 b §, 18 kap 17 §, 27 kap 5 §, 27 kap 9 §, 30 kap 7 §, 30 kap 11 §, 30 kap 
24 §, 34 kap 4 §, 34 kap 9 § och 37 kap 2 §. 
300 Det handlar om följande bestämmelser i OSL: 15 kap 1 b §, 17 kap 7 §, 17 kap 7 a §, 18 kap 
17 §, 27 kap 5 §, 30 kap 24 § och 34 kap 4 §. 
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prövningen från våra myndigheter. Dessa regler kan, något för-
enklat, delas in i följande fyra huvudkategorier: 

 
a) Sekretess som görs beroende av att särskilt avtal har ingåtts 
b) Sekretess för att utlämnande riskerar att skada mellanstatlig 

verksamhet 
c) Sekretess för uppgifter som lämnats under förutsättning att 

de inte röjs 
d) Sekretess enligt principen om vetorätt för ursprungs-

innehavaren 
 

De krav som tryckfrihetsförordningen ställer på undantag från 
offentlighetsprincipen, i form av sekretessregler, framgår av 2 kap 2 
§ (se ovan 3.1.b). För det första får begränsningar av rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar endast göras för att tillgodose vissa 
uppräknade intressen. För det andra ska sådana begränsningar – 
sekretessregler – anges noga i en särskild lag (med en möjlighet för 
regeringen att komplettera denna lag med tillämpningsföreskrifter). 

Betydelsen av att begränsningar av rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar ska anges ”noga” diskuterades i anslutning till 
att tryckfrihetsförordningen regler om allmänna handlingars offent-
lighet fick sin nuvarande utformning. I förarbetena diskuterades 
även om andra krav på sekretessregler borde anges i tryckfrihets-
förordningen. Ett förslag var att ange att vissa sekretessregler måste 
innehålla ett krav på skada. Men detta förkastades av regeringen som 
förklarade: 

Regeringens proposition om nya grundlagsbestämmelser angående 
allmänna handlingars offentlighet (1976) 

Som framgår av det sagda fyller ett skaderekvisit sin främsta funktion 
genom att bilda spärr mot sekretessregler som har större omfattning än 
som är sakligt påkallat. Enligt min mening skulle strävandena att före-
bygga sekretessbestämmelser utan tillräcklig precisering av rekvisiten 
kunna främjas av en annan grundlagsföreskrift än den nyss diskuterade, 
nämligen genom ett principiellt förbud mot den typ av bestämmelser, 
som uppställer tillstånd från viss myndighet som villkor för utlämnande 
av en annars hemlig handling. […] Även om den ifrågavarande tekniken 
i vissa klara fall väl låter sig försvaras, öppnar den uppenbarligen 
möjlighet att överlåta åt viss myndighet att genom rent skönsmässiga 
bedömningar bestämma handlingsoffentlighetens omfattning på visst 
område. Den bör därför i princip inte tillåtas. De materiella före-
skrifterna bör i regel kunna avfattas så att de ger utrymme för alla de 
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hänsyn som normalt skall tas vid sekretessprövningen. För vissa sär-
präglade fall kan emellertid som nämnts konstruktionen med särskilt 
tillstånd för utlämnande vara ändamålsenlig. Den bör därför kunna 
godtas för fall då det skall ankomma endast på riksdagen eller regeringen 
att lämna tillstånd.301  

Med denna motivering infördes det tredje stycket i 2 kap 2 § 
tryckfrihetsförordningen, som anger att ”[u]tan hinder av andra 
stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen 
tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss 
handling lämnas ut”. Av andra stycket i 2 kap 2 § tryckfrihets-
förordningen följer att undantag från rätten få tillgång till allmänna 
handlingar (dvs. sekretessbestämmelser) måste anges ”noga” en 
särskild lag. 

Lagstiftaren får alltså göra avsteg från grundlagens krav på att 
sekretessbestämmelser ska anges noga i lag; på så sätt att riksdag eller 
regering kan ges befogenhet att på skönsmässiga grunder (”efter 
omständigheterna”) avgöra om en handling ska lämnas ut. Detta 
borde betyda två saker.  

För det första, en sekretessregel som ger en myndighet möjlighet 
att på skönsmässiga grunder besluta om sekretess i ett enskilt fall, 
uppfyller inte tryckfrihetsförordningens krav på att undantag från 
offentlighetsprincipen ska anges noga i lag.  

För det andra, lagstiftaren kan enligt tryckfrihetsförordningens 
ordalydelse endast ge riksdag eller regering en sådan skönsmässig 
befogenhet (dock bara när det gäller beslut till fördel för offentlighet 
– inte ens riksdag eller regering får ges befogenhet att på annat än 
rättsliga grunder förordna om sekretess). En rimlig slutsats är 
därmed att lagstiftaren inte kan ge en sådan befogenhet till något 
annat organ än just riksdag eller regering. Denna slutsats stöds, som 
framgått, av såväl det ovan citerade uttalandet i propositionen som 
grundlagens ordalydelse.302  

Det som sagts ovan ska inte förstås som att grundlagen ovillkorli-
gen kräver att sekretessregler innehåller skaderekvisit. Även om 

                                                                                                                                                               
301 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 77-78. 
302 En annan sak är om, och under vilka förutsättningar, en sådan befogenhet skulle kunna 
tillkomma andra organ än riksdag eller regering med stöd av lagstiftning från EU. Den frågan 
måste bedömas utifrån en förståelse av kraven på överlåtelse av beslutanderätt till EU som de 
framgår av RF 10 kap 6 § (se ovan 4.2). Men om riksdagen har valt att ”dubbelreglera” och 
införa en svensk sekretessregel måste givetvis sådan lagstiftning följa de krav som framgår av 
överordnad grundlag, i detta fall 2 kap 2 § TF. 
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detta är det ”system” som modern svensk sekretesslagstiftning 
bygger på (se ovan 3.1.b och 3.2.a), finns det flera regler om absolut 
sekretess. Ett exempel är bestämmelsen i 18 kap 12 § OSL: 

18 kap 12 § OSL – spridning av kärnvapen, 

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning 
som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller 
spridning av kärnvapen. 

I bestämmelsen ovan finns inget skaderekvisit, sekretessen är alltså 
absolut. Men räckvidden av sekretessen avgränsas genom att den typ 
av uppgifter som omfattas av sekretessen anges förhållandevis snävt. 
På detta sätt uppfyller bestämmelsen, trots avsaknad av skade-
rekvisit, grundlagens krav på att undantag från offentlighets-
principen ska anges noga i lag och inte utgöra en oproportionerlig 
inskränkning av rätten att få tillgång till allmänna handlingar (jfr 
ovan 3.2.e). När det gäller denna begränsade kategori av uppgifter 
har riksdagen gjort bedömningen – rätt eller fel – att intresset av 
öppenhet aldrig överväger intresset av sekretess. Därmed är regler 
med absolut sekretess något annat än att en myndighet – svensk eller 
utländsk – ges möjlighet att avseende en viss typ av uppgifter och 
helt efter eget huvud (utan rättsliga ramar) avgöra om en handling 
ska lämnas ut – vilket alltså inte är tillåtet enligt offentlighets-
principen (2 kap 2 § TF). Det är mot de ovan tecknade utgångs-
punkterna som de olika kategorierna av svenska sekretessregler med 
unionsrätt som grund måste bedömas. 

 
a) Sekretess som görs beroende av att särskilt avtal har ingåtts 

 
När det gäller utformningen av den första kategorin av sekretess-
regler303 har dessa nackdelen att hänvisningen till särskilda avtal som 
godkänts av riksdagen gör det omöjligt att med ledning av endast 
offentlighets- och sekretesslagen avgöra om en viss handling är 
hemlig eller inte. Även om en sådan metod rimmar illa med kravet 
på att undantagen från offentlighetsprincipen ska anges noga i lag, 
                                                                                                                                                               
303 Den omfattar följande bestämmelser i OSL: 27 kap 5 §, 30 kap 7, 11 och 24 §§, 34 kap 4 § 
samt 37 kap 2 §. Se t.ex. 27 kap 5 §: ”Sekretessen enligt 1–4 §§ gäller, i den utsträckning 
riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig 
organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en 
myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i 
verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer.” 
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så går det inte enligt vår uppfattning att hävda att denna typ av 
bestämmelser av det skälet skulle vara oförenliga med grundlagen.  

Vad som möjligen kan sättas ifråga är om kravet på riksdagens 
medverkan är uppfyllt i de fall där sekretessregeln hänvisar till avtal 
som ingås av regeringen, eller en myndighet, och som inte kräver 
riksdagens godkännande (se RF 10 kap 1–3 §§).  

Förenligheten med grundlagen måste enligt vår uppfattning bero 
på avgränsningen av det sekretessbelagda området för den aktuella 
regeln (jfr ovan 3.2.e). En mycket generellt hållen beskrivning av det 
sekretessbelagda området bör därför inte kunna kopplas till 
förekomsten av ett avtal som ingåtts av regeringen (men inte 
godkänts av riksdagen). En sådan kompetens för regeringen skulle 
underminera principen att begränsningar av handlingsfriheten ska 
beslutas av riksdagen och skulle i praktiken undandra dessa 
inskränkningar av offentlighetsprincipen parlamentarisk kontroll.304 
Det var också denna typ av resonemang som föranledde regeringen 
att begränsa tillämpligheten av bestämmelsen om sekretess i det 
internationella samarbetet till sådana uppgifter som härrör från ett 
av riksdagen godkänt avtal.305  

Med detta sagt, kan vi inte dra slutsatsen att de nu förekommande 
sekretessregler som införts med denna modell har getts en så hög 
grad av generalitet att de skulle vara oacceptabla, till följd av 
tryckfrihetsförordningens krav på riksdagens medverkan vid 
begränsningar av handlingsfriheten.  

Vad som också kan ifrågasättas är hur en sekretessregel, som 
följer av ett internationellt avtal vilket inte kräver riksdagens 
medverkan, ska bedömas om sekretessen inte har genomförts i 
offentlighets- och sekretesslagen; det vill säga om det saknas någon 
tillämplig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som 
hänvisar till det aktuella avtalet. Den frågan kan inte lösas med en 
hänvisning till tryckfrihetsförordningens ordalydelse – som medde-
lar att rätten att få tillgång till allmänna handlingar endast får 
begränsas genom lag – utan måste ta ombord sådana överväganden 
som aktualiseras av EU-paragrafen (RF 10 kap 6 §) och regerings-
formens regler om överlåtelse av beslutanderätt till EU (se ovan 4.1). 

                                                                                                                                                               
304 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 77 och betänkande av offentlighets- och sekretesskommittén SOU 
2004:75, s. 225. 
305 Se regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 31. 
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b) Sekretess för att utlämnande riskerar att skada mellanstatlig 
verksamhet 

 
Avseende den andra kategorin av sekretessregler,306 kan det 
ifrågasättas om den prognos som den berörda myndigheten ska göra 
(skadar ett utlämnande viss internationell verksamhet?) egentligen 
är beroende av de aktuella uppgifternas karaktär, eller om det i själva 
verket är utländska organs inställning till ett utlämnande som är av 
betydelse.  

Det kan alltså ifrågasättas om rekvisitet ”om det kan antas att 
Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete[t] […] 
försämras om uppgiften röjs” (15 kap 1 a § OSL), främst tar sikte på 
sådan information som kan skada internationell verksamhet om den 
offentliggörs. Eller om denna bestämmelse i själva verket tar sikte på 
fall där utländska organ riskerar att bli upprörda över att svensk 
sekretess inte sträcker sig lika långt som är brukligt i internationella 
sammanhang.307 

Men denna typ av kritik kan även riktas mot den vanliga utrikes-
sekretessens skaderekvisit; ”om det kan antas att det stör Sveriges 
mellanfolkliga förbindelser” att en uppgift lämnas ut (15 kap 1 § 
OSL). Som framgår nedan (avsnitt 5.4), kan en restriktiv tillämpning 
av sådant skaderekvisit säkerställa en presumtion för öppenhet och 
att det för sekretess krävs något mer än att utländska organ uppfattar 
svenska sekretessregler som otillräckliga.308  

 
c) Sekretess för uppgifter som lämnats under förutsättning att de 
inte röjs 

 
Den tredje kategorin av sekretessregler309 framstår som än mer 
tveksamma, med samma utgångspunkter som föregående kategori. 

                                                                                                                                                               
306 Den omfattar följande bestämmelser i OSL: 15 kap 1 a §, 17 kap 6 §, 7 § första stycket, 7 a 
§ första stycket och 7 b § OSL. Se t.ex. 17 kap 6 §: ”Sekretess gäller i en myndighets verksamhet 
som avser internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats 
av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete 
för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.” 
307 Jfr regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 34 f. 
308 Jfr RÅ 2000 ref 22. 
309 Den omfattar följande bestämmelser i OSL: 17 kap 5 § och 18 kap 17 §. Se t.ex. 17 kap 5 §: 
”Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av en annan stat, 
om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att uppgiften inte röjs 
och uppgiften hänför sig till 1. åläggande enligt 5 kap 19 § konkurrenslagen (2008:579) eller 
2. undersökning enligt 5 kap 20 § konkurrenslagen.” 
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Det kan ifrågasättas om svenska myndigheters prognos angående 
vad utländska myndigheter har haft för avsikt i sekretessfrågan 
rörande en viss uppgift, verkligen är en rättslig bedömning. Det 
måste visserligen beaktas att de två bestämmelser som innehåller 
denna regleringsmodell avser uppgifter som förekommer i ärenden 
där utländska myndigheter begärt rättslig hjälp på konkurrens-
området samt i brottsutredningar. Angeläget internationellt sam-
arbete i sådana frågor kräver givetvis både omfattande sekretess och 
förtroende mellan samarbetande myndigheter.  

Men lagtextens formulering, liksom uttalanden i förarbetena (till 
dåvarande 18 kap 17 § OSL), tyder på att avsikten med dessa 
bestämmelser är ”att den utländska myndigheten i viss utsträckning 
får förfoga över frågan om sekretess”.310 Som framgått ovan kan det 
inte anses förenligt med kravet i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen, 
att undantag från offentlighetsprincipen ska anges noga i lag, att 
överlämna till ett annat organ än riksdag eller regering att sköns-
mässigt (det vill säga utan att någon rättsregel tillämpas) besluta om 
utlämnande av allmän handling. 

 
d) Sekretess enligt principen om vetorätt för ursprungs-
innehavaren  

 
Trots det som återgetts ovan från förarbetena till 2 kap 2 § tryck-
frihetsförordningen, hittar vi den fjärde kategorin av sekretess-
bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.311 Det rör sig om 
sekretessregler som verkar öppna för att ge just en sådan sköns-
mässig befogenhet som grundlagen avsett att kringskära (till andra 
organ än riksdag och regering.)  

Vi tänker här på formuleringarna om att sekretess gäller för viss 
uppgift om ”en medlemsstat begär det” (se 17 kap 7 § andra stycket 
OSL) eller att sekretess gäller ”om kommissionen inte samtyckt till 
att uppgiften röjs” (se 17 kap 7a § andra stycket OSL).  

Mycket talar, enligt vår uppfattning, för att utformningen av 
dessa två bestämmelser inte är förenliga med de krav som grundlagen 

                                                                                                                                                               
310 Se regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål, s. 168. 
311 Den omfattar följande bestämmelser i OSL: 17 kap 7 § andra stycket och 7 a § andra stycket. 
Se t.ex. 17 kap 7 § andra stycket: ”Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat 
i Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans eller 
genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en medlemsstat begär det.” 
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ställer i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen.312 Enligt vårt sätt att se 
på saken är sekretessregler som föreskriver vetorätt för ursprung-
sinnehavaren inte förenliga med grundlagens krav att undantag från 
offentlighetsprincipen ska anges noga i lag (2 kap 2 § andra stycket 
TF) – särskilt om detta krav läses tillsammans med det uttömmande 
undantaget i det nästkommande stycket (2 kap 2 § tredje stycket 
TF). 

Det som nu sagts ska inte förstås som att sekretessprövningar 
som utförs av utländska organ per definition är skönsmässiga eller 
undermåliga. Tvärtom finns det nog skäl att tro att utländska 
myndigheter för det mesta, precis som svenska, endast kan förordna 
om sekretess på rättsliga grunder. Problemet är ett annat; nämligen 
att de svenska sekretessregler som medger vetorätt för ursprungs-
innehavaren inte innehåller något skydd för att ursprungsinne-
havarens bedömning håller en viss kvalitet eller sker med beaktande 
av den enskildes rätt att få del av allmänna handlingar.  

Det finns intressanta likheter mellan sekretessregler som 
föreskriver vetorätt för ursprungsinnehavaren och sådana unions-
rättsliga regler som bygger på principen om ömsesidigt erkännande. 
Ett exempel är den så kallade europeiska arresteringsordern, som 
bland annat förpliktar EU:s medlemsstater att godta och verkställa 
varandras häktningsbeslut, utan att göra någon egen prövning av om 
ett sådant beslut är välgrundat eller inte. Men när det gäller den 
europeiska arresteringsordern framgår det samtidigt tydligt i EU:s 
lagstiftning att medlemsstaters skyldighet att verkställa ett beslut är 
underordnad deras skyldighet ”att respektera de grundläggande 
rättigheterna” som dessa framgår av EU:s grundfördrag (artikel 6 
FEU). Detta kommer sedan till utryck i den svenska lagen om 
europeiska arresteringsordern.313 En motsvarande uttrycklig ventil 
saknas i sekretessregler som föreskriver vetorätt för ursprungs-
innehavaren, vilket är naturligt. Även om det finns många regler 
inom unionsrätten som har högre valör än EU:s sekretessregler 

                                                                                                                                                               
312 Denna fråga berör inte i förarbetena till de aktuella bestämmelserna (17 kap 7 § och 7a § 
OSL). Se regeringens proposition 2009/10:231 Tredje sjösäkerhetspaketet, s. 35 och 
regeringens proposition 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt 
samarbete i fråga om beskattning, s. 68. 
313 Se rådets rambeslut (RIF) 2002/584 av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder 
och överlämnande mellan medlemsstaterna, EGT 2002 L 190, s. 1, särskilt artikel 1(3) samt 
ingressens punkt 12 och 13. Jfr 2 kap 3-5 §§ lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige 
enligt en europeisk arresteringsorder. 
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saknas fortfarande sådana regler som skyddar rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar från medlemsstaternas myndigheter.  

5.4 Hur tillämpas sekretessregler från EU? 

För att få en uppfattning om vilken effekt det ganska omfattande 
lagstiftningsarbetet har fått i praktiken, har vi försökt studera hur 
svenska domstolar hanterar de sekretessregler som är relevanta. Vi 
har avgränsat oss till sådana avgöranden från kammarrätterna och 
högsta förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) där en 
enskild överklagat en myndighets beslut att inte lämna ut allmänna 
handlingar. I dessa mål är vanligtvis någon av kammarrätterna första 
instans.314  

Vårt urval av avgöranden har gjorts genom sökningar i 
rättsdatabasen Karnov Juridik och har inriktats på de bestämmelser 
i offentlighets- och sekretesslagen som tidigare identifierats som 
särskilt relevanta (se ovan avsnitt 5.2). Även bestämmelsen om 
utrikessekretess i 15 kap 1 § OSL och bestämmelsen om PUL-
sekretess i 21 kap 7 § OSL har undersökts. Våra sökfrågor har ställts 
med utgångspunkt i den aktuella bestämmelsen i offentlighets- och 
sekretesslagen (så till exempel har sökningen avseende sekretess i det 
internationella samarbetet varit ”15 kap 1 a § OSL” respektive ”15 
kap 1 a § offentlighets- och sekretesslagen”). I vissa fall har våra 
sökfrågor kompletterats med nyckeltermer för att göra underlaget 
så heltäckande som möjligt (till exempel har den nyss nämnda 
sökningen kompletterats med ”sekretess i det internationella 
samarbetet”).  

Våra sökningar har begränsats till att omfatta tidsperioden 2011–
2017.315 Detta motiveras dels av att vi velat få ett tillräckligt stort, 
men samtidigt inte alltför omfattande, material att analysera och dels 
av att samtliga kammarrättsavgöranden inte finns tillgängliga för 
sökning om man går längre tillbaka i tiden. När det gäller avgöranden 
från högsta förvaltningsdomstolen berör vi även en del äldre 
avgöranden för att ge en helhetsbild av gällande praxis. Det ska sägas 

                                                                                                                                                               
314 Undantag gäller bl.a. för beslut som meddelats av myndighet som lyder under riksdagen 
och beslut som domstolar meddelat i den rättsskipande eller rättsvårdande verksamheten. Se 
6 kap 7 § och 8 § OSL. 
315 Avgöranden fram till och med 1 juni 2017 har kunnat beaktas. 
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att det mycket väl kan finnas relevanta avgöranden från kammar-
rätterna som inte gett träff i våra sökningar. Men vår bedömning är 
ändå att det i så fall endast borde röra sig om ett begränsat antal 
avgöranden som fallit bort. 

Det ska även klargöras att det utifrån vår praxisgenomgång inte 
går att dra några slutsatser om hur vanligt det är att uppgifter som 
faller inom en viss sekretessregels tillämpningsområde begärs 
utlämnad eller faktiskt lämnas ut. Det går inte heller att säga hur 
vanligt det är att myndigheter vägrar utlämnande med hänvisning till 
en viss sekretessregel. Däremot går det att få en uppfattning om hur 
vanligt det är att beslut om avslag med hänvisning till en viss 
sekretessregel överklagas samt hur domstolarna resonerar när de 
prövar om myndigheter haft fog för sin bedömning att vägra 
utlämnande. Framförallt det senare är av intresse. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av de sekretessregler 
som vi identifierat som särskilt relevanta inte verkar ha genererat 
någon praxis överhuvudtaget.316 Bestämmelserna i 15 kap 1 § och 1 a 
§ OSL om utrikessekretess respektive sekretess i det internationella 
samarbetet har prövats vid ett flertal tillfällen i kammarrätter (38 
respektive 14 avgöranden varav vissa innefattar en prövning av båda 
bestämmelserna). Dessutom har utrikessekretessen prövats vid ett 
tillfälle i högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 7180-15). Den 
bestämmelse som har prövats vid flest tillfällen i kammarrätter är 
PUL-sekretessen i 21 kap 7 § OSL (77 avgöranden). PUL-sekretes-
sen har även prövats vid två tillfällen i högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD 2014 ref 66 samt HFD 2016 ref 40). Utöver detta har 
kammarrätter prövat sekretessfrågor enligt 18 kap 17 § OSL (2 
avgöranden), 27 kap 5 § OSL (4 avgöranden varav 3 avgöranden även 
innefattar prövning av sekretess enligt 15 kap 1 a § OSL) samt 30 
kap 24 § OSL (4 avgöranden). 

 
a) Domstolsprövning av utrikessekretess 

 
Bestämmelsen om utrikessekretess i 15 kap 1 § OSL är varken ny 
eller införd till följd av samarbetet inom EU. Däremot ändrades den 
samtidigt som vårt medlemskap i EU inleddes (se ovan 2.1. och 5.1); 

                                                                                                                                                               
316 Det gäller följande bestämmelser i OSL: 15 kap 1 b §, 17 kap 5 §, 17 kap 6 §, 17 kap 7 §, 17 
kap 7 a §, 17 kap 7 b §, 27 kap 9 §, 30 kap 7 §, 30 kap 11 §, 34 kap 4 §, 34 kap 9 § och 37 kap 2 
§. 
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på så sätt att en befintlig presumtion för offentlighet utvidgades till 
att även omfatta regeringskansliets och utrikesförvaltningens verk-
samhet. Det uttalade syftet med detta var att betona att uppgifter 
som angår Sveriges utrikesförbindelser i regel kan lämnas ut. Det 
som främst är av intresse när det gäller domstolarnas tillämpning av 
bestämmelsen om utrikessekretess är därför om det uttalade syftet 
fått genomslag i praktiken. 

Enligt 15 kap 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som rör 
Sveriges förbindelser med annan stat eller annars har anknytning till 
mellanfolkliga förbindelser om det kan antas att det stör sådana 
förbindelser eller skadar landet om uppgiften röjs. Efter att 
bestämmelsen ändrades (1995) men före granskningsperioden 
(2011), har högsta förvaltningsdomstolen i tre refererade av-
göranden prövat uppgiftsutlämnanden där det rått ifrågasatt utrikes-
sekretess.  

I det första fallet (RÅ 1998 ref 42) uttalade högsta förvaltnings-
domstolen att det ska vara en uppgifts konkreta innehåll eller dess 
art och anknytning till mellanfolklig verksamhet som medför att 
röjandet av uppgiften kan skada landet. Det faktum att riksdagen har 
gjort en bedömning att offentlighetsprincipen i ett visst fall bör ges 
företräde framför ett sekretessintresse och att denna bedömning kan 
störa Sveriges förbindelser med annan stat utgör därför inte skäl för 
utrikessekretess. 

I det andra fallet (RÅ 2000 ref 22) prövade högsta förvaltnings-
domstolen om utrikessekretess gällde för en handling som EU-
kommissionen hade lämnat till jordbruksverket inom ramen för ett 
unionsförfarande. Den huvudsakliga frågan var om det räckte att 
kommissionen och övriga medlemsstater kunde bli irriterade av att 
Sverige gjorde en mindre sträng sekretessbedömning än dem, för att 
utrikessekretess skulle gälla. Enligt domstolen gällde inte någon 
sekretess, med i huvudsak följande motivering: 

RÅ 2002 ref 22 

Den störning av Sveriges mellanfolkliga förbindelser som ett ut-
lämnande av den nu aktuella handlingen skulle kunna medföra, skulle 
bero på att de svenska sekretessreglerna hos den behöriga myndigheten 
till skydd för uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden upp-
fattas som otillräckliga. Mot bakgrund av de uttalanden som gjordes i 
det ursprungliga lagstiftningsärendet om att skadebegreppet ej skall ges 
en alltför vid innebörd och den uttalade målsättningen i 1994 års 
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lagstiftningsärende – som var föranledd av det kommande medlem-
skapet i EU – att en större öppenhet eftersträvades på utrikes-
sekretessens område, finner Regeringsrätten att den olägenhet det 
skulle kunna innebära för Sveriges mellanfolkliga förbindelser om vissa 
delar av handlingen lämnades ut, inte är sådan att det föreligger 
förutsättningar för att sekretessbelägga den med stöd av 2 kap 1 § 
sekretesslagen [numera 15 kap 1 § OSL]. 

Även om det är svårt att ha någon uppfattning om ifall den lag-
ändring som gjordes i samband med att vårt medlemskap i EU 
inleddes påverkade avgörandet i sak (i förhållande till jordbruks-
verket rådde redan tidigare ett rakt skaderekvisit) så är det i varje fall 
tydligt att högsta förvaltningsdomstolen tagit fasta på regeringens 
uttalande om att offentlighet ska vara huvudregeln. 

I det tredje avgörandet (RÅ 2009 ref 59) rörde det sig om 
uppgifter i mejlkorrespondens mellan den svenska riksbanken och 
andra medlemsstaters centralbanker och mellanfolkliga organ (däri-
bland den europeiska centralbanken). Denna korrespondens gällde 
den svenska riksbankens hantering av den finansiella krisens 
inverkan på de baltiska länderna under hösten 2008. Här slog 
domstolen fast att de uppgifter som var aktuella rörde ett ärende av 
stor politisk betydelse där sekretess rådde av tradition, samt att 
Sveriges möjligheter att i framtiden få del av den typen av uppgifter 
kunde antas försämras om förmedlarna misstänkte att de kunde 
komma att offentliggöras. Enligt domstolen gällde detta även 
uppgifter som framstod som harmlösa och som inte längre hade 
någon påverkan på det finansiella systemet. Därefter gjorde 
domstolen följande uttalande: 

RÅ 2009 ref 59 

Utgångspunkten är emellertid att uppgifter på utrikesområdet ska vara 
offentliga. Det kan därför inte komma ifråga att enbart med utgångs-
punkt i att det är fråga om ett ärende av nu redovisat slag sekretess-
belägga samtliga uppgifter i målet. Uppgifter som kan avslöja någon av 
de berörda staternas finansiella situation eller de överväganden som 
gjordes av de i processen inblandade aktörerna bör dock omfattas av 
sekretess. Detsamma gäller för uppgifter som kan påverka finans-
marknaden. 

Inte heller kan uppgifter om vilka personer inom respektive centralbank 
eller mellanfolkliga organisation som kontakterna avser generellt 
omfattas av sekretess. Vissa kontakter framstår som så naturliga, t.ex. 
mellan centralbankscheferna eller mellan tjänstemän inom berörda 
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avdelningar i de olika länderna, att det inte finns någon anledning att 
sekretessbelägga sådana uppgifter. Om de avslöjar ett nätverk eller ger 
upplysningar om förhandlingsstrategier m.m. framstår dock sekretess 
som befogad. 

Även i denna politiskt laddade fråga vinnlägger sig således högsta 
förvaltningsdomstolen om att låta huvudregeln om offentlighet få 
genomslag. 

Vad kan då sägas om de avgöranden som omfattas av den 
granskade tidsperioden? En första iakttagelse som kan göras är att 
en majoritet av dessa avgöranden inte framstår som kontroversiella; 
antingen för att det utifrån domstolens perspektiv står klart att 
sekretess gäller eller för att det motsatta är tydligt. I dessa 
avgöranden innehåller kammarrätternas domskäl i princip inte några 
resonemang som låter sig analyseras närmare. 

Den samlade bilden av praxis från kammarrätterna är snarast att 
regeringens uttalanden har fått genomslag i praxis, och att dom-
stolarna tar huvudregeln om offentlighet på allvar. I flera fall 
hänvisar kammarrätterna uttryckligen till förarbetsuttalandena, och 
det förekommer även att domstolarna använder uttalandena som ett 
argument för att i det enskilda fallet låta intresset av offentlighet få 
genomslag.317 

Med detta sagt finns det givetvis exempel på bedömningar som 
kan ifrågasättas. I ett par ärenden har kammarrätterna hänvisat till 
andra organs (UD:s respektive FN:s) syn på frågan om sekretess 
och, som det verkar, låtit deras bedömningar vara ensamt av-
görande.318 En sådan tillämpning rimmar illa med den syn som 
högsta förvaltningsdomstolen ger uttryck för i RÅ 2000 ref 22.  

Även i det enda fall från högsta förvaltningsdomstolen som 
avgjorts inom den undersökta perioden betonar domstolen att en 
begäran om utlämnande inte kan vägras enbart med hänvisning till 
att en utländsk aktör motsätter sig detta.319 Detta mål gällde frågan 
om utrikessekretess rådde för vissa uppgifter hos riksbanken om den 
svenska guldreserven. Till viss del förvaras guldreserven hos 
utländska centralbanker, som hade motsatt sig utlämnande av dessa 

                                                                                                                                                               
317 Se t.ex. dom från kammarrätten i Göteborg 2013-11-04 (mål nr 5379-13) och dom från 
kammarrätten i Stockholm 2013-12-13 (mål nr 5010-13). I den senare hänvisas till RÅ 2000 
ref 22 men hänvisningen avser de där återgivna förarbetsuttalandena. 
318 Se dom från kammarrätten i Jönköping 2016-03-17 (mål nr 3301-15) och dom från 
kammarrätten i Stockholm 2016-09-20 (mål nr 4084-16). 
319 Se dom från högsta förvaltningsdomstolen 2016-03-08 (mål nr 7180-15). 
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uppgifter. Här konstaterade domstolen att presumtionen i 15 kap 1 
§ OSL är för öppenhet samt att mindre och tillfälliga störningar 
många gånger måste accepteras och inte alltid bör föranleda 
sekretess.  

Men i just detta fall bedömde domstolen att utlämnande kunde 
få till följd att riksbanken inte längre skulle få förvara sitt guld hos 
utländska centralbanker, vilket domstolen ansåg utgöra en sådan 
olägenhet som skadar landet och därför föranleder sekretess. 

 
b) Domstolsprövning av sekretess i det internationella samarbetet 

 
Bestämmelsen i 15 kap 1 a § OSL trädde i kraft den 1 januari 2014. 
Som framhållits ovan (avsnitt 5.1) har bestämmelsen föranlett en del 
rättsvetenskaplig kritik. Främst har farhågor lyfts om att avsända-
rens ”vetorätt” riskerar att bli absolut, vilket medför att den 
presumtion för offentlighet som följer av lagtexten blir en chimär 
samt att avsändarens vilja, och inte uppgifternas innehåll, kommer 
att avgöra sekretessfrågan. 

Av de undersökta avgörandena från kammarrätterna är det 
slående att den överväldigande majoriteten (12 av 14 avgöranden) 
avser frågor om sekretess i förhållande till bilaterala skatteavtal som 
Sverige ingått med andra stater. Dessa avgöranden ger visst stöd för 
de farhågor som uttryckts. I de fall där de bilaterala avtalen har 
innehållit klausuler om absolut sekretess har domstolarna utan 
vidare prövning accepterat att ett röjande av uppgifterna, i strid med 
skatteavtalet, skulle försämra Sveriges möjligheter att delta i 
samarbetet enligt det aktuella skatteavtalet.320 

Det är också tydligt av kammarrätternas avgöranden att 
myndigheterna verkar ha haft visst bekymmer med att fastställa 
tillämpningsområdet för bestämmelsen i 15 kap 1 a § OSL. Men 
genom kammarrätternas avgöranden har det klargjorts att bestäm-
melsen endast gäller för sådana uppgifter som mottagits av ett 
utländskt organ eller har inhämtats av en svensk myndighet i syfte att 
överlämna till ett utländskt organ – vilket i och för sig framgår direkt 
av lagtexten. Sekretess enligt 15 kap 1 a § OSL kan alltså inte gälla 

                                                                                                                                                               
320 Se t.ex. dom från kammarrätten i Stockholm 2014-07-03 (mål nr 3038-14) och dom från 
kammarrätten i Stockholm 2016-07-13 (mål nr 1911-16). 

 



 2018:1 Genomförande av sekretessregler från EU 

147 

för till exempel en begäran om handräckning som en svensk 
myndighet har skickat till ett utländskt organ.321 

I det ena av de avgöranden som inte rörde bilaterala skatteavtal 
berördes frågan om förhållandet mellan 15 kap 1 a § OSL och 
utrikessekretessen. Kammarrätten hade att pröva om vissa uppgifter 
omfattades av sekretess i ett så kallat G-formulär, som innehåller 
information om internationella efterlysningar enligt en europeisk 
arresteringsorder. Domstolen konstaterade att 15 kap 1 a § OSL 
främst är avsedd att användas när det finns en tydlig sekretessregel i 
den aktuella lagstiftningen från EU. Eftersom en sådan, enligt 
kammarrätten, saknades i detta fall kom sekretess enligt 1 a § inte 
ifråga, utan begäran fick istället prövas enligt bestämmelsen om 
utrikessekretess.322 

I det andra icke skatterelaterade avgörandet var frågan om 
handlingar som EU-domstolen hade överlämnat till svenska arbets-
domstolen omfattades av bestämmelsen om sekretess i det inter-
nationella samarbetet.323 I samband med att arbetsdomstolen hade 
begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen, överlämnade EU-
domstolen bland annat ett missiv med förteckningar över ingivna 
inlagor i EU-domstolens mål samt yttranden till EU-domstolen. 
EU-domstolen hade på förfrågan uppgett att handlingarna inte var 
offentliga där. Kammarrätten nöjde sig inte med EU-domstolens 
besked utan gjorde en självständig prövning av om de aktuella 
handlingarna var offentliga enligt EU-domstolens rättegångsregler. 
Slutsatsen blev att förteckningen av ingivna handlingar kunde 
lämnas ut, men att inlagorna omfattades av sekretess enligt 15 kap 1 
a § OSL, eftersom dessa inte var offentliga enligt EU-domstolens 
rättegångsregler. Någon ytterligare motivering ges inte av kammar-
rätten. Det är positivt att kammarrätten gjorde en självständig 
bedömning av om handlingarna verkligen var hemliga enligt EU-
domstolens interna bestämmelser, istället för att passivt godta EU-
domstolens besked i frågan. En utförligare motivering hade 
emellertid varit önskvärd kring på vilket sätt ett utlämnande av 
inlagorna hade riskerat att försämra Sveriges möjligheter att delta i 
EU-samarbetet. Det är inte uppenbart att svenska domstolars 

                                                                                                                                                               
321 Se t.ex. dom från kammarrätten i Stockholm 2016-07-13 (mål nr 1911-16). 
322 Se dom från kammarrätten i Jönköping 2017-03-03 (mål nr 252-17). 
323 Se dom från kammarrätten i Stockholm 2016-05-09 (mål nr 2436-17). 
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möjligheter att på ett ändamålsenligt sätt begära och få förhands-
avgöranden från EU-domstolen hade påverkats nämnvärt om 
intresset av offentlighet hade fått genomslag i det aktuella fallet. 

Sammantaget är det svårt att utifrån den begränsade praxis som 
finns dra några långtgående slutsatser om de farhågor som finns 
kring sekretessen i det internationella samarbetet. Det begränsade 
antalet avgöranden och det faktum att de flesta av dessa avgöranden 
avser skatteavtal, snarare än sekretess enligt lagstiftning från EU, 
talar i varje fall inte för att denna sekretessregel har hindrat enskildas 
insyn i någon alarmerande omfattning. Men en reservation måste 
göras för sådana sekretessprövningar som kan ha ägt rum inom 
riksdagen och regeringen, vilka inte kan överklagas till domstol (se 
6 kap 7 § tredje stycket OSL).324  

 
c) Domstolsprövning av PUL-sekretess 

 
Enligt 21 kap 7 § OSL gäller sekretess för personuppgift om det kan 
antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i 
strid med personuppgiftslagen. Bestämmelsens bakgrund och den 
kritik som riktats mot bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.1 
ovan. I huvudsak har kritiken gått ut på att bestämmelsen är svår att 
förena med grundlagens krav på att den som begär att få ut en 
handling inte ska behöva uppge sin identitet eller syftet med begäran. 
Men även att bestämmelsen riskerar att leda till omotiverad 
sekretess. 

Bestämmelsen om PUL-sekretess har uppfattats som svår-
tillämpad. Det är därför kanske inte så förvånande att den har 
föranlett fem refererade avgöranden i högsta instans.325 

Det första avgörandet (RÅ 2001 ref 35) gällde frågan om vilken 
typ av efterföljande behandling av personuppgifter som kan anses 
vara automatiserad och därmed omfattas av personuppgiftslagens 
tillämpningsområde (se 5 § PUL). De två därpå följande avgöran-
dena (RÅ 2001 ref 68 och RÅ 2002 ref 54) behandlade frågan om 
utlämnande av handlingar innehållande personuppgifter när mot-
tagaren avsåg att använda sig av dessa i sin kommersiella verksamhet. 

                                                                                                                                                               
324 Vi har hos utrikesdepartementet begärt att få tillgång till samtliga beslut som inletts där 
under tidsperioden 2014-01-01–2017-06-01 och senare prövats av regeringen, (där 
tillämpningen av 15 kap 1 a § OSL aktualiserats). Några sådana ärenden fanns inte. 
325 Se RÅ 2001 ref 35, RÅ 2001 ref 68, RÅ 2002 ref 54, HFD 2014 ref 66 samt HFD 2016 ref 
40. 
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Eftersom den registrerade inte hade lämnat sitt samtycke till en 
sådan behandling krävdes enligt personuppgiftslagen att denna 
behandling av personuppgifterna var nödvändig med hänvisning till 
något av de syften som anges 10 § a-f personuppgiftslagen; i det 
aktuella fallet krävdes att det fanns ett ändamål som rör ett berättigat 
intresse hos den som begärde ut uppgifterna samt att detta intresse 
vägde tyngre än den registrerades intresse av skydd för sin personliga 
integritet. Frågan i målen var alltså om företagens behov av de 
aktuella personuppgifterna i sin verksamhet vägde tyngre än de 
enskildas intresse av integritet. Här slog högsta förvaltningsdom-
stolen slog fast att när den planerade användningen av personupp-
gifterna består i marknadsföringsåtgärder av begränsad omfattning 
och som inte avser känsliga uppgifter, så föreligger vanligtvis inget 
hinder mot utlämnande.  

I det fjärde avgörandet från högsta förvaltningsdomstolen (HFD 
2014 ref 66) var frågan om bestämmelsen i 21 kap 7 § OSL var 
tillämplig på ett utlämnande av handlingar innehållande personupp-
gifter till ett företag som var etablerat i Norge. Här konstaterade 
domstolen att personuppgiftslagen inte är tillämplig på det utländska 
företagets personuppgiftsbehandling (4 § PUL) och att företagets 
behandling av uppgifter därför inte kunde stå i strid med person-
uppgiftslagen. Bestämmelsen om PUL-sekretess gällde därför inte 
mot bolaget.  

I det femte och senaste avgörandet (HFD 2016 ref 40) slog 
högsta förvaltningsdomstolen fast att kravet på att behandling av 
personuppgifter ska vara laglig (9 § första stycket a PUL) endast 
innebär att behandlingen av personuppgifter inte får stå i strid med 
personuppgiftslagen. Att ett företags agerande efter ett utlämnande 
kan antas komma att stå i strid med marknadsföringslagen utgör 
därför inte skäl för sekretess med stöd av 21 kap 7 § OSL. 

Några övergripande kommentarer kan göras avseende de 
granskade kammarrättsavgörandena. En observation är att ett flertal 
mål (15 avgöranden) har handlat om samma frågor som prövats av 
HFD i RÅ 2001 ref 68 och RÅ 2002 ref 54; det vill säga under vilka 
omständigheter som ett utlämnande av personuppgifter för 
kommersiella ändamål överväger intresset av integritetsskydd för 
den vars personuppgifter kommer att behandlas. Det finns även ett 
antal mål (fem avgöranden) där enskilda, för andra ändamål än 
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kommersiella, har begärt ut stora mängder personuppgifter.326 Det 
rör sig om sådana situationer där missbruksregeln inte bedömts vara 
tillämplig och där huvudfrågan i målen har kommit att kretsa kring 
vad som utgör ett sådant berättigat intresse som enligt 10 § f 
personuppgiftslagen medför att personuppgifter ska lämnas ut, och 
om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd 
mot kränkning av den personliga integriteten. Domstolarna har 
motsatt sig utlämnande i samtliga dessa fall. Det har skett med 
motiveringen att de åberopade ändamålen – som i allt väsentligt har 
handlat om att enskilda vill stilla sin nyfikenhet kring någon del av 
det allmännas verksamhet – inte rör ett berättigat intresse hos 
sökanden. Lite slarvigt kan man alltså säga att företags intresse av att 
tjäna pengar utgör ett sådant intresse som kan ges företräde framför 
personuppgiftsskyddet, men inte enskildas nyfikenhet kring det 
allmännas verksamhet. 

Vidare märks att så många som åtta avgöranden avser den 
situationen att handlingar begärts ut av en journalist, men att 
myndigheten vägrat utlämnande med hänvisning till PUL-
sekretessen. I dessa fall har kammarrätterna ändrat myndigheternas 
beslut eftersom personuppgiftslagen inte är tillämplig på person-
uppgiftsbehandling som sker inom ramen för tryckfrihetsför-
ordningen och yttrandefrihetsgrundlagen eller annars i journalistisk 
verksamhet (se 7 § PUL). Det är anmärkningsvärt att myndig-
heterna i sådan utsträckning har missat denna grundläggande 
begränsning av PUL-sekretessens tillämpningsområde. 

I övrigt kan sägas att i nio avgöranden har kammarrätterna inte 
prövat frågan om sekretess enligt 21 kap 7 § OSL eftersom sekretess 
har bedömts föreligga på annan grund. Vidare har tio mål gällt 
tillämpningen av missbruksregeln, 14 avgöranden har varit sådana 
där kammarrätten har gjort bedömningen att sökandens begäran inte 
överhuvudtaget aktualiserar PUL-sekretessen och i fyra avgöranden 
har sökandens underlåtenhet att ange ett ändamål för sin begäran lett 
till att utlämnande vägrats.327  

I de granskade avgörandena är det några frågor av särskild 
betydelse för offentlighetsprincipen som återkommer. En sådan 

                                                                                                                                                               
326 Bland de ändamål som har angetts av sökandena kan nämnas att personuppgifterna behövs 
för; statistikframställning, utvärdering av utbildning samt för att kunna göra en polisanmälan. 
327 Mer om dessa avgöranden nedan. Utöver dessa finns ett antal avgöranden som inte låter sig 
enkelt kategoriseras men som saknar betydelse för denna rapport. 
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fråga är under vilka omständigheter PUL-sekretessen överhuvud-
taget aktualiseras – det vill säga när behöver utlämnande myndighet 
ens fundera på om de personuppgifter som begärs ut kommer att 
behandlas på ett sätt som omfattas av personuppgiftslagen. En 
annan, närliggande fråga, är vilken typ av utredningsåtgärder som en 
myndighet får vidta för att ta reda på om ett utlämnande riskerar att 
medföra personuppgiftsbehandling i strid med personuppgiftslagen, 
utan att frågeförbudet i tryckfrihetsförordningen kringgås. En tredje 
fråga som undersökningen väcker är vilken betydelse missbruks-
regeln har för sekretessfrågan (jfr nedan 5.5). 

En grundläggande utgångspunkt för den svenska offentlig-
hetsprincipen är att myndigheter inte får fråga efter identiteten på 
den som begär ut en allmän handling eller syftet med begäran, i 
vidare mån än vad som krävs för att myndigheten ska kunna göra en 
sekretessprövning (se 2 kap 14 § tredje stycket TF). I förhållande till 
PUL-sekretessen innebär detta att myndigheterna inte får börja 
ställa frågor om sökandens tilltänkta användning bara för att en 
personuppgift begärs utlämnad. Det krävs att det finns någon 
konkret omständighet som talar för att uppgifterna kommer att 
behandlas på ett sätt som omfattas av personuppgiftslagen; till 
exempel att det rör sig om ett mycket stort antal uppgifter (mass-
uttag) eller att begäran avser uppgifter som är särskilt skyddade och 
gäller ett urval av personer enligt vissa kriterier (selekterade upp-
gifter).328 Om det inte finns några sådana konkreta omständigheter, 
eller uppgifter som sökanden själv lämnat angående den tilltänkta 
användningen, ska alltså myndigheten utgå ifrån att sökanden inte 
kommer att behandla de utbegärda personuppgifterna på ett sätt 
som omfattas av personuppgiftslagen; vilket innebär att det inte 
kommer ifråga att vägra ett utlämnande med hänvisning till PUL-
sekretessen. 

Men i 14 fall har kammarrätterna kommit fram till att myndig-
heterna har vägrat att lämna ut allmänna handlingar med stöd av 21 
kap 7 § OSL, trots att det enligt domstolarna inte funnits några 
omständigheter som tyder på att personuppgiftslagen skulle vara 
tillämplig på sökandens hantering av de efterfrågade uppgifterna. I 
något fall har bedömningen inte varit helt enkel, men i de flesta 
målen har det handlat om situationer som i princip inte borde ha 

                                                                                                                                                               
328 Se betänkande av E-offentlighetskommittén SOU 2010:4, s. 341 och JO-beslut 2013-08-
28, dnr 4171-2011. 
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föranlett myndigheterna att ens överväga PUL-sekretess; till 
exempel handlar det om situationer där sökanden vill få tillgång till 
sin egen akt hos en myndighet eller en kölista till en viss förskola. 
Det är förvånande att myndigheterna i denna omfattning missupp-
fattar PUL-sekretessens tillämpningsområde till nackdel för den 
som begär ut allmänna handlingar. Vår granskning avser endast 
sådana utlämnanden av handlingar som har överklagats till domstol. 
Men i denna del väcker utfallet frågor kring hur många ytterligare 
fall av detta slag som stannat på myndighetsnivå, till följd av att 
sökanden inte har överklagat myndighetens beslut att vägra 
utlämnande. 

Det kan också vara så att omständigheterna, eller sökandens 
redogörelse, inte ger stöd för annat än att behandlingen av person-
uppgifter kommer att ske på ett ostrukturerat sätt. För sådan 
behandling av personuppgifter är kraven i personuppgiftslagen till 
stor del undantagna, och behandlingen endast otillåten om den 
innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet (se 
missbruksregeln i 5 a § PUL). Om inte sökandens uppgifter om den 
tilltänkta användningen är så osannolika att de kan bortses ifrån, bör 
dessa godtas och läggas till grund för sekretessprövningen.329  

Av de tio avgöranden där kammarrätterna har tillämpat miss-
bruksregeln har prövningen vid sex tillfällen utfallit till sökandens 
fördel och uppgifterna lämnats ut.330 De ändamål som sökandena har 
redogjort för vid begäran om handlingsutlämnande påminner 
mycket om de ändamål som kammarrätterna bedömt inte utgör 
berättigade intressen enligt 10 § f personuppgiftslagen, i de mål där 
den tilltänkta personuppgiftsbehandlingen har ansetts vara struktu-
rerad och missbruksregeln därför inte varit tillämplig. De aktuella 
ändamålen omfattar bland annat att upprätta en egenhändig studie, 
att granska en viss tjänstemans formella kompetens, samt att granska 
kommunpolitiker. Det verkar sannolikt att domstolarna inte hade 
lämnat ut uppgifterna om alla skyddsregler i personuppgiftslagen 
hade bedömts vara tillämpliga på sökandenas personuppgifts-
hantering. Den särreglering som för närvarande gäller avseende 
ostrukturerad personuppgiftsbehandling verkar alltså ha utgjort en 
förutsättning för att uppgifterna skulle kunna lämnas ut (se nedan 
5.5). 

                                                                                                                                                               
329 Se betänkande av E-offentlighetskommittén SOU 2010:4, s. 341. 
330 De fyra avgöranden då utlämnande vägrats berörs inte närmare här. 
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Slutligen finns det anledning att peka på att i de allra flesta av de 
granskade avgörandena så har sökanden, antingen självmant eller på 
anmodan av myndigheten, angett vad denne har för ändamål med sin 
begäran att få ut handlingar. Men i några avgöranden har sökanden 
vägrat att specificera sin tilltänkta användning av personupp-
gifterna.331 I dessa fall har domstolarna, då det rört sig om begäran 
av viss omfattning, vägrat utlämnande med hänvisning till äldre 
förarbetsuttalanden som anger att det vid massuttag åligger 
sökanden att ange en godtagbar förklaring innan uppgifterna lämnas 
ut.332 Det är tydligt att vid begäran av annat än ett fåtal eller helt 
harmlösa uppgifter, så har sökanden högst begränsade möjligheter 
att få ut handlingar innehållande personuppgifter om inte ett tydligt 
ändamål med begäran anges. Att det närmast utgör en huvudregel att 
syftet med en begäran om utfående av allmänna handlingar måste 
anges, är svårt att förena med frågeförbudet i tryckfrihetsför-
ordningen 2 kap 14 § . 

Sammanfattningsvis ger det granskade materialet underlag för tre 
försiktiga slutsatser. För det första, verkar det finnas brister i 
myndigheternas kunskap kring de begränsningar av personuppgifts-
lagens tillämpningsområde som gäller avseende journalistisk verk-
samhet och sådan användning av personuppgifter som inte är 
automatiserad och av det skälet inte omfattas av personuppgifts-
lagen. För det andra, är missbruksregeln i 5 a § personuppgiftslagen 
sannolikt betydelsefull när det gäller möjligheten för enskilda att få 
del av allmänna handlingar för ändamål som inte innefattas i den 
gällande tolkningen av kravet på berättigat ändamål enligt 10 § f 
personuppgiftslagen. För det tredje, kan det konstateras att det 
grundlagsfästa frågeförbudet har ett mycket begränsat genomslag 
vid sekretessprövningar enligt 21 kap 7 § OSL. Den som förlitar sig 
på grundlagen löper en uppenbar risk att inte få del av de begärda 
handlingarna.  

Nedan framgår att omfattningen av sekretessen enligt 21 kap 7 § 
OSL riskerar att öka när den nya dataskyddsförordningen träder i 
kraft (se nedan 5.5). Anledningen till detta är i korthet att någon ny 
bestämmelse som begränsar räckvidden av den nya förordningens 

                                                                                                                                                               
331 Se bl.a. dom från kammarrätten i Göteborg 2015-04-04 (mål nr 228-15), dom från kammar-
rätten i Jönköping 2015-07-03 (mål nr 517-15) samt dom från kammarrätten i Göteborg 2017-
05-19 (mål nr 6960-16). 
332 Se Kungl Maj:ts proposition 1973:33 med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen 
m.m., s. 140. 
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skydd för personuppgifter avseende ostrukturerad personuppgifts-
behandling – det vill säga som motsvarar missbruksregeln i person-
uppgiftslagen – inte kommer att införas i den nya svenska 
tillämpningslagen (dataskyddslagen) och att sekretessregeln i 21 kap 
7 § OSL kommer att ges en utformning som nära ansluter till dagens. 

 
d) Domstolsprövning av övriga sekretessregler 

 
Som nämndes inledningsvis har de flesta övriga bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen som vi granskat inte genererat 
någon praxis.  

I fyra avgöranden från kammarrätterna har sekretess till skydd 
för enskild som rör skatt enligt 27 kap 5 § OSL aktualiserats. I 
samtliga fall har det handlat om bilaterala skatteavtal som Sverige 
ingått med annan stat och i samtliga fall har sekretess aktualiserats 
enligt såväl 27 kap 5 § som 15 kap 1 a § OSL. I dessa avgöranden 
framstår det som oklart om den nya sekretessen i det internationella 
samarbetet har spelat någon avgörande roll, eller om sekretess hade 
gällt ändå, enbart med hänvisning till bestämmelserna i 27 kap OSL.  

I två avgöranden har en kammarrätt prövat ekobrottsmyndig-
hetens beslut att vägra utlämnande med stöd av bestämmelsen om 
sekretess för uppgift i rättsligt samarbete i 18 kap 17 § OSL. 
Avgörandena saknar intresse för denna rapport. 

Slutligen har kammarrätterna i fyra avgöranden behandlat frågor 
om sekretess till skydd för enskildas ekonomiska eller personliga 
förhållanden i olika former av tillsynsverksamhet enligt 30 kap 24 § 
OSL. Sekretessen omfattar alla sådana uppgifter som myndigheter 
förfogar över till följd av avtal med annan stat eller mellanfolklig 
organisation, och gäller i den utsträckning som följer av avtalet. 
Dessa avgöranden berör även frågan om direkt tillämpning av EU:s 
luftfartsolycksdirektiv, och behandlas därför närmare nedan. 

 
e) Domstolsprövning av sekretessregler som saknar direkt stöd i 
svensk lag  

 
Utgångspunkten är att alla begränsningar av rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar noga ska anges i en särskild lag (2 kap 2 § andra 
stycket TF). Men som tidigare noterats har Allison Östlund och 
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Jonas Hallberg uppmärksammat att kammarrätterna i två fall möjli-
gen har ansett att sekretess ska gälla med direkt tillämpning av EU:s 
förordning om luftfartsolyckor, trots att en motsvarande sekretess-
regel i svensk lagstiftning saknas (se ovan 5.1).333  

Det kan konstateras att den sekretess som föreskrivs i EU:s 
förordning om luftfartsolyckor många gånger kommer att omfattas 
av sekretessregler i offentlighets- och sekretesslagen.334 Men i vissa 
fall är det tveksamt om det finns sekretessregler i offentlighets- och 
sekretesslagen som fullt ut motsvarar den sekretess som föreskrivs i 
förordningen. Det verkar främst handla om situationer liknande den 
i kammarrätten i Jönköpings mål nr 3605-11, där frågan var om 
sekretess gällde för en så kallad incidentutredning som luftfarts-
verket genomfört.335 Med avseende på en sådan handling är det 
främst sekretess enligt 30 kap 24 § OSL som aktualiseras. Men frågan 
är dels om den aktuella handlingen innehåller uppgifter om enskildas 
förhållanden och dels om det kan sägas att myndigheten ”förfogar 
över” uppgifterna på grund av EU:s förordning, vilket krävs för att 
sekretess enligt 30 kap 24 § OSL ska gälla.336 Utan att närmare 
analysera dessa ganska tekniska bestämmelser kan det konstateras 
att det verkar finnas en viss ”underimplementering” av EU:s för-
ordning om luftfartsolyckor, som riskerar att tvinga myndigheter 
och domstolar att välja mellan att tillämpa förordningen, till synes i 
strid med svenska grundlagsregler om allmänna handlingars 
offentlighet (2 kap 2 § TF), eller annars frångå en sekretessregel från 
EU.  

                                                                                                                                                               
333 Se Östlund, A. & Hallberg, J., ovan not 277, samt dom från kammarrätten i Stockholm 
2011-06-30 (mål nr 1592-11) och dom från kammarrätten i Jönköping 2012-03-06 (mål nr 
3605-11). 
334 Framför allt sekretess för händelserapporter som lämnas av enskilda (29 kap 10 § OSL) 
respektive sådan sekretess till skydd för enskild i tillsynsverksamhet som gäller uppgifter som 
myndigheter förfogar över till följd av avtal med annan stat eller mellanfolklig organisation 
(30 kap 24 § OSL). Se, t.ex. avseende 29 kap 10 § OSL, dom från kammarrätten i Stockholm 
2013-01-07 (mål nr 8596-12) och dom från kammarrätten i Stockholm 2013-01-28 (mål nr 33-
13). Se, t.ex. avseende 30 kap 24 § OSL, dom från kammarrätten i Jönköping 2012-09-26 (mål 
nr 2593-12) och dom från kammarrätten i Jönköping 2014-05-05 (mål nr 816-14). 
335 Målet gällde även frågan om sekretess avseende ett antal händelserapporter. Men dessa 
borde ha kunnat omfattas av sekretess med stöd 29 kap 10 § OSL, vilket inte berördes av 
kammarrätten. 
336 Dessa frågor fick inte något svar i det aktuella målet eftersom kammarrätten endast 
hänvisade till sekretess enligt 30 kap 23 § OSL samt luftfartsolycksförordningen. Angående 
innebörden av uttrycket ”förfogar över”, se regeringen proposition 1992/93:120 Ändring i 
sekretesslagen (1980:100) med anledning av EES-avtalet, s. 17. 
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I det här sammanhanget kan det påminnas om att tillämpnings-
området för bestämmelsen om sekretess i det internationella 
samarbetet (15 kap 1 a § OSL) i detta avseende är snävare än 30 kap 
24 § OSL; för sekretess i det internationella samarbetet krävs 
nämligen att den aktuella uppgiften har ”mottagits från” ett 
utländskt organ eller ”samlats in i syfte att överlämna” den till ett 
utländskt organ. Därför kan inte en underimplementering – av 
uppgifter som inte ska utbytas över nationsgränserna – lösas genom 
att 15 kap 1 a § OSL träder in som en generalklausul. Detta framgår 
även uttryckligen av förarbetena.337  

Allison Östlund och Jonas Hallberg tolkar kammarrätten i 
Stockholm (mål nr 1592-11) respektive kammarrätten i Jönköping 
(mål nr 3605-11) som att domstolen menar att sekretess kan gälla 
direkt med stöd av EU:s förordning.338 Utan att direkt motsäga den 
tolkningen bör det ändå framhållas att i det enda mål som omfattas 
av vår granskning där en myndighet har vägrat utlämnande direkt 
med hänvisning till EU:s förordning om luftfartsolyckor, så 
föranledde det kammarrätten att återförvisa målet till myndigheten 
för prövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.339  

I ytterligare ett av de mål som vi granskat tyder kammarrättens 
resonemang på att EU:s förordning om luftfartsolyckor ensam hade 
kunnat läggas till grund för att vägra ett utlämnande av handlingar.340 
Målet gällde en begäran om handlingar från statens haveri-
kommission och avsåg uppgifter hänförliga till ett norskt militärt 
statsluftfartyg som hade inhämtats från den norska försvarsmakten. 
Kammarrättens majoritet anförde dels att ett utlämnande inte torde 
vara i överensstämmelse med EU:s förordning om luftfartsolyckor, 
och dels att utrikessekretess gällde enligt 15 kap 1 § OSL eftersom 
det kunde antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser om 
uppgifterna röjdes. Inte heller i detta mål är det givet vilken själv-
ständig betydelse domstolen tillmätte EU:s förordning.  

Men i målet fanns en skiljaktig domare som menade att det, 
eftersom redan en tillämpning av förordningen ledde till slutsatsen 
att uppgifterna inte skulle lämnas ut, inte fanns någon anledning att 
pröva om det dessutom gällde sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Resonemanget innebär i förlängningen att det i 
                                                                                                                                                               
337 Se regeringens proposition 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet, s. 29. 
338 Se Östlund, A. & Hallberg, J., ovan not 277, s. 465–466. 
339 Detta var just i dom från kammarrätten i Stockholm 2011-06-30 (mål nr 1592-11). 
340 Se dom från kammarrätten i Stockholm 2014-09-25 (mål nr 3337-14). 
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princip skulle vara överflödigt att införa sekretessregler i svensk 
lagstiftning för att efterkomma sekretess som följer av en förordning 
från EU. En sådan ordning kan sägas vara naturlig med tanke på att 
just förordningar som instrument för EU:s lagstiftning är direkt 
tillämpliga till sin natur (se ovan 4.5.c) och om det inte ifrågasatts 
att riksdagen verkligen överlåtit den beslutanderätt som legat till 
grund för dem. Samtidigt förefaller det stå i strid med svenska 
grundlagsregler om allmänna handlingars offentlighet (2 kap 2 § 
andra stycket TF). 

Det kan tilläggas att frågan ännu inte har ställts på sin spets i 
högsta instans. Däremot har högsta förvaltningsdomstolen i två 
avgöranden, som gällde sekretess för uppgifter som jordbruksverket 
fått av EU-kommissionen inom ramen för ett unionsförfarande, 
tillämpat regler i offentlighets- och sekretesslagen för att ge effekt 
åt sekretess som gällde hos utländska myndigheter med stöd av ett 
EU-direktiv.341 Dessa mål är inte omedelbart jämförbara med den 
ovan diskuterade situationen, eftersom direktiv inte är direkt 
tillämpliga på samma sätt som förordningar (se ovan 4.5.c). 

Synbarligen råder det alltså en normkonflikt mellan, i detta fall, 
sekretessregeln i EU:s direkt tillämpliga förordning om luftfart-
olyckor och kravet i tryckfrihetsförordningen på att begränsningar 
av rätten att få tillgång till allmänna handlingar måste ha stöd i svensk 
lag. Men sådana konflikter, mellan svenska grundlagsregler som 
uttryckligen förutser att riksdagens antar en ”lag” och unionsrättens 
företräde inom de områden där riksdagen gett EU beslutanderätt, är 
inte något som är specifikt för denna situation. Tvärtom finns det 
många grundlagsregler; om lagstiftning, rättsskipning och för-
valtning (samt begränsningar av fri- och rättigheter) som är omöjliga 
att till sin ordalydelse förena med motsvarande regler i EU:s 
grundfördrag. Att denna ekvation ändå går ihop, följer av att EU-
paragrafen (10 kap 6 § RF) anses möjliggöra att ”konstitutionella 
realiteter i vissa fall kan ändras utan att det kommer till uttryck i 
grundlagstexten” (se ovan 4.1).342  

                                                                                                                                                               
341 Se RÅ 2005 ref 87 och RÅ 2007 ref 45. 
342 Se proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 194. Jfr t.ex. konstitutionsutskottets 
betänkande 2001/02:KU18 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m., s. 42 och 
regeringens proposition 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i 
Europeiska unionen, s. 23. 



Genomförande av sekretessregler från EU  2018:1 

158 

Innebär då det nu sagda att de krav på begränsningar av rätten att 
få tillgång till allmänna handlingar som framgår av tryckfrihets-
förordningen (2 kap 2 § TF) saknar betydelse om det finns direkt 
tillämplig lagstiftning från EU som föreskriver sekretess? Som 
tidigare framgått hänger svaret på den frågan samman med i) om 
riksdagen verkligen får överlåta till EU att besluta om sekretessregler 
eller om dessa rubbar offentlighetsprincipen som en ”princip” för 
statsskicket och ii) om EU kan upprätthålla ett med svenska mått 
tillräckligt omfattande skydd för offentlighetsprincipen som en 
”rättighet” (se ovan 4.2). 

5.5 EU:s dataskyddsförordning och sekretess för 
personuppgifter 

Den 25 maj 2018 ska EU:s nya förordning om skydd för person-
uppgifter börja tillämpas (se ovan 4.5.b och d).343 Eftersom det rör 
sig om en förordning är den direkt tillämplig inom Sverige. Men 
samtidigt lämnar den så kallade dataskyddsförordningen ett ut-
rymme för medlemsstaterna att införa kompletterande regler av 
olika slag (jfr ovan 4.5.c). Ett förslag till sådana regler presenterades 
den 12 maj 2017 när den så kallade dataskyddsutredningen kom med 
sitt slutbetänkande (jfr ovan 4.5.b).344 I skrivande stund har rege-
ringen just lagt fram en proposition om ny dataskyddslag för 
riksdagen att ta ställning till.345  

Av särskilt intresse för vår del är frågan hur den nya regleringen 
om skydd för personuppgifter kan antas påverka offentlighets-
principen. Detta är givetvis svårt att sia om utan att göra en grundlig 
analys av själva dataskyddsförordningen, en uppgift som vi inte kan 
företa inom ramen för den här rapporten. Men några övergripande 
kommentarer kan ändå göras och förhållandet mellan förordningen 
och det förslag till ändringar av 21 kap 7 § OSL som görs i 
propositionen kan bedömas något närmare. 

Helt allmänt kan sägas att dataskyddsförordningen, precis som 
det nu gällande dataskyddsdirektivet, ska tillämpas på behandling av 

                                                                                                                                                               
343 Se europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (EU) av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter, EUT 2016 L 119, s. 1. 
344 Se dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. 
345 Se regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag. 
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personuppgifter som sker på automatisk väg eller som kommer ingå 
i ett register. Den ska inte tillämpas på sådan personuppgifts-
behandling som sker för brottsutredande och brottsförebyggande 
ändamål eller för att verkställa straff. Den ska inte heller tillämpas på 
sådan behandling av personuppgifter som sker inom EU:s institut-
ioner. Sådana former för behandling av personuppgifter regleras i 
annan lagstiftning från EU. Till sitt innehåll ansluter dataskydds-
förordningen förhållandevis nära till reglerna i det äldre dataskydds-
direktivet. Men en väsentlig förändring som berör personuppgifts-
skyddets relation till offentlighetsprincipen är införandet av en 
undantagsbestämmelse, som har följande lydelse (jfr ovan 4.5.b).346  

Artikel 86 i dataskyddsförordningen 

Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet 
eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift 
av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet 
med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som myndig-
heten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman 
allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till 
skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning. 

Som tidigare noterats har denna bestämmelse beskrivits som en 
förhandlingsframgång som ska möjliggöra för Sverige att försvara 
offentlighetsprincipen.347 När den nya dataskyddslagen träder ikraft 
upphävs personuppgiftslagen. Missbruksregeln i 5 a § personupp-
giftslagen, som gäller för ostrukturerad behandling av person-
uppgifter, kommer inte att få någon motsvarighet i den nya lagen. 

Det står även klart att de grundläggande bestämmelser som 
reglerar förhållandet mellan offentlighetsprincipen och skyddet för 
personuppgifter inte kommer att förändras (jfr ovan 5.1). Den 
bestämmelse i personuppgiftslagen (8 § första stycket PUL), som 
                                                                                                                                                               
346 Jfr ingressen till dataskyddsförordningen punkt 154: ”Denna förordning gör det möjligt att 
vid tillämpningen av den ta hänsyn till principen om allmänhetens rätt att få tillgång till 
allmänna handlingar. Allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar kan betraktas 
som ett allmänt intresse. Personuppgifter i handlingar som innehas av en myndighet eller ett 
offentligt organ bör kunna lämnas ut offentligt av denna myndighet eller detta organ, om 
utlämning stadgas i unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt som är tillämplig på 
myndigheten eller det offentliga organet. Denna rätt bör sammanjämka allmänhetens rätt att 
få tillgång till allmänna handlingar och vidareutnyttjande av information från den offentliga 
sektorn med rätten till skydd av personuppgifter och får därför innehålla föreskrifter om den 
nödvändiga sammanjämkningen med rätten till skydd av personuppgifter enligt denna 
förordning.” 
347 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-dataskyddsforordning/ 
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föreskriver att regler om skydd för personuppgifter inte ska 
tillämpas om de strider mot tryckfrihetsförordningens regler om 
allmänna handlingars offentlighet, kommer alltså att få en 
motsvarighet i dataskyddslagen.348 Dessutom föreslår regeringen att 
sekretessbestämmelsen i 21 kap 7 § OSL ska ges följande lydelse.349  

Regeringens förslag till ny personuppgiftssekretess 

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter 
ett utlämnande kommer att behandlas i strid med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga 
lydelsen, eller lagen (2018:00) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

En konsekvens av detta förslag skulle bli att högsta förvaltnings-
domstolens avgörande i HFD 2014 ref 66 till viss del blir överspelat. 
Genom att en hänvisning görs direkt till förordningen kommer ju 
behandling – i strid med förordningen – som sker hos en utländsk 
sökande som omfattas av förordningens tillämpningsområde också 
att omfattas av dess sekretess. I övrigt tycks ingen ändring avses i 
sak.350  

Enligt utredningen ”innebär [bestämmelsen] ett uttryckligt stöd 
i svensk rätt för en sådan sammanjämkning” mellan rätten att få 
tillgång till handlingar och rätten till personuppgiftsskydd, som 
avses i artikel 86 i dataskyddsförordningen.351 Även i propositionen 
ges uttryck för en sådan ståndpunkt.352 Kanske är den korrekt, men 
det hade ändå varit önskvärt om det närmare övervägts alternativa 
möjligheter att sammanjämka offentlighetsprincipen och person-
uppgiftsskyddet. Den lösning som avses består ju egentligen endast 
i att upprätthålla det raka skaderekvisitet; så fort det ”kan antas” att 
                                                                                                                                                               
348 Se regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag, s. 40 ff samt s. 187. 
349 Se regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag, s. 15 och s. 210. Se även 
betänkande av Dataskyddsutredningen SOU 2017:39, s. 51–52. 
350 Se regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag, s. 134 f och s. 210. Se även 
betänkande av Dataskyddsutredningen SOU 2017:39, s. 388. 
351 Se betänkande av dataskyddsutredningen SOU 2017:39, s. 266. Ett mer utförligt resone-
mang är kanske det följande: rätten rätt att få tillgång till allmänna handlingar är en nödvändig 
behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e i förordningen). 
Medlemsstaterna får meddela särskilda bestämmelser för sådan behandling (artikel 6.2). Den 
nationella rätten måste i detta avseende vara proportionell mot det legitima intresse som 
eftersträvas, dvs. allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 6.3). 
352 Jfr regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag, s. 41. 
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personuppgifter kommer att behandlas i strid med regler om person-
uppgiftsskydd så måste intresset av offentlighet stå tillbaka. Det 
innebär att offentlighetsprincipens genomslag blir helt beroende av 
de situationer i vilka det bedöms att beviskravet ”kan antas” vara  
uppfyllt. Och det framstår som en mycket defensiv inställning till 
möjligheten att hävda intresset av offentlighet. 

Rimligen är innebörden av artikel 86 i dataskyddsförordningen 
att det i vissa väl avgränsade situationer finns utrymme att avvika 
från vad som annars följer av förordningens regler, om det krävs för 
att tillgodose allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar.353 Med tanke på att regeringen, under hårda förhand-
lingar med andra medlemsstater, lyckats utverka den nämnda 
bestämmelsen – i syfte att värna offentlighetsprincipen – skulle det 
vara anmärkningsvärt att sedan välja att inte fullt ut utnyttja det 
rättsliga manöverutrymme som nu finns.  

Med beaktande av att missbruksregeln försvinner när data-
skyddsförordningen träder i kraft, så framstår vikten av att utnyttja 
möjligheten att avvika från förordningens regler till förmån för 
offentlighetsprincipen som än mer påtaglig. Vi har ovan (avsnitt 5.4) 
gjort bedömningen att missbruksregeln, i ett antal av de kammar-
rättsavgöranden som vi granskat, har haft betydelse för dom-
stolarnas möjlighet att lämna ut allmänna handlingar vid tillämp-
ningen av 21 kap 7 § OSL. En risk är därför att ett slopande av 
missbruksregeln (allt annat lika) innebär att sekretessen ökar. Denna 
effekt skulle kunna motverkas genom en aktiv användning av artikel 
86 i dataskyddsförordningen. 

Hur det handlingsutrymme som artikel 86 ger Sverige bör 
utnyttjas kan inte i sin helhet utforskas här. En tanke som skulle 
kunna övervägas är att genom utformningen av 21 kap 7 § OSL 
behålla grunderna för missbruksregeln, som en hållpunkt för när 
handlingsutlämnande ska kunna ske. En tänkbar, alternativ, ut-
formning kunde vara följande: 

En alternativ utformning av personuppgiftssekretessen i 21 kap 7 § 
OSL354 

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter 
ett utlämnande kommer att behandlas i strid med Europaparlamentets 

                                                                                                                                                               
353 Särskilt om man läser artikel 86 tillsammans med ingressen till dataskyddsförordningen 
punkt 154, citat ovan not 346, och artikel 6. 
354 Den alternativa lydelsen är kursiverad. 
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och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga 
lydelsen, eller lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

För personuppgift som inte ingår i eller är avsedd att ingå i en strukturerad 
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier, gäller sekretess endast om det kan antas 
att uppgiften efter ett utlämnande kommer att 

1. behandlas i strid med någon annan bestämmelse i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen, än artiklarna 
X, Y och Z, eller 

2. behandlas i strid med någon annan bestämmelse i lagen (2018:xx) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning än X §, Y § 
och Z §, och 

3. behandlas på ett sätt som innebär en kränkning av den registrerades 
personliga integritet. 

Den tekniska utformningen av bestämmelsen kan säkerligen göras 
mer läsarvänlig; till exempel genom att den delas upp i två separata 
bestämmelser. Men poängen är att om bestämmelsen ges ett sådant 
innehåll som anges ovan, då är det i princip möjligt att behålla det 
rättsläge som för närvarande gäller för utlämnande av person-
uppgifter som kan antas komma att behandlas på ett ostrukturerat 
sätt.355  

Givetvis löser detta inte de problem som finns med den nuva-
rande bestämmelsen om PUL-sekretess.356 Men den föreslagna 
utformningen skulle åtminstone inte bidra ytterligare till att 
inskränka offentlighetsprincipen och den är ett uppslag till hur 
Sverige kan använda sig av den flexibilitet som artikel 86 i data-
skyddsförordningen verkar ge. De närmare förutsättningarna för att 
med stöd av artikel 86 avvika från vad som annars gäller enligt 
                                                                                                                                                               
355 Även andra, mindre komplicerade, alternativ bör noga övervägas; t.ex. kan sekretessen 
begränsas till situationer då ett utlämnande kan antas leda till grova överträdelser av regel-
verken, överträdelser av vissa särskilt centrala bestämmelser i regelverken, eller då risken för 
kännbara integritetskränkningar framstår som särskilt påtaglig. 
356 Se särskilt JO:s remissyttrande 2004-09-20, dnr 1102-2004. 
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förordningen behöver givetvis analyseras noga, men regeringens 
hållning har tidigare varit att missbruksregeln uppfyller unions-
rättens krav på bland annat proportionalitet. Mot den bakgrunden 
finns det inte något uppenbart hinder mot att en sekretessregel med 
motsvarande avgränsning skulle kunna accepteras av unionsrätten. 
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6 Slutsatser och 
rekommendationer 

Grundfråga och svar 

Den fråga som ligger till grund för vårt arbete är om den svenska 
offentlighetsprincipen försvagats genom medlemskapet i EU? Vårt 
svar är ja. En grundläggande orsak är att rättigheten att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter – inte från EU:s 
institutioner och organ – förlorat sin tyngd i balansen mot intresset 
av sekretess. Men så ska det inte behöva vara. 

Grundproblem 

EU har idag befogenhet inom många olika samarbetsområden som 
omfattar möjligheten att besluta om sekretessregler som svenska 
myndigheter och myndigheter i övriga medlemsländer förväntas 
följa. Dessa sekretessregler från EU har riksdagen systematiskt gjort 
om till sekretessregler i svensk lagstiftning. Den svenska offentlig-
hets- och sekretesslagen omfattar idag 44 kapitel med totalt 362 
paragrafer. Många av dess regler har införts för att anpassa svensk 
lagstiftning till lagstiftning från EU. 

Även om svensk sekretesslagstiftning blivit mer omfattande, för 
att riksdagen dubbelreglerar lagstiftning från EU, kan vi inte dra 
slutsatsen att det idag råder högre hemlighållande hos svenska 
myndigheter än vad det gjorde innan vårt medlemskap i EU. Då var 
svensk sekretesslagstiftning mindre till sitt omfång men samtidigt 
fanns brett formulerade bestämmelser. Framför allt inrymde 
”utrikessekretessen” mycket av det som sedan lång tid gjordes inom 
ramen för europeiskt och annat internationellt samarbete. 
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Att införa sekretessregler är samma sak som att begränsa rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar och den rätten utgör kärnan i 
offentlighetsprincipen. När vi inledde vårt medlemskap i EU gjordes 
bedömningen att offentlighetsprincipen var något särpräglat svenskt 
som gjorde oss annorlunda. Samtidigt som det lovades att vi hade 
”viktig erfarenhet att dela med oss av” fanns en rädsla att EU skulle 
”rubba” den konstruktion principen fått i vår grundlag.357  

Därför framstod det snart som en tydlig svensk föresats att verka 
för ett europeiskt närmande i fråga om öppenhet ”som på lång sikt 
är nödvändig också för den svenska offentlighetsprincipen” men på 
kort sikt undvika varje risk att den svenska offentlighetsprincipen 
skulle påverkas.358 Det ledde till ett förhandlingsarbete som varit 
inriktat på att få fram gemensamma regler om tillgång till handlingar 
från EU:s institutioner och organ men samtidigt slippa gemen-
samma regler om tillgång till handlingar från myndigheter i EU:s 
medlemsstater. 

Parallellt med detta arbete har en stadig ström av sekretessregler 
som ska tillämpas hos medlemsstaternas myndigheter fått fäste i 
lagstiftning från EU. Det finns inget som tyder på att det funnits en 
svensk ambition att motverka dessa sekretessregler av principiella 
skäl. Även om det finns några exempel på att regeringen uppnått mer 
eller mindre kraftfulla undantag från EU:s sekretessregler har det 
istället blivit normalt för riksdagen att fortlöpande anpassa sin 
sekretesslagstiftning. Det innebär att EU:s sekretessregler inte 
endast genomförs i svensk rätt utan även ”internaliseras” i den 
svenska offentlighetsprincipen som därför ger formellt intryck att 
fungera oberoende av EU. Det ser ju ut som tidigare; som att 
riksdagen endast utnyttjar den möjlighet som den svenska 
offentlighetsprincipen ger att begränsa rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar. 

Men enligt vår bedömning är det inte en tillräcklig strategi att på 
detta sätt försöka freda offentlighetsprincipen. Tvärtom ser vi en 
risk för en överdriven följsamhet i svensk lagstiftning och för en 

                                                                                                                                                               
357 Se Statement by Mr Ulf Dinkelspiel, Minister for European Affairs and Foreign Trade, at 
the opening of Sweden's accession negotiations, 1 February 1993 (CONF-S 3/93) och 
konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett svenskt 
medlemskap i Europeiska unionen, s. 27. 
358 Se regeringens skrivelse 2001/02:110 Redogörelse för arbetet inför och under det svenska 
ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 med handlingsoffentlighet i EU:s institutioner, s. 
5-6. 
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politisk paralysering som långsamt gör rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar från våra myndigheter svagare.  

Många av de sekretessregler från EU som införts i svensk 
lagstiftning har utformats på ett sätt som överensstämmer med vad 
som i modern tid är normalt för svenska sekretessregler (krav på 
självständig skadeprövning eller noggrant beskurna möjligheter till 
absolut sekretess). Men det finns också sekretessregler som 
utformats på ett annat sätt. Framförallt handlar det om sådana regler 
som medger vetorätt för ursprungsinnehavaren och därmed 
förutsätter att beslutet om en handling ska lämnas ut eller inte fattas 
av den utländska myndighet (eller det internationella organ) som 
denna handling kommer ifrån och inte av en svensk myndighet som 
förvarar den.  

Sådana regler är en konsekvens av att EU:s olika medlemsstater 
har olika syn på balansen mellan öppenhet och sekretess och inte 
vågar ge myndigheter i andra medlemsstater ett självständigt ansvar 
för beslutet om en handling av gemensamt intresse ska lämnas ut. 
Till grund för dessa regler ligger alltså en brist på ömsesidigt 
förtroende.  

Ett omedelbart problem med sekretessregler som medger 
vetorätt för ursprungsinnehavaren är att de inte säger något om vad 
de innebär och, därmed, om de uppfyller de villkor vår grundlag 
ställer för att det ska vara tillåtet att begränsa rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar. Kanske kommer en brittisk myndighet att följa 
regler som motsvarar svenska; med självständig skadeprövning eller 
absolut men noggrant beskuren sekretess. Eller kanske kommer en 
österrikisk myndighet att följa regler som ger stort utrymme för ett 
godtyckligt beslut. Den sortens osäkerhet är oförenlig med vår 
grundlag och riksdagen får inte bygga in den i offentlighetsprincipen 
genom vanlig lag. Om det är vad riksdagen vill krävs en ändring av 
grundlag.  

Slutsatser och rekommendationer 

En påminnelse om offentlighetsprincipen som rättighet 

Enligt EU-paragrafen (10 kap 6 § RF) får riksdagen ge EU 
”beslutanderätt” om vissa krav är uppfyllda. Ett av dessa krav är att 
riksdagen inte får ge EU beslutanderätt att ”rubba” det sätt på vilket 
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rätten att få tillgång till allmänna handlingar från svenska myndig-
heter utformats i vår grundlag (en sådan beslutanderätt förutsätter 
med andra ord att riksdagen ändrar den konstruktion principen fått 
i vår grundlag). Men samma krav innebär att riksdagen får ge EU 
beslutanderätt att begränsa rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar från svenska myndigheter genom sekretessregler (och 
därmed endast ”beröra” den rätten). Det finns idag många områden 
där riksdagen gett EU beslutanderätt att begränsa rätten att få till-
gång till allmänna handlingar genom sekretessregler (i olika direktiv 
och allt oftare förordningar). 

Om riksdagen överlåter beslutanderätt till EU ska unionsrättens 
spelregler tillämpas inom de områden som omfattas. Detta har 
riksdagen själv – konstitutionsutskottet – förklarat som att EU-
paragrafen faktiskt innebär ett förenklat sätt att ändra många regler 
i vår grundlag; om lagstiftning, förvaltning, rättskipning och 
rättighetsskydd. Men för att det ska vara tillåtet ställer EU-paragra-
fen också ett krav att EU ska upprätthålla ett skydd för fri- och 
rättigheter som – även om det inte är identiskt – motsvarar det som 
annars ges i vår grundlag.  

Mot bakgrund av den genomgång vi gjort av det sätt på vilket EU-
paragrafens krav tolkats och tillämpats i svensk konstitutionell 
praxis drar vi slutsatsen att offentlighetsprincipen måste vara 
föremål för båda dessa krav, beroende på vilka av dess karaktärsdrag 
man väljer att betona.  

Mest uppenbart är den konstruktion offentlighetsprincipen fått i 
vår grundlag – en huvudregel om rätt att få tillgång till allmänna 
handlingar som medger undantag för sekretess i en lag som uppfyller 
vissa villkor – ett karaktärsdrag som är så centralt för ”principen” att 
den inte får ändras av EU. Men samtidigt utgörs kärnan i principen 
av ”rättigheten” att få tillgång till allmänna handlingar och den 
rättigheten får riksdagen – enligt principen – begränsa i en lag som 
uppfyller vissa villkor. Den beslutanderätt som riksdagen på detta 
sätt ges att begränsa offentlighetsprincipen får riksdagen också 
överlåta till EU.  

För dessa fall borde det vara så att ”rättigheten” att få tillgång till 
allmänna handlingar från svenska myndigheter omfattas av EU-
paragrafens krav att EU ska säkerställa ett skydd av rättigheten som 
motsvarar det som annars ges i vår grundlag. Men tyvärr är detta 
krav formellt oklart; för att EU-paragrafen uttryckligt hänvisar 
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till det fri- och rättighetsskydd som beskrivs i regeringsformen 
och rättigheten att få tillgång till allmänna handlingar beskrivs i 
tryckfrihetsförordningen. Detta bör klaras ut. Genom en formell 
ändring av EU-paragrafen eller åtminstone genom att konstitut-
ionsutskottet försöker förklara vad som gäller.  

Under den tid som gått sedan vårt medlemskap i EU inleddes har 
ett antal förändringar som förutsatt ny överlåtelse av svensk 
beslutanderätt genomförts. Vid varje sådant tillfälle har frågan om 
EU kan säkerställa ett tillräckligt skydd för fri- och rättigheter haft 
avgörande betydelse. Den slutsats som konstitutionsutskottet 
konsekvent dragit vid sin förhandskontroll, är att EU:s skydd ”ligger 
i nivå med det som gäller i Sverige” och med tiden förbättrats snarare 
än försvagats. Men det är oklart om, och i så fall i vilken 
utsträckning, den kontroll som konstitutionsutskottet ansvarar 
för omfattat offentlighetsprincipen som en ”rättighet” (rätten att 
få tillgång till allmänna handlingar från svenska myndigheter). 
Kanske har konstitutionsutskottet endast betraktat offentlighets-
principen som en ”princip” för statsskicket och därför förbisett 
konsekvenserna av att riksdagen gett EU möjligheter att besluta 
sekretessregler?  

Ett förtydligande av villkor för rättighetsbegränsning 

Som vi förklarat är möjligheter att besluta om sekretessregler samma 
sak som möjligheter att begränsa en rättighet och det tillåter vår 
grundlag endast om vissa villkor är uppfyllda. För att kunna bedöma 
om EU kan leva upp till EU-paragrafens krav på att upprätthålla ett 
rättighetsskydd som – även om det inte är identiskt – motsvarar det 
som annars ges i vår grundlag har vi undersökt dessa villkor.  

Nu precis som för 250 år sedan bygger den konstruktion som 
offentlighetsprincipen fått i vår grundlag på idén att rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar endast är en huvudregel som medger 
undantag för sekretess i en lag som uppfyller vissa villkor. Om man 
jämför den svenska offentlighetsprincipen med offentlighets-
principen i andra länder inom EU som också har grundlagsregler om 
rätten att få tillgång till allmänna handlingar, hittar man en 
konstruktion som i liknar vår. Men en sak som tycks vara speciell för 
den svenska offentlighetsprincipen är att den har många fler 
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detaljerade regler i grundlag, om sådant som andra placerar i regler i 
vanliga lagregler (till exempel vad som utgör en allmän handling och 
hur den ska förvaras).  

En annan sak som tycks vara speciell för den svenska 
offentlighetsprincipen är att den har en systematisk koppling till 
tryckfrihet. Detta är inte endast en historisk påminnelse utan även 
ett uttryck för en underliggande korporativistisk tanke: att 
”offentlighetsprincipen fyller sin allmänna funktion främst genom 
att den utnyttjas av företrädare för politiska partier, för andra 
organisationer och för massmedierna” (och inte genom att den 
utnyttjas av medborgare som vill ta tillvara en rättighet).359 

Trots det är det idag omöjligt att inte se den rättighet som 
offentlighetsprincipen ger varje medborgare att efter eget behag 
inhämta upplysningar som kärnan i vår mest utpräglade kon-
stitutionella tradition. Just detta, den betydelse rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar har som ”en svensk grundlagsskyddad 
rättighet med lång tradition” har ofta lyfts fram av regeringen i 
europeiska sammanhang.360 Men idag är det sätt på vilket offentlig-
hetsprincipen knyter an till både regler om tryckfrihet (tryck-
frihetsförordningen) och regler om andra fri- och rättigheter 
(regeringsformen) svårt att förstå.  

En förklaring till det är att vår konstitutionella tradition i fråga 
om tryckfrihet är mycket gammal medan vår konstitutionella 
tradition i fråga om fri- och rättigheter i allmänhet är ung. Här skiljer 
vi oss mot andra länder inom EU, som kännetecknas av att de 
betraktar rätten att få tillgång till allmänna handlingar tillsammans 
med övriga fri- och rättigheter (detsamma gäller den rätt att få 
tillgång till handlingar från EU:s institutioner och andra organ som 
numera slås fast i EU:s rättighetsstadga). 

Samtidigt som det tydligt sagts att det mål som är gemensamt för 
tryckfriheten och offentlighetsprincipen – att främja ”ett fritt 
meningsutbyte och en allsidig upplysning” – ska ses i sammanhanget 
av övriga regler om fri- och rättigheter finns det fortfarande vissa 
formella skillnader. Men det finns framför allt centrala – och viktiga 
– likheter mellan de villkor som tryckfrihetsförordningen ställer upp 
för att rättigheten att få tillgång till allmänna handlingar ska få 

                                                                                                                                                               
359 Se regeringens proposition 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna 
handlingars offentlighet, s. 70–71. 
360 Se regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag s. 45-46. 
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begränsas och motsvarande villkor i regeringsformen (för att få 
begränsa ”opinionsfriheter” i allmänhet men också många andra fri- 
och rättigheter). Mest uppenbart utgår dessa villkor från att det rör 
sig om ändamål eller intressen som är godtagbara i ett demokratiskt 
samhälle och därför inte utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. 
Detta ska säkerställas genom: 

 ett krav på legalitet: att det görs i en lag som är tydlig och 
precis 

 ett krav på proportionalitet: att det görs en riktig avvägning 
mellan skyddet av rättigheten och behovet att begränsa den 

 ett krav på effektiva rättsmedel: att det finns en möjlighet till 
domstolsprövning  

Vi tror att det idag finns mycket att vinna på att bejaka dessa 
likheter i fråga om villkor för rättighetsbegränsningar och främja 
en syn på vår grundlags systematik som medger att rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar passas in i det skydd som 
regeringsformen ger till opinionsfriheter och andra fri- och 
rättigheter. Kanske räcker det med ett förtydligande från konsti-
tutionsutskottet eller att våra högsta domstolar visar sin vilja att 
tolka de villkor som ställs upp i tryckfrihetsförordningen på ett 
sätt som är konformt med de villkor som ställs upp i regeringsfor-
men. Annars krävs en ändring av tryckfrihetsförordningen som 
kopplar dess villkor till de som framgår av regeringsformen. En 
mer långtgående lösning skulle vara att bryta loss rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar från tryckfrihetsförordningen – 
kanske i samband med en modernisering av tryckfrihetsför-
ordningen – och placera den i regeringsformen (och samtidigt 
placera många detaljerade regler i en egen lag). 

En gemensam sekretess utan gemensam öppenhet 

Som tidigare konstaterat ska unionsrättens spelregler tillämpas inom 
de områden där EU fått beslutanderätt. Det innebär inte bara att 
riksdagen måste säkerställa att svensk lagstiftning överensstämmer 
med lagstiftning från EU utan också att våra myndigheter och 
domstolar ska låta bli att tillämpa svenska regler som strider mot 
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EU:s lagstiftning (inom de områden där riksdagen överlåtit 
beslutanderätt).  

Men det finns ett mycket viktigt tillägg att göra till detta. Liksom 
vårt svenska rättssystem är även EU:s rättssystem konstruerat som 
en normhierarki där regler som har lägre valör måste överensstämma 
med regler som har högre valör. Därför finns ingen skyldighet – för 
någon – att följa sekretessregler i EU:s lagstiftning som strider mot 
regler som har högre valör. 

Det finns flera sådana regler som har högre valör inom 
unionsrätten – i EU:s grundfördrag och rättighetsstadga men även 
allmänna principer – som ska säkerställa rätten att få tillgång till 
handlingar från EU:s institutioner och organ. Dessa innebär bland 
annat att rätten att få tillgång till handlingar endast är möjlig att 
begränsa – genom sekretessregler i EU:s lagstiftning – om särskilda 
villkor är uppfyllda (och dessa villkor liknar de som finns i vår 
grundlag). 

Däremot är det så att unionsrätten saknar någon sådan regel 
med högre valör som kan säkerställa rätten att få tillgång till 
handlingar från svenska myndigheter och myndigheter i andra 
medlemsstater. Det innebär att den rätten – som den följer av vår 
grundlags regler – är möjlig att begränsa genom sekretessregler i 
EU:s lagstiftning och, samtidigt, att det inte är tillåtet för svenska 
myndigheter och domstolar att tillämpa vår grundlags regler för 
att ställa villkor på dessa sekretessregler (inom områden där EU 
fått beslutanderätt).  

Även om det idag saknas en särskild regel inom unionsrätten om 
rätten att få tillgång till handlingar från medlemsstaternas 
myndigheter finns det andra regler inom unionsrätten som har högre 
valör än EU:s sekretessregler och därför kan ha betydelse: regler om 
skydd för proportionalitetsprincipen, subsidiaritetsprincipen och 
principen om respekt för nationell identitet.  

Som tidigare förklarat innebär proportionalitetsprincipen att de 
medel som används för att uppnå ett visst mål inte ska vara mer 
långtgående än vad som är nödvändigt, och att olika intressen därför 
måste vägas mot varandra. Medan proportionalitetsprincipen lämpar 
sig väl för rättslig efterhandskontroll av olika beslut, passar 
subsidiaritetsprincipen bättre för politisk förhandskontroll. Den kan 
kortfattat sammanfattas som ett krav på avhållsamhet från EU:s 
institutioner; att endast utnyttja sin beslutanderätt till åtgärder som 
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”bättre kan uppnås på unionsnivå” (än av medlemsstaterna; på 
central nivå eller på regional och lokal nivå). Att subsidiaritets-
principen kan ha (begränsad) betydelse för politisk förhandskontroll 
av sekretessregler i lagstiftning från EU är något som riksdagen 
bekräftat. 

Samtidigt som EU-domstolen byggt upp ett skydd för fri- och 
rättigheter med grund i medlemsstaternas ”gemensamma konstitut-
ionella traditioner” har EU-domstolen ibland visat sig beredd att 
pröva hur regler i lagstiftning från EU förhåller sig till regler som 
istället pekar på skillnader i medlemsstaternas konstitutionella 
traditioner. En sådan tanke om respekt för medlemsstaternas 
”nationella identitet” har numera uttryckligt stöd i en särskild 
bestämmelse i EU:s grundfördrag. I likhet med proportionalitets-
principen och subsidiaritetsprincipen utgör principen om respekt 
för nationell identitet inte någon inskränkning i EU:s befogenheter 
eller principen om unionsrättens företräde. Den betyder alltså inte 
att vår grundlags regler om offentlighetsprincipen – som tveklöst är 
ett centralt inslag i vår nationella identitet (i unionsrättens mening) 
– kan åberopas av svenska myndigheter eller domstolar för att vägra 
tillämpa regler om sekretess i lagstiftning från EU. Däremot 
berättigar den oss till en förväntan att offentlighetsprincipen, på det 
sätt den kommer till uttryck i vår grundlag, ska beaktas med största 
allvar inom ramen för EU:s lagstiftningsprocess. Det innebär att 
principen om respekt för nationell identitet, på samma sätt som 
subsidiaritetsprincipen, är bättre lämpad för politisk förhands-
kontroll av det sätt på vilket EU:s institutioner väljer att utnyttja sin 
beslutanderätt, än för rättslig efterhandskontroll av EU:s lag-
stiftning.  

En otillåten begränsning av offentlighetsprincipen 

Enligt vår bedömning kan de villkor som vår grundlag ställer (för att 
begränsa rätten att få tillgång till allmänna handlingar från svenska 
myndigheter genom sekretessregler) inte upprätthållas inom de 
områden där EU fått beslutanderätt. Det som saknas är en särskild 
regel i unionsrätten som slår fast att rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar från medlemsstaternas myndigheter är ett intresse som 
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ska skyddas (och därmed ha någon tyngd i balans mot varje intresse 
av sekretess).  

Det innebär att EU:s möjligheter att begränsa rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar från svenska myndigheter genom 
sekretessregler i nuläget inte måste respektera några regler om 
rättighetsskydd, varken EU:s regler eller svenska.  

De problem detta ger upphov till är påtagliga i fråga om sådana 
sekretessregler från EU som medger vetorätt för ursprungsinne-
havaren. Som framhölls inledningsvis är den sortens regler svåra att 
förena med den svenska offentlighetsprincipen; för att de inte säger 
något om vad de innebär och, därmed, om de uppfyller de villkor vår 
grundlag ställer för att det ska vara tillåtet att begränsa rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar.  

Av de villkor som både tryckfrihetsförordningen och 
regeringsformen ställer upp framgår ett krav på legalitet: att det 
görs i en lag som är tydligt och precis och även ett krav på 
proportionalitet: att det görs en riktig avvägning mellan skyddet 
av rättigheten och behovet att begränsa den. Men så länge någon 
regel saknas i unionsrätten som slår fast rätten att få tillgång till 
allmänna handlingar från medlemsstaternas myndigheter saknas 
möjlighet att pröva om de sekretessregler som olika medlems-
stater tillämpar kan uppfylla sådana krav.  

En slutsats som detta måste leda till är att riksdagen inte får bygga 
in den sortens osäkerhet som sådana sekretessregler för med sig i 
offentlighetsprincipen genom en vanlig lag. Eftersom det innebär en 
reell ändring av den konstruktion som offentlighetsprincipen fått 
krävs formell ändring av grundlag.  

En annan slutsats som detta måste leda till är att riksdagen inte 
heller får överlåta en möjlighet till EU att bygga in den sortens 
osäkerhet som sådana sekretessregler för med sig i offentlighets-
principen; riksdagen kan inte överlåta en beslutanderätt till EU som 
är mer vidsträckt än den beslutanderätt som riksdagen själv får 
förfoga över. 

Strategin med dubbelreglering verkar alltså ha sina begränsningar. 
För att kunna ge unionsrätten fullt genomslag på nationell nivå 
har riksdagen gjort avkall på vår grundlags villkor för hur rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar får begränsas. Därför, om 
riksdagen vill hålla fast vid dessa villkor, måste det antagligen 
accepteras att EU:s sekretessregler inte kan ges det fulla genomslag 
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inom den svenska offentlighetsprincipens område som unionsrätten 
annars kräver. Kanske borde riksdagen se sig tvungen att – utan 
uttryckligt stöd i EU:s sekretessregler – ”överimplementera” dessa i 
svenska regler som specificerar att en viss standard måste 
upprätthålls (krav på legalitet, proportionalitet och rätt till effektiva 
rättsmedel).  

Med detta sagt kan vi också konstatera att de formellt otillåtna 
sekretessregler som riksdagen hittills infört inte förefaller ha haft 
någon större inverkan på rätten att få tillgång till handlingar från 
svenska myndigheter (de flesta av dem har inte varit föremål för 
någon prövning i domstol eller endast i mycket begränsad 
omfattning).  

Ett outnyttjat utrymme för genomförande 

Enligt vår uppfattning finns det en risk att riksdagens dubbel-
reglering av sekretessregler i EU:s lagstiftning präglas av ett gammalt 
synsätt där lagstiftning från EU har formen av direktiv (som 
överlåter åt nationella myndigheter att bestämma form och 
tillvägagångssätt) och därmed ger riksdagen ett förhållandevis 
generöst utrymme ”att vid införlivandet ta hänsyn till nationella för-
hållanden, till exempel vad gäller olika myndighets- och hanterings-
strukturer i skilda medlemsstater” och därmed utöva en politisk 
efterhandskontroll av den beslutanderätt som EU fått.361  

Men sedan flera år ser vi en tydlig utveckling där lagstiftning från 
EU allt oftare får formen av förordningar (som är direkt tillämpliga 
och enhetligt utformad för alla medlemsstater). I den omfattning 
som EU:s sekretessregler numera placeras i förordningar istället 
för direktiv minskar riksdagens utrymme för efterhandskontroll 
av den beslutanderätt som EU fått radikalt.  

Trots detta är det givetvis viktigt att riksdagen tar tillvara det 
utrymme som finns för att omsorgsfullt säkerställa att 
förordningar från EU kan fungera inom det svenska rättssystemet 
och därmed undvika att övervältra oklarheter till våra myndigheter 
och domstolar.  

                                                                                                                                                               
361 Se konstitutionsutskottets utlåtande 2011/12:KU25 EU-förslag om allmän uppgifts-
skyddsförordning, s. 6-9 och bilaga 2. 
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Ett område där spänningarna mellan den svenska offentlig-
hetsprincipen och EU ofta har uppmärksammats rör regler om 
skydd för personuppgifter. Det sätt på vilket EU:s dataskydds-
direktiv genomfördes i den svenska personuppgiftslagen har lett till 
flera tillämpningsproblem; framför allt har bestämmelsen om PUL-
sekretess i offentlighets- och sekretesslagen tillåtits urholka tryck-
frihetsförordningens anonymitetskrav (möjligheten att anonymt få 
tillgång till allmänna handlingar). Samtidigt har vår undersökning 
visat att införandet av den så kallade missbruksregeln – som 
undantar ostrukturerad personuppgiftsbehandling från stora delar 
av bestämmelsen om PUL-sekretess – haft en positiv påverkan på 
möjligheten att få tillgång till handlingar som innehåller person-
uppgifter. 

När EU:s nya dataskyddförordning börjar tillämpas kommer 
dess sekretessregler (som motsvarar bestämmelsen om PUL-
sekretess) i stort sett ha samma omfattning som idag. Däremot 
kommer den nya svenska tillämpningslagen (dataskyddslagen) 
inte att innehålla något undantag för ostrukturerad person-
uppgiftsbehandling som motsvarar missbruksregeln i personupp-
giftslagen. Det innebär med stor sannolikhet att förutsättning-
arna kommer att försämras för enskilda att få tillgång till 
allmänna handlingar som innehåller personuppgifter.  

Det är svårt att förstå med tanke på att EU:s nya dataskydds-
förordning ger medlemsstaterna en mer långtgående möjlighet än 
EU:s gamla direktiv att ”jämka samman” EU:s regler om sekretess 
för personuppgifter med medlemsstaternas egna regler om rätten att 
få tillgång till allmänna handlingar. Som vi uppmärksammat är detta 
ett konkret resultat av ett framgångsrikt svenskt förhandlingsarbete. 
Mot den bakgrunden är det olyckligt att utformningen av den nya 
svenska tillämpningslagen inte övervägts ytterligare. Enligt vår 
bedömning finns det ett outnyttjat utrymme för att stärka rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar (i varje fall i den mån som 
denna rätt annars riskerar att inskränkas i och med att missbruks-
regeln försvinner). Utan tvekan förtjänar den frågan en bredare 
belysning än vad den fick inom ramen för det lagstiftningsarbete 
som utmynnat i förslaget till dataskyddslagen. 



 2018:1 Slutsatser och rekommendationer 

177 

Ett ökat behov av rättslig efterhandskontroll 

En tveksamhet som verkar finnas i svensk rättstillämpning rör den 
situation när en sekretessregel i en direkt tillämplig förordning från 
EU inte motsvaras av en svensk sekretessregel (EU:s sekretessregel 
har med andra ord inte blivit föremål för riksdagens dubbel-
reglering). I en sådan situation har svenska myndigheter och 
domstolar som ska pröva om en handling ska lämnas ut eller inte två 
alternativ. Antingen så kan de använda sig av EU:s förordning, trots 
att tryckfrihetsförordningen förskriver att sekretessregler ska anges 
i en svensk lag (2 kap 2 § TF). Eller så ska de välja att endast använda 
sig av sådana undantag från rätten att få tillgång till handlingar som 
har stöd i en svensk lag.  

Det vi vill uppmärksamma är att detta val inte kan styras av 
tryckfrihetsförordningen eller av det faktum att en förordning från 
EU är direkt tillämplig utan av EU-paragrafens krav på vad EU får 
göra och hur EU får göra. Den första fråga som alltid ska ställas är 
om det handlar om ett område för vilket EU har fått beslutanderätt 
(eller ”befogenhet”). Om svaret är ja ska sedan frågan ställas om EU, 
inom detta område, kan säkerställa ett fri- och rättighetsskydd som 
motsvarar vårt. Om svaret är nej saknar EU befogenhet. 

Som vi påpekat har det i uttalanden från konstitutionsutskottet 
och även i flera propositioner framhållits att myndigheter och 
domstolar inte ska kunna pröva om riksdagens beslut att överlåta 
beslutanderätt till EU uppfyller EU-paragrafens krav. Enligt vår 
bedömning ger dessa uttalanden uttryck för en svensk 
författningstradition som försvagats, inte minst till följd av vårt 
medlemskap i EU.  

Även om det givetvis är viktigt att riksdagen tar tillvara det 
utrymme som finns kvar för att säkerställa att EU:s lagstiftning 
genomförs på ett sätt som överensstämmer med vår grundlags 
krav vill vi stryka under att förutsättningarna för att utöva en 
politisk efterkontroll försämrats och behöver kompenseras med 
en starkare betoning på rättslig efterhandskontroll än vi tidigare 
varit vana vid. 

Som vi ser det erbjuder unionsrätten svenska domstolar en 
värdefull möjlighet till konstruktiv interaktion med EU-dom-
stolen inom ramen för så kallade förhandsavgöranden. Genom att 
utnyttja denna möjlighet kan svenska domstolar lyfta frågor som i 
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grund och botten handlar om den utsträckning i vilken unionsrätten 
kan upprätthålla ett tillräckligt omfattande skydd för rätten att få 
tillgång till allmänna handlingar från svenska myndigheter; hur 
balansen ska vara mellan intresset av öppenhet och intresset av 
sekretess och vad som styr den bedömning av proportionalitet som 
är central för alla rättighetsbegränsningar. Sådana frågor öppnar 
också upp för att tydliggöra den svenska synen på offentlighets-
principen för EU-domstolen och förklara vår grundlags regler. På 
detta sätt kan svenska domstolar försöka bidra till hur allmänna 
principer, och unionsrätten i sin helhet, utvecklas. 

De svenska domstolar som mottar svar från EU-domstolen har 
ett självständigt ansvar för att avgöra om unionsrätten kan – eller 
inte kan – säkerställa ett tillräckligt omfattande skydd för rätten 
att få tillgång till allmänna handlingar från svenska myndigheter. 
Detta ansvar omfattar en sådan rättslig efterhandskontroll som 
behövs för att kunna påverka utvecklingen av unionsrätten i den 
riktning som krävs för att hålla EU-paragrafens krav levande.  

Ett kulturellt skifte i fråga om öppenhet 

Som vi ser det avgörs förutsättningarna för att långsiktigt freda 
rätten att få tillgång till handlingar från svenska myndigheter från 
alltför långtgående sekretessregler av hur vi väljer att se på offentlig-
hetsprincipen. Det finns två kompletterande, men också konkurre-
rande, synsätt: 

 ett slutet synsätt som betonar gamla skillnader mellan 
medlemsstaternas konstitutionella traditioner, 

 ett öppet synsätt som betonar nya likheter mellan medlems-
staternas konstitutionella traditioner.  

När vi inledde vårt medlemskap i EU gjordes bedömningen att 
offentlighetsprincipen var något särpräglat svenskt som gjorde oss 
annorlunda. Samtidigt som det lovades att vi hade ”viktig erfarenhet 
att dela med oss av” fanns en rädsla att EU skulle ”rubba” den 
konstruktion principen fått i vår grundlag.362 Lite mer än 20 år senare 
bör vi med glädje konstatera att det skett ett kulturellt skifte i fråga 

                                                                                                                                                               
362 Se ovan not 357. 
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om öppenhet och att övriga medlemsländer närmat sig vårt sätt att 
se på rätten att få tillgång till allmänna handlingar. 

Samtidigt har Sverige tagit flera steg i europeisk riktning. Framför 
allt har vår unga konstitutionella tradition i fråga om fri- och 
rättigheter i allmänhet vuxit sig starkare. Dessutom har vår grundlag 
lagt sig något närmare andra länders krav på skydd för personlig 
integritet. Sedan några år finns det inte bara svensk lagstiftning om 
sekretess till skydd för personuppgifter utan även en rätt till skydd 
för den personliga integriteten i samband med behandling av 
personuppgifter inskriven i regeringsformen (2 kap 6 § RF).  

Enligt vår bedömning finns det numera förutsättningar för att 
tala om rätten att få tillgång till allmänna handlingar från 
medlemsstaternas myndigheter som en av medlemsstaternas 
”gemensamma konstitutionella traditioner” (och därför något 
som skulle kunna utgöra en allmän princip för unionsrätten). 
Från en utgångspunkt där rätten att få tillgång till handlingar var 
något särpräglat svenskt finns den idag utryckt – på mer eller 
mindre liknande sätt – i alla medlemsstaters rättssystem. Det 
förefaller också finnas en förhållandevis tydlig uppfattning om vilka 
villkor som ska vara uppfyllda för att begränsa rätten att få tillgång 
till allmänna handlingar. Dessa villkor motsvarar vår grundlags 
centrala krav på legalitet, proportionalitet (med skadeprövning 
enligt det som brukar benämnas the harm and public interest test) och 
effektiva rättsmedel. En översikt av rättspraxis från EU-domstolen 
visar att samma krav också ligger till grund för den utveckling som 
sker i fråga om rätten att få tillgång till handlingar från EU:s 
institutioner och organ. 

Att idag betona vår olikhet i förhållande till andra medlemsstater 
och försöka hävda att rätten att få tillgång till handlingar från 
myndigheter fortfarande är en för oss särpräglad tradition är inte 
trovärdigt. Dessutom skulle det vara att underkänna det svenska 
arbete som bedrivits för att åstadkomma det närmande i fråga om 
öppenhet som från början ansågs nödvändigt för att på lång sikt 
freda den svenska offentlighetsprincipen inom EU. 

Mot bakgrund av detta är vår bedömning att möjligheten att 
långsiktigt freda rätten att få tillgång till handlingar från svenska 
myndigheter är beroende av att unionsrätten berikas med en 
särskild regel om rätten att få tillgång till handlingar från 
medlemsstaternas myndigheter, något som den ännu saknar. 
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En sådan regel bör sökas genom svenskt förhandlingsarbete. 
Kanske mest realistiskt genom att insistera på att sekretessregler i 
lagstiftning från EU ska utformas på ett sätt som innebär att en viss 
standard måste upprätthållas i fråga om sekretessprövning i alla EU:s 
medlemsstater (krav på legalitet, proportionalitet och rätt till 
effektiva rättsmedel). Detta skulle i så fall leda till en minimi-
harmonisering av medlemsstaternas regler om rätten till allmänna 
handlingar bakvägen. Ett annat sätt skulle vara att söka en formell 
ändring av EU:s rättighetsstadga (artikel 42 SGR). Allt detta skulle 
antagligen innebära en total kursomläggning i svenskt förhandlings-
arbete. 

En sådan regel om rätten att få tillgång till handlingar från 
medlemsstaternas myndigheter har också förutsättningar att ta form 
genom konstruktiv interaktion med EU-domstolen; som en allmän 
princip eller en tolkning av EU:s rättighetsstadga (artikel 11 SGR). 
På detta sätt skulle även rätten att få tillgång till allmänna handlingar 
från medlemsstaternas myndigheter kunna bli en central komponent 
i unionsrättens fri- och rättighetsskydd. Det skulle inte endast stärka 
dess ställning i förhållande till EU:s sekretessregler (och sekretess-
regler i alla andra medlemsstater) utan även ge den en egen vikt i 
balansen mot övriga fri- och rättigheter, till exempel det skydd för 
personuppgifter som omfattas av EU:s rättighetsstadga (artikel 8 
SGR). 

Ett ökat ömsesidigt förtroende 

Om unionsrätten omfattade en särskild regel om rätten att få 
tillgång till handlingar från medlemsstaternas myndigheter 
skulle svenska myndigheter ha långsiktigt hållbara förutsätt-
ningar att självständigt pröva om de inte ska lämna ut handlingar 
med stöd i sekretess som har sin grund i lagstiftning från EU och 
kunna vägra sekretess som inte uppfyller kravet på proport-
ionalitet (det befintliga intresset av sekretess i förhållande till det 
nya intresset av öppenhet).  

Samtidigt skulle den svenska offentlighetsprincipen kunna 
förenas med tanken att bra bedömningar om sekretess även kan 
göras av myndigheter i olika medlemsstater. För att deras bedöm-
ningar och de regler som ligger till grund för dem måste svara upp 
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mot villkor som motsvarar de som vår grundlag föreskriver: krav på 
legalitet, proportionalitet och effektiva rättsmedel. Kanske skulle 
detta med tiden även kunna leda till att myndigheter i olika 
medlemsstater fick ett ökat – ömsesidigt – förtroende för varandras 
bedömningar och därför ett minskat behov av sekretessregler som 
medger vetorätt för ursprungsinnehavaren. 

Vi konstaterar avslutningsvis att den svenska offentlighets-
principen för framtiden är mer betjänt av en diskussion med 
fokus på hur sekretessregler ser ut och tillämpas än en diskussion 
med fokus på vem som skriver dem. Här finns det ett omfattande 
behov av moderna svenska undersökningar som förbehållslöst 
jämför svenska regler om rätten att få tillgång till allmänna 
handlingar med motsvarande regler i andra medlemsstater. De 
frågor som är viktiga att få besvarade handlar alla om förutsättning-
arna för att den rätten idag ska kunna betraktas som en för EU:s 
medlemsstater gemensamma konstitutionella traditioner: 

 hur ser den konstruktion ut som offentlighetsprincipen 
bygger på? 

 hur definieras rätten att få tillgång till allmänna handlingar? 

 vilka villkor ställs för begräsningar genom sekretessregler? 

 vem har ansvaret för att bestämma innehållet i sekretessregler? 

 finns det utrymme för proportionalitetsbedömningar (skade-
prövning)? 

 vem gör sådana bedömningar? 
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- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970–1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser. 
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgifts-

finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den 

offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980. 
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-

bidragen i bidragssystemet.  
- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
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- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972–1982. 

1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970–1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.  
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod 
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
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- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov 
och tänkbara utformningar.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-
landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd 

till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
- Perspektiv på besparingspolitiken. 
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