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Sammanfattning  
 
Vid tiden för Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) år 1995 saknade flera 

medlemsländer en offentlighetsprincip som garanterade enskildas tillgång till allmänna 

handlingar. Den omständigheten låg till grund för Sveriges oro över att medlemskapet 

skulle försvaga den svenska offentlighetsprincipen. Från 1980-talet och fram till idag 

har en snabb utveckling skett i Europa som har medfört att rätten att få tillgång till 

allmänna handlingar finns klart uttryckt i flera medlemsstaters lagstiftning.  

 

Det finns inga nutida svenska komparativa studier som visar på hur öppenhet ser ut i 

andra medlemsländer. I syfte att täcka den bristen ämnar min uppsats jämföra den 

svenska offentlighetsprincipen med principen i England och Italien. Den svenska 

offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen dateras till år 1766. Den engelska 

offentlighetsprincipen regleras i the Freedom of Information Act från år 2000 medan 

den italienska fastslås i regeringsdekret n. 97 från år 2016. Enligt Global Right to 

Information Rating intar varken den svenska, engelska eller italienska 

öppenhetslagstiftningen högsta plats i världsrankningen.  

 

Uppsatsen ämnar besvara följande fråga: Vilken ställning har offentlighetsprincipen i 

det svenska, engelska och italienska rättssystemet? Frågan har besvarats i två steg.  

 

Det första steget har varit att studera varje lands öppenhetslagstiftning och betona dess 

fördelar och brister. En viktig slutsats i denna del är att offentlighetsprincipen har en 

stark ställning om rätten att få tillgång till allmänna handlingar betraktas som en 

grundläggande rättighet för individen. Ingen av fokusländernas lagstiftning lyckas 

bevisa detta helt. 

 

Det andra steget har varit att analysera tillämpningen av respektive lands 

öppenhetslagstiftning genom att praktiskt nyttja offentlighetsprincipen. Jag har begärt ut 

handlingar från den svenska ambassaden i Budapest och från det brittiska respektive 

italienska utrikesministeriet för att studera processen som föregår ett utlämnande eller 

ett avslagsbeslut. En viktig slutsats i denna del är att regler som vid första anblick ses 

som långtgående kan vid tillämpningen visa på en motsatt effekt. En annan viktig 

slutsats är att tillämpningsfrågan är starkt relaterad till ett lands tradition.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract  
 

When Sweden joined the European Union (EU) in 1995, only a few member states had 

statutes in place regarding access to public information. For this reason, Sweden was 

concerned that EU membership would undermine the Swedish principle of 

transparency. However, from the 1980s, a rapid development has taken place in Europe, 

which shows that the principle of transparency has become a statutory right in almost all 

of the member states.  

 

There are no contemporary Swedish comparative studies examining transparency laws 

in other EU member states. In order to meet this need, my thesis aims to compare the 

Swedish principle of transparency with the one in England and Italy respectively. The 

Swedish principle of transparency as stated in the Freedom of the Press Act dates back 

to 1766. The principle of transparency in England is regulated in the Freedom of 

Information Act from 2000 whilst the Italian principle of transparency is laid down in 

the Government Decree NO. 97 from 2016. According to the Global Right to 

Information rating none of the transparency laws at work in Sweden, England and Italy 

have high ratings in the world ranking.  

 

The main question that my thesis seeks to answer is what legal status does the principle 

of transparency have in the Swedish, English and Italian legal systems? The question 

can be answered by dividing the assessment into two steps. 

 

The first step has been to study each country's legislation by highlighting common 

characteristics and noting striking differences. Significant findings lead to the 

conclusion that the principle of transparency has important status if right-to-public 

access is considered a fundamental right for the individual. None of the legislations that 

were the subjects of this study have managed to show this entirely.  

 

The second step has been to study the application of the principle of transparency by 

exercising the right-to-access public documents in each country. I have requested 

documents from the Embassy of Sweden in Budapest, the Foreign and Commonwealth 

Office in the United Kingdom and the Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation in Italy. At first glance, the legal provisions can seem to be broad in 

definition. However, my study illustrates the opposite effect: the provisions appear to be 

more restrictive when applied. Furthermore, the study shows that the application of a 

law is strongly related to the legal tradition of the country.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Offentlighetsprincipen i Sverige dateras till år 1766. Idag kan man med fog säga att 

offentlighetsprincipen är en viktig del av den svenska nationella identiteten. Sverige var 

det första landet i världen att införa en offentlighetsprincip och inte förrän år 1951 

införde Finland motsvarande princip i sin lagstiftning följt av Danmark och Norge år 

1970. Vid tiden för Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) (dåvarande EG), 

år 1995, saknade flera medlemsländer en motsvarande öppenhetslagstiftning som 

garanterade tillgång till allmänna handlingar.1 Den omständigheten låg till grund för 

Sveriges oro över att medlemskapet skulle försvaga den svenska offentlighetsprincipen. 

Sverige såg en fara i att flera sekretessregler skulle införas i svensk rätt till följd av EU-

samarbetet. Ser vi tillbaka på EU-samarbetet kan vi se att Sverige blivit mer 

sekretessvänlig som en följd av medlemskapet.2   

Utvecklingen inom EU har emellertid gått mot större öppenhet och nästan samtliga 

medlemsländer har nu en offentlighetsprincip uttryckt i respektive lands rättssystem. 

Från 1980-talet och fram till idag har en snabb utveckling skett i Europa som har 

medfört att rätten att få tillgång till handlingar finns klart uttryckt i flera medlemsstaters 

lagstiftning. ”Freedom of Information-trenden” är också ett resultat av att flera länder 

har insett fördelar med en öppen förvaltning i syfte att skapa tillit mellan myndigheter 

och medborgare. Möjligheterna att bekämpa korruptionen blir också bättre.3 Den snabba 

utvecklingen inom EU kan även förklaras med att Sverige drivit öppenhetsfrågan sedan 

                                              

 
1Jrf. SOU 1993:14 s.188-191. I utredningen beskrivs översiktligt lagstiftningen av de medlemsstater 

som hade en offentlighetsprincip vid tidpunkten för Sveriges inträde i EU. Se även p. 57 i förslag 

till avgörande av generaladvokat Léger i mål C-353/99 P, där han anför att 13 av 15 medlemsstater 

hade en regel om tillgång till allmänna handlingar år 2000.    
2Se Riksdagens rapport 2013/14: RFR17”Översyn av ändringar i offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen 1995-2012” samt Bergström & Ruotsi ”Grundlag i gungning?- En ESO-
rapport om EU och den svenska offentlighetsprincipen”. 

3 Det talas i sammanhanget om ” global explosion”. Se Carloni, Se questo è un FOIA, s. 3 f. samt 

Jäderblom, Offentlighetsprincipen i Europa, s. 352. Jäderblom anför att den snabba utvecklingen 

som har skett i Europa har främst berott på medlemsstaternas egen vilja av att skapa tillit mellan 

medborgare och myndigheter än på det internationella samarbetet. Det senare håller dock på att ta 

form. 
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inträdet år 1995. Ett resultat av detta arbete är antagandet av öppenhetsförordningen år 

2001.4 Sverige har varit en aktiv part eller intervenient i öppenhetsmål i Europeiska 

unionens domstol (EU-domstolen) sedan förordningens antagande.5 Idag saknar endast 

ett av medlemsländerna, Luxemburg, en offentlighetsprincip som motsvarar övriga 

medlemsländers lagstiftning inom området. 

Enligt Global Right to Information rating (RTI)6 intar inget västland plats bland de 

första tio i världsrankningen men däremot är åtta av dem placerade i botten av listan.7 

Det kan framstå som paradoxalt, men det är Afghanistan som leder RTI:s 

världsrankning. I Europa ligger Slovenien högst på RTI:s lista och intar femte platsen. 

Både Afghanistans och Sloveniens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag och har 

ett vidsträckt tillämpningsområde.8 Av 123 länder som har granskats ligger Sverige på 

plats 40, Storbritannien på plats 42 och Italien på plats 63.  

Den svenska offentlighetsprincipen har en historia och en konstruktion som är sui 

generis men uppfattningen att den framförallt är en särpräglad svensk princip behöver 

revideras. Inom ramen för arbetet som har legat till grund för den här uppsatsen har jag 

inte funnit några svenska nutida komparativa studier som visar på hur öppenhet ser ut i 

andra medlemsländer.9 Det finns däremot flera internationella studier som bekräftar att 

offentlighetsprincipen har blivit en integrerad del av andra länders rättssystem.10
 

                                              

 
4Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. 
5Mål C-57/16 P ClientEarth mot Europeiska Kommissionen; Mål C-562/14 P Konungariket Sverige 

mot Europeiska Kommissionen; Mål C-213/15 P Europeiska Kommissionen mot Patrick Breyer; 

Mål C-139/07 P Europeiska Kommissionen mot Technische Glaswerke Ilmenau GmbH; Förenade 

målen C-514/07 P, C-528/07 P och C-532/07 P Konungariket Sverige mot API & Europeiska 

Kommissionen; Mål C-28/08 P Europeiska Kommissionen mot Bavarian Lager; Mål T-84/03 

Turco mot Europeiska Unionens råd; Mål C-353/99 P Europeiska Unionens råd mot Hautala.  
6The Right to Information Rating är en rankning som har skapats av Access Info Europé (AIE) och 

Centre for Law and Democracy (CLD). Rankningen mäter styrkan i 123 länders lagstiftning om 

tillgång till allmänna handlingar. Mätningen sker utifrån sju huvudkategorier: rätten att få tillgång, 

omfattning, ansökningsförfarande, undantag och avslag, möjlighet till överklagande, sanktioner 

och skydd samt åtgärder för främjande. Rankningen uppdateras ständigt.  
7Från botten: Österrike, Tyskland, Belgien, Litauen, Frankrike, Danmark, Grekland och Tjeckien. 
8I Afghanistan och Slovenien infördes offentlighetsprincipen år 2014 respektive år 2003.   
9Se not 1. SOU 1993:14 är den enda svenska komparativa studien som jag har funnit inom ramen för 

uppsatsen. Studien är för gammal och alltför generell för att kunna användas.  
10Se Global Right to information Rating- http://www.rti-rating.org; Blanke & Perlingeiro, The Right 

of Access to Public Information: An International Comparative Legal Survey (2018);  

http://www.rti-rating.org/
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Studierna ger en uppfattning om lagstiftningarnas utformning och särdrag men inte om 

hur dessa tillämpas. Därav denna uppsats.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att, från ett svenskt utgångsläge, vända blicken mot Storbritannien 

och Italien för att undersöka likheter och skillnader mellan de tre ländernas 

offentlighetsprinciper. En gränsöverskridande utblick kan ha betydelse för att upptäcka 

svagheter och styrkor i varje lands rättssystem. Arbetet kan vidare påvisa betydelsen av 

medlemsgemensamma värderingar inom området. 

För att uppfylla mitt syfte kommer följande övergripande frågeställning att besvaras: 

Vilken ställning har offentlighetsprincipen i det svenska, engelska och italienska 

rättssystemet? Svaret kan relativt enkelt ges om man endast tittar på lagstiftningarna i 

respektive land. Mitt arbete omfattar i viss mån även att titta på den faktiska 

tillämpningen i respektive länder. Den övergripande frågeställningen delas därför in i 

följande två delfrågor: 

- Hur ser lagstiftningen ut i Sverige, England och Italien? 

- Hur ser tillämpningen ut i respektive land? 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Allmänt om genomförandet av metoden  

Syftet med uppsatsen kommer att uppfyllas med hjälp av den komparativa metoden. 

Den komparativa metoden bygger på jämförelse, vilken i mitt fall kommer att göras 

mellan Sveriges, Englands och Italiens öppenhetslagstiftningar. I syfte att kunna göra en 

jämförelse mellan länderna har utgångspunkten för arbetet varit en grundlig studie av 

respektive lands lagstiftning. Studien har föregåtts av ytterligare ett grundläggande 

moment, nämligen förståelsen för normhierarkin och rättskällorna i respektive lands 

rättssystem. Det senare momentet har varit av avgörande vikt främst för besvarandet av 

 

 
   Mendel, Freedom of Information: A comparative Legal Survey, Unesco (2008); Kraneborg & 

Voermans, Access to Information in the European Union - a Comparative Analysis of EC and 
Member State Legislation (2005). 
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den första delfrågan, det vill säga hur lagstiftningarna ser ut i Sverige, England och 

Italien. 

Tillvägagångsättet har varit annorlunda för besvarandet av den andra delfrågan, det 

vill säga hur tillämpningen ser ut i respektive land. Jag har analyserat tillämpningen av 

offentlighetsprincipen i nämnda länder genom att praktiskt nyttja principen. Jag har 

begärt ut handlingar från en myndighet i respektive land för att studera processen som 

föregår ett utlämnande eller ett avslagsbeslut.  

1.3.2 Kartläggning av gällande rätt  

Förståelsen för normhierarki och rättskällor i respektive land rättssystem har varit en 

förutsättning för besvarandet av den första delfrågan. En grundläggande skillnad mellan 

de tre fokusländerna är att den engelska rätten tillhör common law-systemet medan den 

svenska och italienska rätten tillhör civil law-systemet.11 Indelningen är viktig för att 

förstå rättskällornas status och hur de hanteras i respektive land. I common law-systemet 

har praxis, historiskt sett, varit den mest betydelsefulla rättskällan.12 I England har 

domstolar utrymme för rättsbildning och lägre instanser är bundna av prejudikat från 

högre instanser.13 I civil law-systemet är lagstiftning den mest betydelsefulla källan. 

Dock ska indelningen inte uppfattas som strikt kategorisk eftersom den högsta källan i 

den engelska rätten utgörs av Acts of Parliament (vanlig lag).14 Utgångpunkten för 

kartläggningen av engelsk rätt har därför varit Freedom of Information Act 2000 

(FOIA). Skillnaden från civil law-systemet ligger i praktiken i det faktum att en 

bestämmelse betraktas som ofullständig om den inte har tolkats av domstolen.15 FOIA 

har därför förklarats med hjälp av praxis från specialdomstolar som endast hanterar mål 

som rör FOIA. Överklagan sker till First-Tier Tribunal (FTT),16 vidare till Upper 

                                              

 
11Jag utgår från indelningen mellan common law och civil law men det finns flera benämningar 

utifrån olika teorier. Renè David gör en indelning mellan romersk-germansk (Italien och Sverige) 

och common law (England); Zweigert & Kötz gör en indelning mellan romanistisk (Italien), anglo-
amerikansk (England) och skandinavisk (Sverige). Civil law-systemet kännetecknas av det starka 

bandet till den romerska rätten. Dock har den romerska rätten inte haft lika starkt inflytande i 

norden och därför kan uttrycket civil law te sig missvisande.  
12Valguarnera, Den komparativa metoden, s. 152.  
13Cameron, Det förenade kungariket, s. 194. 
14England har ingen skriven grundlag. Se avsnitten 3.2 och 5.2 nedan.  
15Cameron, s. 194. 
16Innan år 2010 hette FTT ”Information Tribunal”. Nedan hänvisas till praxis innan år 2010 och 

därför används namnet Information Tribunal. 



 

 

 

 

5 

Tribunal (UT), och slutligen till Court of Appeal.17 Utöver praxis har Code of Practice 

varit ett gott verktyg. Koden är inte rättsligt bindande men om myndigheterna har 

misslyckat i att följa den har de handlat i strid mot FOIA.18 En viktig aktör är the 

Information Commissioner (IC) som är en självständig tillsynsmyndighet som 

verkställer FOIA och främjar ”good practice”.19 Rekommendationer som har skapats av 

IC har tagits i beaktning i delar av min framställning där Code of Practice och 

domstolspraxis inte ger svar. IC:s riktlinjer bygger på förekommande problem som har 

uppstått vid tillämpningen av FOIA.20  

Utgångspunkten för kartläggning av svensk rätt har varit grundlag och vanlig lag. 

Tolkning av svensk lag har primärt grundats på förarbetena.21 Därutöver har hänsyn 

tagits till relevant domstolspraxis, doktrin och beslut från Justitieombudsmannen (JO). 

Även om JO:s beslut inte är rättsligt bindande har de, i min framställning, fungerat som 

vägledning för att förstå vilka utmaningar svenska myndigheter kan ställas inför vid 

tillämpningen. 

Precis som den svenska rätten har utgångpunkten för det italienska rättssystemet varit 

grundlag och vanlig lag. Två av de lagar som är centrala för framställningen benämns 

decreto legislativo, som är en lagstiftningsakt som antas av regeringen (nedan 

”regeringsdekret”).22 Regeringsdekret kan likställas med svenska förordningar. I 

Sverige och Italien kan riksdagen respektive parlamentet, genom ett bemyndigande i 

lag, delegera till regeringen att anta en föreskrift. Dock har det italienska parlamentet, 

till skillnad från riksdagen, mer utrymme för att överlåta normgivningsmakt till 

regeringen.23 Redogörelsen har kompletterats med hjälp av praxis från Tribunale 

                                              

 
17Domslut av FTT har inte prejudikatsstatus. Däremot är Upper Tribunal högre instans och därför 

har UT:s domslut prejudicerande verkan.  
18Enligt section 45 FOIA är Secretary of State skyldig att skapa en Code of Practice 

(uppförandekod). En ny uppförandekod publicerades den 4 juli 2018 och ersatte den tidigare 

versionen som dateras till år 2004. 
19Se section 47 FOIA. 
20https://ico.org.uk- Information Commissioner’s Office guide to freedom of Information  
21Jrf. Storbritannien och Italien där systematiserade förarbeten saknas. 
22Enligt artikel 76 i den italienska grundlagen kan parlamentet delegera, genom lag, till regeringen 

att lagstifta om ett specifikt objekt inom ett visst område. 
23Jag har ställt artikel 76 i den italienska grundlagen mot 8 kap. 2 och 3 § § RF. Se även Coen & 

Diddi Nardi, La Costituzione italiana. Guida alla lettura, s. 319-321. 

https://ico.org.uk-/
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Amministrativo Regionale (TAR) och Consiglio di Stato. Myndighetsbeslut överklagas 

till TAR, som är första instans och vidare till Consiglio di Stato, som är andra instans i 

förvaltningsrättsliga mål.24 Utöver att vara dömande instans är Consiglio di Stato även 

rådgivande organ till regeringen och av den anledningen har Consiglio di Statos 

uttalanden använts i framställningen.25  En viktig aktör är anti-korruptionsmyndigheten 

(ANAC) som är en självständig myndighet som ska, utöver att bekämpa korruption 

inom det offentliga, garantera öppenhet. ANAC har en lagstadgad rätt att kontrollera att 

myndigheter uppfyller den proaktiva öppenheten, som innebär att de är skyldiga att 

offentliggöra information proaktivt. I händelse av att en sådan skyldighet uteblir, kan 

ANAC utfärda sanktioner.26 Lagstiftaren har till ANAC delegerat rätten att anta 

riktlinjer, vilka har använts i vissa delar till att kartlägga och analysera den italienska 

rätten.27 En ytterligare viktig aktör är Garante per la protezione dei dati personali 

(nedan Dataombudsmannen). En myndighet kan vända sig till Dataombudsmannen för 

att inhämta ett uttalande när myndigheten har avslagit en begäran i syfte att skydda 

personuppgifter.28 Dataombudsmannens uttalar sig nästan alltid mot öppenhet29 och av 

den anledningen har det varit viktigt att titta på två av ombudsmannens uttalanden för 

att få en heltäckande bild. 

1.3.3 Undersökning: utövande av rättigheten  

För besvarandet av den andra delfrågan som rör tillämpningen har jag utövat rätten att 

få tillgång till allmänna handlingar i respektive land. Jag har därför framställt en riktig 

begäran av att få ta del av handlingar i Sverige, England och Italien.  

En väsentlig förutsättning i en komparativ studie har varit att motsvarande objekt 

jämförs för att jämförelsen ska vara så bra som möjligt. En viktig del av arbetet var 

därför att utröna vad som potentiellt kunde begäras ut i samtliga tre länder. En 

grundläggande förutsättning var att handlingarna faktiskt fanns förvarade hos 

                                              

 
24Tredje instans är Corte di Cassazione, Italiens Högsta domstol. Praxis från högsta instans har inte 

hittats inom ramen för arbetet.  
25Se artikel 100 resp. 103 i den italienska grundlagen. 
26Se artikel 45 resp. 47 i regeringsdekret n. 33/2013. 
27Se artikel 5 bis punkt 6 i regeringsdekret n. 97/2016. Riktlinjerna på öppenhetsområdet är två: 

Linee guida n. 1309/2016 samt n. 1310/2016.  
28Enligt artikel 5 punkt 7 i regeringsdekret n. 97/2016. 
29Se Notari, Le criticità di un primo monitoraggio del FOIA italiano: il ruolo di ANAC, Garante 

Privacy e giudici amministrativi, Federalismi.it n. 18/2018, s. 9.  
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myndigheten. Det gällde även att hitta en handling som inte var för enkel men inte 

heller för svår att begära ut. Med enkelhet menar jag handlingar som kan förutspås vara 

uppenbart offentliga medan med svårighet menar jag handlingar som kan förutspås vara 

sekretessbelagda. Det har därför varit fråga om att genomföra ett omfattande 

koordinationsarbete.   

En omständighet som har tagits i beaktning vid valet av handlingen var att både 

England och Italien, till skillnad från Sverige, garanterar handlingsoffentlighet genom 

att även offentliggöra information proaktivt på deras hemsidor och därför inte behöver 

begäras ut.30 Den skillnaden är en viktig detalj eftersom viss information i Italien och 

England redan kan finnas offentligt tillgänglig. Brittiska och italienska myndigheter 

hade vid en sådan begäran hänvisat mig till rätt avsnitt på myndigheternas hemsida. En 

sådan utgång hade berövat undersökningen intressanta iakttagelser.  

Inspiration för begäran har tagits från min erfarenhet av arbetet vid svensk 

utlandsmyndighet. Den diplomatiska kåren på en ambassad upprättar i sin dagliga 

verksamhet rapporter om det politiska och ekonomiska läget i landet den befinner sig i, 

som sedan skickas till ansvariga enheter på Utrikesdepartementet. En politisk rapport är 

en typ av handling som kan begäras ut endast efter det att den har färdigställts.31  

Nästa steg var att avgränsa den politiska rapporteringen till en specifik händelse som 

inträffat i det utstationerade landet och som eventuellt har varit föremål för rapportering. 

Jag valde att begära ut den politiska rapporteringen över några av de parlamentsval som 

genomfördes under år 2018. 

För Sveriges del vände jag mig till den svenska ambassaden i Budapest där jag 

begärde ut rapporteringen av parlamentsvalet i Ungern den 8 april 2018. För Englands 

del vände jag mig till det brittiska utrikesministeriet32 (Foreign and Commonwealth 

                                              

 
30Se avsnitten 3.7, 4.6 och 5.6 nedan. 
31Enligt svensk rätt anses en rapport vara allmän när den upprättats hos utlandsmyndigheten 

alternativt inkommen när den anländer till ansvarig enhet på Utrikesdepartementet. Se avsnitt 2.3 

nedan. 
32Englands resp. Italiens utrikesministerium har en enhet (Central FOI Unit resp. FOIA Esteri) som 

tar emot begäranden, som sedan skickas vidare till ansvarig enhet på utrikesministeriet alternativt 

utlandsmyndighet. I Storbritannien skickades begäran vidare till European Directorate (Europe 

North). I Italien skickades begäran vidare till den italienska ambassaden i Budapest.   
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Office (FCO)) och begärde ut rapporteringen av riksdagsvalet i Sverige den 9 september 

2018. För Italiens del vände jag mig till italienska utrikesministeriet (Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)) och begärde ut 

rapporteringen av parlamentsvalet i Ungern den 8 april 2018.  

En rapport om ett parlamentsval bedömde jag vara en ”lagom svår” handling. En 

sådan handling innehåller normalt rent objektiva faktaunderlag som är offentliga men 

ibland även överväganden som inte nödvändigtvis är offentliga. När sekretessgrunder 

kommer in i bilden, blir undersökningen genast mer intressant rörande 

utlämningsprocessen.  

1.4 Avgränsningar  

Valet av att behandla Storbritannien och Italien som jämförelseländer har främst styrts 

av mina språkkunskaper, men även av strategiska skäl. RTI:s rankning placerar Sverige 

(plats 40) och Storbritannien (plats 42) nära varandra medan Italien (plats 63) ligger 

tjugo platser längre ned.  

Det finns ingen legaldefinition av offentlighetsprincipen.33
 I den svenska 

propositionen som låg till grund för den senaste ändringen av andra kapitel i 

tryckfrihetsförordningen (TF) om allmänna handlingars offentlighet gavs 

offentlighetsprincipen en vid och en snäv definition. I propositionen sägs att det är insyn 

i det allmännas verksamhet som är syftet med offentlighetsprincipen och att principen 

tar sikte på två skilda företeelser: förhandlingsoffentligheten och 

handlingsoffentligheten (vid definition). Sedan sägs att offentlighetsprincipen 

förknippas i första hand med rätten att få tillgång till allmänna handlingar (snäv 

definition). 34 I min uppsats kommer jag att utgå från den snävare definitionen. När jag 

använder mig av begreppet offentlighetsprincipen kommer jag att avse rätten att få 

tillgång till allmänna handlingar. Även meddelarfriheten är en viktig komponent, som är 

starkt relaterad till offentlighetsprincipen och som bidrar till ökad insyn. 

Meddelarfriheten kommer dock inte att beröras inom ramen för framställningen.  

                                              

 
33Axberger, Vad händer med offentlighetsprincipen vid ett svenskt EU-medlemskap? s. 3. 
34Prop. 1975/76:160 s. 23 och 69 f. I SOU 2016:58 gjordes en översyn av språk och struktur i TF 

och YGL. I kommitténs förslag till ny lydelse av tryckfrihetsförordningen infördes begreppet 

“offentlighetsprincipen” i 2 kap. TF (s. 58). Förslaget gick inte igenom, vilket talar för begreppets 

kontroversiella karaktär.  
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Lagstiftningar, generellt sett, som reglerar handlingsoffentligheten har i mindre eller 

större utsträckning en liknande struktur. Strukturen består av flera element som är 

tillämpningsområde, regler om handläggning av framställningar, undantag i form av 

sekretess och möjlighet till överklagande. Min redogörelse kommer att avgränsas till att 

endast beröra de tre första elementen. Även om möjligheten till överklagande är ett 

väsentligt moment, fyller de tre första elementen en viktigare funktion i förhållande till 

undersökningen som redogörs för i kapitel 6. 

Några avgränsningar måste göras beträffande Storbritannien. Den första 

avgränsningen är av territoriell karaktär. Storbritannien består av tre olika 

rättsordningar: England och Wales, Skottland samt Nordirland. Min redogörelse handlar 

om Freedom of Information Act 2000 (FOIA) som gäller i England, Wales och 

Nordirland. Även om FOIA också gäller Nordirland kommer jag endast att diskutera 

dess effekt i England och Wales. När ordet “England” används i framställningen 

kommer jag att avse även Wales. Skottland har sin egen FOIA, Freedom of Information 

Act 2002 som kommer att lämnas utanför min redogörelse.35 

Den andra avgränsningen tar sikte på regleringen av offentlighetsprincipen eftersom 

FOIA inte är den enda lagstiftningen som garanterar allmänheten tillgång till 

information. Om den enskilde begär ut information som innehåller ens egna 

personuppgifter blir Data Protection Act 2018 (DPA) tillämplig.36 Om den enskilde 

begär ut miljöinformation blir Enviromental Information Regulation SI 2004/3391 

(EIRs) tillämplig.37
 En ytterligare specialreglering är The Public Records Act 1958 och 

1967 som föreskriver att allmänna handlingar, som förvaras i National Archives, 

offentliggörs efter trettio år. Dessa specialregleringar kommer inte att ingå i 

redogörelsen.   

Den 29 mars 2019 planerar Storbritannien att lämna EU. Mot bakgrund av den 

osäkerhet som rör förhandlingsprocessen kring Brexit, kommer framställningen att 

                                              

 
35Se lagstiftningen på http://www.legislation.gov.uk/asp/2002/13/contents och Kraneborg & 

Voermans, s. 129.  
36Data Protection Act 2018 ersatte Data Protection Act 1998 till följd av the General Data 

Protection Regulation (EU 2016/679).  
37Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 och allmänhetens 

tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG. 

http://www.legislation.gov.uk/asp/2002/13/contents


 

 

10 

bortse från det förhållandet. När begreppen medlemsland eller medlemsstat används i 

framställningen inbegrips även Storbritannien.  

1.5 Disposition  

Uppsatsen består av sju kapitel. Efter inledningskapitlet följer i kapitlen 2, 3 och 4 

kartläggningen av svensk, engelsk, respektive italiensk öppenhetslagstiftning. Kapitlen 

2-4 är i stor utsträckning strukturerade på samma sätt. Jag inleder med att redogöra för 

de etapper som har lett till införandet av offentlighetsprincipen i respektive land. Sedan 

presenteras generella utgångspunkter såsom syftet med respektive lands reglering och 

om grundlagen i respektive land ger offentlighetsprincipen ett skydd. Vidare övergår jag 

till beskrivningen av tillämpningsområdet av varje lands öppenhetslagstiftning, som 

består av tre delar, nämligen vem som kan nyttja offentlighetsprincipen, vilka 

rättssubjekt som ska svara för offentlighetsprincipen och vad som omfattas av insyn. 

Till sist behandlas handlingsregler vid ett ansökningsförfarande och regler om 

begränsningar i form av sekretess.  

Englands och Italiens kartläggning, i kapitel 3 respektive 4, skiljer sig något från den 

svenska kartläggningen eftersom den engelska och italienska öppenhetslagstiftningen 

innehåller begränsningar som rör begärans art, vilka är värda en diskussion. Dessutom 

kommer några ord, i den avslutande delen av den engelska samt italienska 

kartläggningen, ägnas åt den proaktiva öppenheten, som inte existerar i det svenska 

rättssystemet. I Italien gäller tre lagar parallellt, vilket har lett till att kapitel 4 innehåller 

något ytterligare avsnitt som dels presenterar lagarna på ett allmänt plan, dels förklarar 

gränsdragningen mellan dessa för att underlätta förståelsen. 

Den svenska, engelska och italienska öppenhetslagstiftningen ställs sedan mot 

varandra i kapitel 5, där övergripande likheter och skillnader samt följder lyfts fram. 

Analysen bygger på de delar som har varit föremål för kartläggning i kapitlen 2-4 och 

kommer att behandlas i samma kronologiska ordning. I kapitel 6 redogörs för min 

undersökning i syfte att besvara frågan om hur tillämpningen av offentlighetsprincipen 

ser ut i respektive land. Uppsatsen avslutas med kapitel 7, i vilket jag försöker besvara 

den övergripande frågeställningen, det vill säga vilken ställning som 

offentlighetsprincipen har i Sverige, England och Italien. Detta kommer att göras med 

utgångspunkt i de iakttagelser som har gjorts i kapitlen 5 och 6. 
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2 Öppenhet i Sverige  

2.1 Offentlighetsprincipen - en ögonsten i ett fritt rike  

Offentlighetsprincipen har gällt i Sverige i över 250 år. Den har präglat den svenska 

förvaltningen och påverkat det svenska samhällets värderingar.38 Det är därför av värde 

att ta några steg tillbaka i tiden och markera de viktigaste händelserna i dess historia.  

Offentlighetsprincipen blev en del av den svenska rättsordningen år 1766. Två av de 

personer som hade störst betydelse för det var Peter Forsskål och Anders Chydenius. 

Forsskål var en tidig förespråkare av skriv- och tryckfriheten och författade en skrift 

Tankar om Borgerliga friheten om de civila friheterna år 1759. Enligt Forsskål kunde 

den civila friheten förverkligas genom en inskränkt regering och en oinskränkt 

skrivfrihet.39 I skriften uttrycks att inget som angår ”inwärtes wälfärden” ska undandras 

”inwånarenas ögon”.40 Anders Chydenius var istället skriv- och offentlighets främsta 

försvarare i riksdagen. Enligt Chydenius var öppenhet och tillgång till information 

villkor för ett bättre samhälle.41
 Den här tanken ledde till införandet av 

offentlighetsprincipen i samband med tryckfrihetsförordningens antagande den 2 

december 1766. Lagen, som redan då hade grundlagsstatus, var unik i Europa.42
  

Påståendet om att Sverige har haft en grundlagsfäst offentlighetsprincip sedan 1766 

är bara nästan helt sant.43 Mellan 1772 och 1809 togs offentlighetsprincipen bort från 

grundlagen för att sedan återinföras i 86 § regeringsformen (RF) år 1809. Det var dock 

inte förrän år 1812 som offentlighetsprincipen återinfördes i tryckfrihetsförordningen.44
  

I samband med en modernisering av tryckfrihetsförordningen år 1937 utvidgades 

offentlighetsprincipen till att även omfatta kommuner och en administrativ besvärsrätt 

infördes. Den största ändringen var att sekretessreglerna lyftes ut från 

                                              

 
38Prop. 1975/76:160 s. 70. 
39Nokkala, Peter Forsskål - skrivfriheten och offentlighetsprincipen, s. 59. 
4021§ Tankar om Borgerliga friheten på http://peterforsskal.com  
41Björkstrand, Anders Chydenius, s. 96. 
42Björkstrand, s. 97. 
43Hirschfeldt, 1766 års tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens utveckling, s. 2.  
44Hirschfeldt, Free Access to public documents - a heritage from 1766, s. 2. 

http://peterforsskal.com/
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tryckfrihetsförordningen och placerades i vanlig lag.45
 Under 1970-talet var den 

tekniska utvecklingen den drivande anledningen till en anpassning av 

tryckfrihetsförordningen. 

Den aktuella utmaningen för svensk del, sedan medlemskapet i EU, är hur 

offentlighetsprincipen ska försvaras på internationell mark.46  Sverige har aktivt verkat 

för att freda principens nationella betydelse genom att hindra EU-lagstiftning som skulle 

kunna hamna i konflikt med den.47  

2.2 Konstitutionellrättslig utgångspunkt  

I förarbeten identifieras tre huvudsakliga mål med offentlighetsprincipen: rättssäkerhet 

samt effektivitet i förvaltningen respektive i folkstyret. Rättssäkerhet realiseras genom 

att allmänheten får tillgång till allmänna handlingar och därmed kan kontrollera att 

myndighetsutövning sker korrekt. Allmänhetens kontroll uppmuntrar myndigheter till 

noggrannhet, vilket bidrar till effektivitet i förvaltningen. Effektivitet i folkstyret 

grundar sig på tanken att det svenska statsskicket bygger på folksuveränitet.  

Handlingsoffentlighet spelar därför en viktig funktion i att tillhandahålla underlag för 

diskussion och bidra till en väl informerad allmänhet. Det är svårt att maktmissbruk får 

genomslag om allmänheten tillförsäkras en långtgående insyn.48  

Utöver att vara en grundläggande konstitutionell kontrollmekanism är 

offentlighetsprincipen också ett viktigt inslag i informationsfriheten. Rätten att få 

tillgång till allmänna handlingar är en förutsättning för att den fria åsiktsbildningen 

förverkligas.49 Kopplingen till informationsfriheten blir som tydligast när alla relevanta 

bestämmelser i grundlagarna beaktas. Rätten att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 

kap. 1 § TF, syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. 

Det syftet överensstämmer med utgångspunkten i 1 kap. 1 § 2 st. RF som anger att den 

svenska folkstyrelsen bygger på en fri åsiktsbildning. Den sistnämnda skyddas, i sin tur, 

                                              

 
45Funke, Öppenhet och meddelarfrihet, s. 477. 
46Hirschfeldt, 1766 års tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens utveckling, s. 2. Se även 

Funke, Offentlighetsprincipen: praktik och teori, s. 183.  
47Bergström & Rutosi, s. 10. 
48Prop. 1975/76:160 s. 71; SOU 1975:22 s. 87. 
49Prop. 1975/76:160 s. 24 och 71. 
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genom de grundläggande opinionsfriheterna som återfinns i 2 kap. 1 § RF.50 I 2 kap. 2 § 

2 st. RF hänvisas till tryckfrihetsförordningen som skyddar yttrandefriheten i tryckt 

skrift. Enligt 1 kap. 1 § 2 st. TF står det varje svensk medborgare fritt att offentliggöra 

allmänna handlingar. Närmare bestämmelse om tillgång till allmänna handlingar finns i 

andra kapitel i tryckfrihetsförordningen. 

Mot bakgrund av att tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen skapades 

samtidigt faller det sig naturligt att dessa är djupt integrerade med varandra.51
  

Lagstiftarens avsikt bakom 1766 års tryckfrihetsförordning var att garantera insyn i 

syfte att skapa förutsättningar för en slagkraftig yttrandefrihet.52
 Den genomtänkta 

placeringen av offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen visar på den 

korporativistiska snarare än individualistiska53 synen på rättigheten som tjänar sin 

funktion genom att primärt utnyttjas av massmedia som sedan förmedlar informationen 

till allmänheten.54 Det är ett bevis på att systemet skyddar sig självt och inte individen.55 

2.3 Offentlighetsprincipens tillämpningsområde  

Offentlighetsprincipens tillämpningsområde definieras i flera bestämmelser i 

tryckfrihetsförordningen. Enligt 2 kap. 1 § TF har varje svensk medborgare56 rätt att ta 

del av allmänna handlingar i syfte att främja ett fritt meningsutbyte, en allsidig 

upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Syftet i 2 kap. 1 § TF kan inte användas 

som grund för att vägra lämna ut en handling.57 Begränsningen ligger istället i att 

begäran ska avse en allmän handling.58
  

                                              

 
50Prop. 1975/76:209 s. 103.  
51Hirschfeldt, 1766 års Tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens utveckling, s. 2. 
52Prop. 1975/76:160 s. 24. 
53Bergström & Ruotsi, s. 63. 
54Prop. 1975/76:160 s. 71. 
55Lind, Freedom of the press act - from then to now, s. 58. 
56Enligt 14 kap. 5 § 3 st. TF är utländska medborgare likställda med svenska medborgare i fråga om 

allmänna handlingar. Den enda skillnaden är att deras rätt inskränks genom lag och inte genom 

grundlag. Det finns ännu inga bestämmelser som inskränker i vanlig lag rätten för utlänningar.   
57Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 207. Jrf. 1 kap. 1 § YGL där syftet spelar roll för 

tillämpningen.  
58Prop. 1975:76:160 s. 19 och 24. 
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Enligt 2 kap. 3 § TF definieras handling som en framställning i skrift eller bild samt 

upptagning som kan endast med tekniskt hjälpmedel läsas, avlyssnas eller uppfattas på 

annat sätt. Framställningar och upptagningar anses, enligt 2 kap. 4 § TF, vara allmänna 

om de förvaras hos en myndighet och enligt 9 och 10 §§ är att anse som inkomna eller 

upprättade hos en myndighet. Förvaringskriteriet ska inte betraktas som rent fysiskt 

utan även handlingar som myndigheten råder över kan anses förvarade.59  

Enligt 2 kap. 10 § TF är en handling upprättad när den har expedierats. Handling 

som inte har expedierats anses upprättad när det ärendet till vilket den hänförs sig har 

slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till visst ärende, 

när den har justerats av myndigheten. Kravet på justering fordrar inget formellt 

förfarande men någon form av åtgärd bör vidtas för att styrka att handlingen är klar.60
 

Enligt 2 kap. 9 § TF är en handling inkommen när den anlänt till myndigheten eller 

kommit behörig befattningshavare till handa. Rekvisitet inkommen är vidsträckt. En 

handling anses som inkommen även om behörig tjänsteman tar emot handlingen utanför 

myndighetens väggar under förutsättning att det rör sig om myndighetsuppgifter.61
 

Tanken bakom ett vidsträckt rekvisit är att det ska vara svårt att kringgå 

offentlighetsprincipen.62 

Från begreppet allmän handling finns undantag. Enligt 2 kap. 12 § 1 st. TF undantas 

minnesanteckning som inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. En 

minnesanteckning är en promemoria som har kommit till endast för ärendets beredning 

men som inte tillför ärendet sakuppgift. I andra stycket skyddas så kallade 

mellanprodukter som utkast och koncept under förutsättning att de inte har arkiverats. 

Till skillnad från minnesanteckningar kan mellanprodukter som tillför ärendet 

sakuppgift vara undantagna från regleringen. Det är tydligt, i det senare fallet, att 

lagstiftarens vilja är att material av det slaget inte ska vara tillgängligt för insyn.63
  

Enligt 2 kap. 4 § TF gäller offentlighetsprincipen hos den myndigheten där 

handlingen är förvarad. Tryckfrihetsförordningen ger ingen definition av 

                                              

 
59Se prop. 1975/76:160 s. 122; RÅ1996 ref. 25 och HFD 2017 ref. 15. 
60Prop. 1975/76:160 s.143 och RÅ 1998 ref. 52. 
61Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 63 f. 
62Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 214. 
63Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 219. Det finns flera undantag i 2 kap. 13 och 14 § § TF. 
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myndighetsbegreppet utan vägledning ska sökas i regeringsformens definition.64 Enligt 

regeringsformen omfattar myndighetsbegreppet offentligrättsliga statliga och 

kommunala organ, inklusive regeringen och domstolar.65
 Enligt 2 kap. 5 § TF samt 2 

kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) omfattas även riksdagen och 

beslutande kommunal församling av regleringen.  

Som huvudregel omfattas inte privaträttsliga organ av offentlighetsprincipen.66
 Det 

finns två undantag till den huvudregeln. Enligt 2 kap. 3 § OSL behöver aktiebolag, 

handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där kommuner och landsting har 

rättsligt bestämmande inflytande, följa offentlighetsprincipen. I andra meningen 

bestäms rättsligt bestämmande inflytande i termer av kommunens röstetal i bolaget (mer 

än hälften) samt rätten att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen. 

Enligt 2 kap. 4 § OSL inbegrips statliga bolag i regel inte om de inte nämns i bilagan till 

offentlighets- och sekretesslagen.67
  

2.4 Processen  

Ett särdrag i den svenska öppenhetslagstiftningen är att de flesta handlingsregler kring 

offentlighetsprincipen finns stadgade i grundlagen. Enligt 2 kap. 15 § TF ska en 

handling lämnas ut genast eller så snart det är möjligt.68 Lagen förklarar inte 

innebörden av det så kallade skyndsamhetskravet utan det är JO som har fyllt ut den 

luckan. Enligt JO bör en handling ges ut samma dag om den är uppenbart offentlig. 

Någon eller några dagar kan godtas om myndigheten bör ta ställning till om handlingen 

kan lämnas ut eller inte, eller om en genomgång av omfattande material behöver 

göras.69  

                                              

 
64Prop. 1975/76:160 s. 134. 
65Prop. 1973:90 s. 232 f.  
66Se RÅ 2008 ref. 6, där regeringsrätten anförde att ett privaträttsligt subjekt faller utanför 

myndighetsbegreppet, även om det genomför en offentlig uppgift. Se även Axberger, 

Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 210.   
67Se även prop. 1986/87:151 s. 150, där nackdelar med att utvidga offentlighetsprincipens 

tillämpningsområde lyfts fram. 
68Skyndsamhetskravet gäller också när den enskilde begär ut avskrift eller kopia av en allmän 

handling, se 2 kap. 16 § 2 st. TF. 
69JO 1981/82 s. 283, JO 1986/87 s. 229 och JO 2002/03 s. 461. 
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Skyndsamhetskravet kompletteras av en ytterligare säkerhetsgaranti till den enskildes 

fördel, nämligen rätten att vara anonym enligt 2 kap. 18 § TF. Lagen anger explicit att 

myndigheten inte får efterforska den enskildes identitet eller fråga vad syftet med 

begäran är. Efterforskning kan endast göras om det föreligger hinder mot att handlingen 

lämnas ut. 

2.5 Sekretess  

En allmän handling behöver inte nödvändigtvis vara offentlig. I 2 kap. 2 § 1 st. TF finns 

därför en uttömmande uppräkning av sekretessgrunder.70 Sekretessgrunderna i 

tryckfrihetsförordningen kan inte ensamt användas för att sekretessbelägga utan de 

definierar endast de grundlagsfästa ramarna som lagstiftaren ska förhålla sig till vid 

utformning av en sekretessbestämmelse.71 Det strikta legalitetskravet förtydligas i 2 

kap. 2 § 2 st. TF, där det stadgas att en begränsning av offentlighetsprincipen ska anges 

noga i särskild lag. Den särskilda lagen är offentlighets- och sekretesslagen.72
  

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller sekretessregler till skydd för allmänna 

och enskilda intressen. Under förutsättning att absolut sekretess inte råder ska en 

myndighet göra en skadeprövning, som innebär en avvägning mellan öppenhetsintresset 

och sekretessintresset. Myndighetens fria avvägning begränsas av en spärr som består 

av skaderekvisitet.73 Varje sekretessbestämmelse har ett skaderekvisit som kan vara 

rakt,74
 det vill säga offentlighet är huvudregeln, eller omvänt,75 det vill säga att sekretess 

är huvudregeln.76
 Skaderekvisitets funktion är att begränsa sekretessregler som har 

                                              

 
70Dessa är: rikets säkerhet och dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, rikets 

finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, myndighetsverksamhet för inspektion, kontroll 

eller annan tillsyn, intresset av att förebygga eller beivra brott, det allmännas ekonomiska intresse, 

skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och intresset att bevara djur- eller 

växtart. 
71Axberger, Vad händer med offentlighetsprincipen vid ett EU-medlemskap? s. 5 samt Bohlin, s. 166 

f. Se SOU 1975: 22 s. 88-90 där kopplingen mellan offentlighetsprincipen och riksdagen 

exemplifieras. 
72Se SOU 1975:22 s. 88-90 om motiven bakom uppdelningen mellan grundlag och vanlig lag. 
73Prop. 2012/13:192 s. 8.  
74Exempel: I 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänförs sig till förundersökning i 

brottmål, om det kan antas att syftet med beslutande eller förutsedda åtgärder motverkas eller den 

framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.  
75Exempel: I 26 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om 

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. 
76Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 202. 
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större omfattning än vad som är sakligt fordrad.77 Det är inte tillräckligt att enbart 

konstatera att en olägenhet med största sannolikhet kan uppkomma till följd av ett 

offentliggörande av en handling, särskilt när offentliggörandet kan leda till att något av 

de ändamål som bär upp offentlighetsprincipen uppfylls.78 I skadebedömningen 

förutsätts att myndigheten låter sekretess ta över endast när det är absolut nödvändigt 

för att skydda det intresse som har föranlett den regeln.79 Förarbetena ger ett klart 

uttryck för proportionalitetsprincipen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
77Prop 1975/76:160 s. 77. 
78Prop 1975/76:160 s. 23 och 73. 
79Prop. 1994/95:112 s. 22 f. 
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3 Öppenhet i England  

3.1 Vägen mot öppenhet  

Storbritannien har ingen lång tradition av öppenhet. Landet har istället gömts sig bakom 

en slöja av sekretess genom Official Secrets Act (1911 och 1989). FOIA antogs år 2000 

men trädde inte i kraft förrän januari 2005.80
 Storbritannien var dessutom det sista 

landet bland common law länderna att anta en Freedom of Information Act.81  

Debatten om att införa FOIA började mellan 1960 och 1970 till följd av att andra 

länder hade antagit en öppenhetslagstiftning.82
 Mellan 1979 och 1984 lades fyra private 

members’ Bill83
 fram men dessa nådde aldrig framgång.84

 Det första verkliga steget mot 

”onödig sekretess”85 togs 1994 när Code of Practice on Access to Government 

Information trädde i kraft.86 Koden förespråkade att offentlighet var huvudregeln men 

hade ingen rättslig verkan, varför det snart ansågs finnas behov av en rättsligt bindande 

akt.87
 Första förslaget till FOIA gjordes 1997 genom offentliggörandet av the White 

Paper Your Right to Know.88 

 

                                              

 
80Syftet var att myndigheter skulle få en övergångsperiod (vacatio legis) för att anpassa sig till 

FOIA.  
81Dawn, Constitutional Reform in the United Kingdom, s. 159. USA (1966), Australien, Nya 

Zeeland och Kanada (1982).  
82Gay, The Code of Practice on Access to Official Information, s. 5.  
83En private members’ Bill (PMB) är en form av proposition som kan överlämnas av en ledamot i 

House of Commons eller House of Lords. PMB ges mindre parlamentarisk tid och få av dem blir 

lag. PMB används oftast för att uppmärksamma en fråga och kan därför påverka 

lagstiftningsprocessen indirekt. 
84Se Birkinshaw, Proposals for Freedom of Information in the United Kingdom, s. 93. 
85Uttrycket har använts i Your Right to Know: the Governments proposals for a Freedom of 

Information Act: “Unnecessary secrecy in government leads to arrogance in governance and 
defective decision-making”. 

86Open Government, White Paper (Cm 2290), s. 31. 
87Se Paragraph 1 i koden samt Gay, s. 40. 
88Your Right to Know: the Governments proposals for a Freedom of Information Act. The White 

Paper är ett dokument som upprättas av regeringen och som beskriver ett förslag till framtida 

lagstiftning. Det är en utkastversion av en Bill, som möjliggör att ändringar kan göras innan att en 

Bill presenteras formellt för parlamentet. 
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3.2 Konstitutionellrättslig utgångpunkt   

I FOIA anges inget explicit syfte med lagstiftningen utan syftet formuleras tydligt i the 

White Paper Your Right to Know: “The purpose of the Act will be to encourage more 

open and accountable government by establishing a general statutory right of access to 

official records and information”.89 Nyckelorden är därmed öppenhet och ansvar.   

FOIA beskrivs som en revolutionerande konstitutionell åtgärd.90
 Faktum är att 

Storbritannien, till skillnad från Sverige och Italien, inte har någon skriven grundlag. 

Regler som anses vara särskilt betydelsefulla hittas i Acts of Parliament, praxis och 

konventioner.91
  Trots detta anser sig landet ha en oskriven grundlag med hänvisning till 

att det är en stat med ett avancerat statsskick. En grundlag definierar och samtidigt 

begränsar ramarna för makten. Det brittiska parlamentets makt begränsas varken av en 

lag eller av en grundlag. Här identifieras en tydlig skillnad mellan att ha en skriven 

grundlag från att inte ha den. Den rättsliga förklaringen ligger i att i Storbritannien 

gäller principen om parlamentets överhöghet, som innebär att parlamentets makt är 

obegränsad på det sättet att parlamentet stiftar vilka lagar det vill och att alla lagar kan 

passeras med endast enkel majoritet.92   

3.3 FOIA:s tillämpningsområde  

FOIA:s tillämpningsområde definieras med utgångpunkt i portalparagrafen, section 

1(1), som lyder:  

”Any person93 making a request for information to a public authority is entitled to 

be informed in writing by the public authority whether it holds information of the 

description specified in the request, and if that is the case, to have that information 

communicated to him”.  

Redan vid det här stadiet bör det uppmärksammas att det är rekvisitet “information” 

som används i den engelska lagtexten. Det ställs inget krav på att det ska röra sig om en 

                                              

 
89Your Right to Know: the Governments proposals for a Freedom of Information Act, s. 1.  
90Leyland, The Constitution of the United Kingdom, s. 139.  
91Cameron, s. 173. 
92Dawn, s. 5.  
93“Any person” omfattar medborgare, utlänningar och juridiska personer.  
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allmän handling. Detta bekräftas i section 84 FOIA där ”information” definieras som 

”information recorded in any form”.94 Informationsinnehållet har därför företräde 

framför formkraven. Om tillgång till information enklast kan garanteras genom 

utlämnande av själva handlingen, ska handlingen ges ut.95
  

Enligt section 3 (2) FOIA ska information förvaras (held) hos myndigheten 

alternativt hos en annan person på uppdrag av myndigheten. Enligt praxis ska 

förvaringskriteriet tolkas extensivt och rekvisitet ska inte betraktas som rent fysiskt utan 

det räcker att det finns en lämplig koppling mellan informationen och myndigheten.96 

Innan en myndighet kan sägas förvara informationen måste den ha erhållit eller skapat 

den.97
 Därutöver ska informationen förvaras som ett led i myndighetens verksamhet, 

vilket innebär i sin tur att information av personligt slag omfattas inte av FOIA.98 

I section 3 (1)  FOIA anges vilka organ som är underkastade regleringen. Det rör sig 

om myndigheter som är listade i Schedule 199 och organ enligt section 5 och 6. Enligt 

section 5(1) FOIA har Secretary of State rätten att beteckna en privat aktör, som utför 

offentliga uppgifter, som myndighet i den mening som avses i FOIA. Detta eftersom 

privatisering och avlastning från den offentliga sektorn har varit en förekommande 

företeelse i Storbritannien under de senaste trettio åren.100 Enligt section 6 FOIA 

omfattas offentligt ägda bolag som är helägda (wholly owned) av ett organ listat i 

Schedule 1.101  

3.4 Processen  

FOIA innehåller en rad regler som rör förfarandet vid en begäran av att få ta del av 

information. Enligt section 8 (1) FOIA ska den enskilde framställa en skriftlig begäran, 

                                              

 
94Se även Cabinet Office, Freedom of Information Code of Practice, s. 10. 
95Birkinshaw, Freedom of Information and its impact in the United Kingdom, Government 

Information Quarterly 27(2010), s. 313. 
96University of Newcastle v IC and BUAN [2011] UKUT185 (AAC) p. 47. Se även pp. 20-37. 
97Department of Health v IC and Lewis [2015] UKUT 159 (AAC) p. 96. UT:s beslut fastställdes 

senare av Court of Appeal i Department of Health v IC and Lewis [2017] EWCA Civ 374.   
98Cabinet Office, Freedom of Information Code of Practice, s. 11. 
99I Schedule I listas: statliga myndigheter, lagstiftande organ, väpnade styrkor, lokala myndigheter, 

National Health Service, skolor samt universiteten och polis. Däremot Drottningen, Kungliga 

familjen, säkerhets- och underrättelsetjänsten samt the Serious Organised Crime Agency omfattas 

inte av FOIA. 
100Birkinshaw, Freedom of Information and its impact in the United Kingdom, s. 313. 
101ICO, Public authorities under the Freedom of Information Act, s. 5 f. 
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ange namn och adress för korrespondens samt beskriva den begärda informationen. 

Myndigheten är inte skyldig att handlägga en begäran som inte uppfyller dessa tre 

kraven.102
 Däremot ska myndigheten, enligt serviceskyldigheten i section 16 FOIA, 

vägleda den enskilde i händelse av att kraven i section 8 inte anses vara uppfyllda. 

Serviceskyldigheten är underkastad IC:s strikta övervakning.103 En effektiv 

serviceskyldighet är ett viktigt skydd för den enskilde, främst med beaktande av att den 

enskilde inte har möjlighet att överklaga till IC med section 8 FOIA som grund. IC 

prövar endast begäranden som har bedömts giltiga från första början.104   

Lagstiftarens avsikt med att inte säkerställa ett anonymitetsskydd motiveras av 

praktiska skäl eftersom det finns bestämmelser i FOIA, section 12 och 14, som kräver 

att sökandens identitet är klar. Det ställs minimikrav vad gäller beskrivningen av den 

begärda informationen.105 Beskrivningen kan dock vara giltig enligt section 8 och 

samtidigt inte vara tydlig enligt section 1 (3) FOIA.106 Enligt den senare bestämmelsen 

kan myndigheten be den enskilde att förtydliga sin begäran. Myndigheten är inte 

skyldig att handlägga begäran om ett klargörande från den enskilde uteblir. Kraven i 

section 8 ska inte ställas för högt. IC påminner om att myndigheten bör ha i åtanke att 

det är rätten till information som lagstiftningen värnar och som därför bör ha 

företräde.107
  

Ett viktigt inslag i processen är att, vid behov, samråda med tredje part. Ett sådant 

behov uppkommer när ett offentliggörande av den begärda informationen skulle kunna 

strida mot tredje parts intressen. Den som har skapat eller tillhandahållit information 

anses oftast ha bättre förståelse för vad som är känsligt. Tredje parts ställning ska vägas 

in i sekretessbedömningen men det är alltid myndigheten som har sista ordet.108 

Enligt section 10 FOIA ska en begäran handläggas genast (promptly). Section 10 

stadgar även en maximitid som är 20 arbetsdagar från den dagen begäran har mottagits 

                                              

 
102Cabinet Office, Freedom of Information Code of Practice, s. 12.  
103IC kan utfärda ett beslut enligt section 50 eller ett verkställighetsmeddelande enligt section 52. 
104ICO, Recognising a request made under the Freedom of Information Act, s. 6 f. 
105ICO, Recognising a request made under the Freedom of Information Act, s. 12. 
106ICO, Recognising a request made under the Freedom of Information Act, s. 16 f. 
107ICO, Recognising a request made under the Freedom of Information Act, s. 5. 
108Cabinet Office, Freedom of Information Code of Practice, s. 17. 
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av myndigheten.109 Enligt section 10 (3) FOIA kan 20 dagars tidsfrist förlängas till en 

rimlig tid när en omfattande sekretessprövning ska göras. Vad som är rimlig tid har 

bedömts av IC vara ytterligare 20 dagar.110  

3.5 Arten av begäran - begränsningar   

3.5.1 Kostnadsgräns  

Enligt section 12 (1) FOIA är en myndighet inte skyldig att handlägga en begäran om 

kostnaderna för att genomföra den överskrider ”den lämpliga gränsen” (appropriate 

limit). Den lämpliga gränsen har beräknats till 600 pund för statliga departement, 

lagstiftande organ och försvaret samt 450 pund för resterande offentliga organ.111 

Section 12 FOIA tar sikte på kostnader för att lokalisera och hämta den begärda 

informationen.112
 Information Tribunal har anfört att myndighetens uppskattning ska 

vara förnuftig, realistisk och grundad på övertygande bevis.113
   

Om kostnadsgränsen i section 12 FOIA överskrids har den enskilde möjlighet att 

formulera om sin begäran så att den ryms inom kostnadsgränsen. En omformulering 

betraktas som en ny begäran under FOIA. Ett annat alternativ är att myndigheten 

beslutar om att handlägga begäran, trots att kostnadsgränsen har överskridits.114
  

3.5.2 Stötande begäran  

Enligt 14 (1) FOIA är en myndighet inte skyldig att handlägga en begäran som anses 

vara stötande (vexatious).115 FOIA förutsätter därför att den enskilde utövar rätten att få 

tillgång till information ansvarsfullt. Motiven bakom begränsningen är att rättigheten 

inte ska missbrukas på bekostnad av legitima begäranden och att FOIA:s syfte, som är 

primärt ägnad att främja transparens, inte ska urholkas.116
  

                                              

 
109ICO, Time limits for compliance under the Freedom of Information Act, s. 6 f. 
110ICO, Time limits for compliance under the Freedom of Information Act, s. 14 f.  
111Se regulation 3 i Freedom of Information and Data Protection (Appropriate Limit and Fees) 

Regulations 2004 (SI 2004/3244). 
112Se regulation 4 (3) i Freedom of Information and Data Protection (Appropriate Limit and Fees) 

Regulations 2004 (SI 2004/3244). 
113Randall v IC and Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (EA/2006/0004), 30 

October 2007, p. 12.  
114Cabinet Office, Freedom of Information Code of Practice, s. 13. 
115IC v Devon County Council & Dransfield [2012] UKUT 440 (AAC) p. 10. Enligt UT ämnar 

section 14 FOIA skydda myndigheternas resurser från en oproportionerlig användning av FOIA.  
116ICO, Dealing with vexatious requests, s. 4.  
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FOIA definierar inte vad rekvisitet stötande innebär, utan det finns en rik flora av praxis 

som förklarar innebörden av rekvisitet.117 IC har sammanställt en lista av 

omständigheter utifrån utvecklingen i praxis. Några exempel från listan kan nämnas: 

användning av kränkande eller aggressivt språk, betydande administrativ börda,118 

vägran att ta emot myndighetens service och hjälp, avsikt att skapa störningar inom 

verksamheten m.m.119  I IC v Devon County Council & Dransfield har Upper Tribunal 

anfört att det inte finns en magisk formel för att avgöra om en begäran är stötande, utan 

alla omständigheter bör tas i beaktning för att kunna konstatera att FOIA har använts på 

ett oproportionerligt, uppenbart ogrundat, olämpligt eller otillbörligt sätt.120
 Målet gick 

till Court of Appeal där domstolen lade till att den begärda informationen bör vara av 

värde för den som söker den.121 Dransfield målet ger uttryck för att en 

proportionalitetsbedömning ska göras, där det måste finnas ett lämpligt förhållande 

mellan den sökta informationen, syftet med begäran (om ett sådant har angetts) och 

resurserna som behöver tas i anspråk för att handlägga begäran.122
  

3.5.3 Upprepad begäran  

Enligt 14 (2) FOIA är en myndighet inte skyldig att handlägga en begäran om samma 

person begär ut identisk eller väsentligen samma information och om det inte har 

förflutit skälig tid från den tidigare begäran. Rekvisitet ”identisk” (identical) eller 

”väsentligen samma” (substantially similar) tar sikte på innehållet i begäran.123 

Information Tribunal har anfört att section 14 (2) FOIA inte är tillämplig om den 

enskilde begär ut samma information från olika handlingar.124 Det finns däremot ingen 

definition av ”skälig tid” (reasonable interval), men enligt IC ska det vara sannolikt att 

den begärda informationen skiljer sig avsevärt från informationen i den tidigare 

                                              

 
117IC v Devon County Council & Dransfield [2012] UKUT 440 (AAC) p. 11. Se även Cabinet 

Office, Freedom of Information Code of Practice, s. 25.  
118Coggings v IC (EA/2007/0130), 13 May 2008, p. 28.  
119Se ICO, Dealing with vexatious requests, s. 7-9. 
120 IC v Devon County Council & Dransfield [2012] UKUT 440 (AAC) p. 82. 
121Dransfield v IC and Devon County Council [2015] EWCA Civ 454 p. 68. 
122IC v Devon County Council & Dransfield [2012] UKUT 440 (AAC) p. 17.  
123ICO, Dealing with repeat requests, s. 4 f. 
124Robert Brown v IC and another (EA/2006/0088), 2 October 2007, p. 86.  
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begäran. Tiden som har passerat mellan framställningarna ska räknas in i 

bedömningen.125 

3.6 Sekretess  

3.6.1 Allmänt  

Huvudregeln i FOIA är offentlighet så länge inte sekretess råder.126
 FOIA:s 

sekretessgrunder återfinns i del II och delas in ”absoluta” (absolute) och “kvalificerade” 

(qualified) grunder.127 Section 2 (3)128 FOIA innehåller en lista av absoluta 

sekretessgrunder och de som inte nämns i section 2 (3) FOIA är istället kvalificerade.129 

De kvalificerade sekretessgrunderna delas vidare in i ”klassbaserade” (class-based) och 

“skadebaserade” (prejudice-based).130
  

En sekretessgrund är klassbaserad om informationen är av ett visst slag, den ska 

exempelvis tillhöra att specifikt ärende eller avse en viss myndighet. Section 35 FOIA 

är ett exempel på en klassbaserad sekretessgrund. Om uppgiften förvaras hos en statlig 

myndighet och rör formulering eller utveckling av regeringens politik blir section 35 

tillämplig. Myndigheten ska sedan ta ställning till om det finns ett allmänt intresse av att 

behålla undantaget eller ett allmänt intresse av att offentliggöra informationen (the 

public interest test).  

                                              

 
125ICO, Dealing with repeat requests, s.9-11. 
126Kranenborg & Voermans, s. 126.   
127 Notera att ordet ”qualified” inte framgår av lagtext.  
128Section 21-Information tillgänglig för sökande på annat sätt; Section 23-Information som 

tillhandahålls (eller relaterar till) av organ som arbetar med säkerhetsfrågor; Section 32- 

domstolshandlingar; Section 34-parlamentariska privilegier; Section 36-hinder till effektivt 

genomförande av allmänna angelägenheter (om informationen förvaras hos House of Commons 

eller House of Lords); Section 37-Korrespondens med Her Majesty; Section 40 (1) om det är fråga 

om personuppgifter som rör sökanden; Section 40(1)(2) personuppgifter; Section 41-Information 

som lämnas i förtroende; Section 44-Om förbud mot offentliggörande enligt lag, om 

offentliggörandet är oförenligt med alla behållna EU-skyldigheter eller om offentliggörandet 

skulle vara straffbart. Den senare bestämmelsen är den enda i FOIA som har ändrats till följd av 

Brexit genom Explanatory Memorandum to The Freedom of Information Act 2000 (Amendment) 
(EU Exit) Regulations 2018. Lydelsen har ändrats från ”incompatible with EU obligation” till 

”retained EU obligation”. 
129ICO, The public interest test, s. 4.  
130Section 26-Försvar; Section 27-Internationella relationer; Section 28-Förhållanden inom 

Förenade kungariket; Section 29- Ekonomin; Section 31-tillämpning av lag; Section 33-Revision; 

Section 36-Effektiv förvaltning av allmänna angelägenheter; Section 38-Hälsa och säkerhet; 

Section 43 (3)-Kommersiella intressen;  
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En skadebaserad sekretessgrund kräver istället att myndigheten gör en skadebedömning 

för att avgöra bestämmelsens tillämplighet (the prejudice test). En sekretessregel är 

skadebaserad om det i lagtexten anges rekvisitet skada (prejudice).131 Section 27 FOIA 

är ett exempel på en skadebaserad sekretessgrund. Bestämmelsen bli tillämplig om 

offentliggörandet av den begärda informationen skulle skada eller sannolikt skulle skada 

relationen mellan Storbritannien och annan stat. Därefter görs the public interest test. 

Sammanfattningsvis kan sägas att FOIA fordrar en tvåstegsbedömning. I det första 

steget ska bestämmelsens tillämplighet fastställas. Bedömningen varierar beroende på 

om det är en klassbaserad eller skadebaserad sekretessgrund. En klassabaserad 

sekretessgrund kräver endast att vissa rekvisit är uppfyllda medan en skadebaserad 

sekretessgrund kräver att en skadebedömning görs. I det andra steget, när 

sekretessregelns tillämplighet har fastställts, ska myndigheten pröva om ett allmänt 

intresse av att behålla undantaget väger tyngre än ett allmänt intresse av att 

offentliggöra informationen. Nedan redogörs kort för the prejudice test respektive the 

public interest test.  

3.6.2 The prejudice test  

Kriterierna för skadebedömningen har utvecklats genom rättspraxis. För det första ska 

myndigheten identifiera intresset som skadas. För det andra ska myndigheten bedöma 

skadans beskaffenhet genom att visa att den är riktig, faktisk och väsentlig samt visa 

kausalsambandet mellan offentliggörandet och den påstådda skadan. För det tredje ska 

myndigheten bedöma sannolikheten i förekomsten av skadan.132
  

I kausalitetsbedömningen ska myndigheten visa de konkreta omständigheterna som 

kan leda till skadan.133 Bedömningen har dock en spekulativ karaktär eftersom det är 

fråga om omständigheter som kan bli aktuella i framtiden.134 Sannolikhetskravet 

                                              

 
131Utöver rekvisitet “prejudice” förekommer även rekvisiten “inhibit” i section 36 (2) (b) och 

“endanger” i section 38. Dessa rekvisit ska ges samma betydelse som “prejudice”. 
132Christopher Martin Hogan and Oxford City Council v IC (EA/2005/0026 and 0030), 17 October 

2006, pp. 28-34. 
133Se Pauline Reith v IC and London Borough of Hammersmith and Fulham (EA/2006/0058), 1 

June 2007, p. 30-40. 
134Colin P England v London Borough of Bexley and the IC (EA/2006/0060 and 0066), 10 May 

2007, p. 62. 
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uttrycks genom två rekvisit i lagtexten ”skulle” eller ” sannolikt skulle” (would or 

would likely), som har i sammanhanget två skilda betydelser.135
 “Skulle” innebär att 

förekomsten av skadan är mer sannolik än inte. “Skulle sannolikt” innebär att det finns 

en verklig och betydande risk för skada.136
 Enligt IC ska myndigheten hänvisa till vilket 

rekvisit som har använts vid skadebedömningen.137  

3.6.3 The public interest test 

Både klassbaserade och skadebaserade sekretessgrunder är underkastade the public 

interest test, som stadgas i 2 (2) (b) FOIA. Det måste finnas ett allmänt intresse av att 

behålla informationen som väger tyngre än ett allmänt intresse av att offentliggöra den. 

Om vågen ligger på samma nivå, går öppenhet före sekretess. I den meningen kan FOIA 

sägas utgå från att öppenhet är huvudregeln.138 

När the public interest test genomförs bör argumenten för öppenhet och argument för 

sekretess identifieras.139
 Det är viktigt att hålla i åtanke att FOIA gäller i förhållande till 

världen i stort och inte enbart i förhållande till den enskilde själv. Sökandens eget 

intresse av att kunna få insyn behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med ett allmänt 

intresse till insyn. Vad som tjänar ett enskilt intresse behöver inte nödvändigtvis tjäna 

ett allmänt intresse.140 

3.6.4 Neither to confirm or deny  

Section 1 (a) FOIA uttrycker en viktig princip som kallas för ”the duty to confirm or 

deny”.141 Principen innebär att myndigheten ska bekräfta om den förvarar den begärda 

informationen eller inte. Den kan dock vara föremål för undantag genom principen 

”neither to confirm or deny” (varken bekräfta eller neka) om tillämpningen av 

principen i section 1(a) FOIA skulle leda till att sekretessbelagd information avslöjas.142
 

                                              

 
135ICO, The prejudice based test, s. 7 f.  
136Lord, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department [2003] EWHC 

2073 (Admin) pp. 96-100. Se även John Connor Press Associates Limited v IC (EA/2005/0005), 25 

January 2006, p. 15 samt Hogan and Oxford City Council v IC (EA/2005/0026 and 0030), 17 

October 2006, p. 33.   
137ICO, The prejudice based test, s. 10. 
138ICO, The public interest test, s. 5.  
139Jrf. ICO, The public interest test, s. 9-15. 
140Se Grace Szucs v the IC (EA/2011/0072), 16 August 2011, p. 54. 
141Se avsnitt 3.3 ovan.  
142Birkinshaw, Freedom of Information and its impact in the United Kingdom, s. 313. 
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Varje sekretessbestämmelse i del II (med undantag av section 21) innehåller en rätt till 

”neither to confirm or deny”.143
 Om en enskild exempelvis begär ut information om en 

krigsplan under krigstid kan principen aktualiseras. Skulle en myndighet bekräfta eller 

neka att sådan information finns skulle den avslöja huruvida en sådan plan finns eller 

inte.144 

3.7 Proaktiv öppenhet  

Innan redovisningen för den engelska öppenhetsregleringen avslutas bör några ord 

ägnas åt den andra och inte mindre betydelsefulla formen av öppenhet, nämligen den 

proaktiva öppenheten. Förutom att svara på enskilda begäranden är myndigheter 

skyldiga att offentliggöra information proaktivt. Section 19 FOIA förpliktigar 

myndigheter att ha en så kallad publication scheme på deras hemsidor.  

FOIA reglerar inte vilken typ av information som ska offentliggöras proaktivt utan 

myndigheter ska söka ledning i Model Publication Scheme. Den sistnämnda är ett 

dokument som har skapats av IC och ställer minimikrav för vad som myndigheterna 

måste offentliggöra i förväg. I Model Publication Scheme identifieras sju klasser av 

information: myndighetens organisation och ledning, budget, upphandlingar och 

kontrakt, myndighetens mål och prioriteringar, politiska förslag och beslut, policyn och 

myndighetens tjänster.145 

 

 

                                              

 
143ICO, When to refuse to confirm or deny, s. 2. 
144Se ICO, Defence (section 26), s. 9. 
145Se ICO, Model Publication Scheme. 
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4 Öppenhet i Italien 

4.1 Vägen mot öppenhet  

En rätt för alla att få tillgång till information infördes år 2016 i Italien. Vägen mot större 

öppenhet har varit lång men små spår kan urskiljas genom åren. Förslag till att införa 

offentlighetsprincipen började ta form på 1980-talet men fick aldrig genomslag.146
 Den 

första lagen kom först år 1990 genom lag n. 241.147 Lagen, som ännu är gällande, berör 

endast vissa individer och är således av ytterst begränsad karaktär. Lag n. 241 har länge 

varit den enda lagen på området.148
  

Till följd av implementering av ett EU-direktiv gällande miljöinformation149
 antogs 

regeringsdekret n. 195/2005150 som införde en rätt för alla att få tillgång till 

miljöinformation.151 Därefter godkändes regeringsdekret n. 150/2009 (Decreto 

Brunetta)152 som ålade myndigheterna att offentliggöra viss information på deras 

hemsidor i syfte att säkerställa medborgarna ökad insyn i myndigheternas verksamhet. 

För första gången framgår det explicit av lagtexten att öppenhet ska tillförsäkras alla.153
 

Den stora brytpunkten gällande Italiens öppenhet nåddes år 2012 som ett led i en stor 

anti-korruptionsreform. Lag 190/2012 (anti-korruptionslagen)154 delegerade till 

regeringen genom artikel 1 punkt 35 och 36 att anta ett dekret som endast skulle reglera 

den proaktiva öppenheten. Delegeringen har resulterat i antagandet av regeringsdekret 

                                              

 
146Se Consiglio di Stato, Parere 17 febbraio 1987 n. 7, pp. 28-38. 
147Decreto legislativo 7 agosto 1990, n. 241-Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
148Corrado, Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa, s. 7. 
149Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens 

tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG. 
150Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195-Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del 

pubblico all’informazione ambientale. 
151Se artikel 3 punkt 1 i regeringsdekret n. 195/2005. 
152Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni. 
153Se artikel 11 i regeringsdekret n. 150/2009. 
154Legge 6 novembre 2012, n. 190-Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Lag 190/2012 har antagits för att uppfylla kraven i 

artikel 6 i Förenta Nationernas konvention mot korruption (31 oktober 2003) och i artikel 20 och 

21 i Europarådets straffrättsliga konvention om korruption m.m. (27 januari 1999). Dessa 

konventioner ratificerades av Italien genom lag 116/2009 respektive lag 1/2012. 
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n. 33/2013 (öppenhetsdekretet).155
 Ett system som enbart byggde på den proaktiva 

öppenheten ansågs kort efter införandet inte vara tillräcklig för att uppnå den 

eftersträvade transparensen. I artikel 7 punkt 1 (h) i lag 124/2015 (Lag Madia)156
 

delegerades till regeringen att införa en offentlighetsprincip i italiensk rätt, vilket 

gjordes genom regeringsdekret n. 97/2016.157 Den proaktiva öppenheten kompletterades 

med en rätt för den enskilde att begära ut handlingar efter eget behov. Regeringsdekret 

n. 97/2016 har även medfört en revidering av öppenhetsdekretet.  

Det som kan läsas ur den ovan redovisade utvecklingen är att Italien, inom loppet av 

26 år, har gått från omfattande sekretess till mer öppenhet för att säkerställa en rätt att få 

tillgång till information.158 Historiska skäl motiverar restriktiviteten.  Sedan landet 

enades år 1861 har sekretess varit huvudregeln inom den offentliga förvaltningen. En 

auktoritativ förvaltningsmodell förpliktade tjänstemännen till en omfattande och strikt 

tystnadsplikt.159 

4.2 Allmänt om den rättsliga regleringen  

Den italienska handlingsoffentligheten regleras i flera lagar som gäller parallellt. Det är 

därför viktigt att, innan gå vidare till kartläggningen, klargöra vilka lagar som finns till 

den enskildes förfogande. Handlingsoffentligheten garanteras, dels genom 

myndigheternas skyldighet att offentliggöra information (proaktiv öppenhet), dels 

genom enskildas rätt att begära ut handlingar (reaktiv öppenhet). Den proaktiva 

öppenheten behandlas i regeringsdekret n. 33/2013, det så kallade öppenhetsdekretet. 

                                              

 
155Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33-Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.   
156Legge 7 agosto 2015, n. 124-Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. 
157Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97-Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
158Se Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e 

riservatezza, Federalismi.it n. 8/2013 s. 1 f. 
159Galletta, Transparency and Access to Public Sector Information in Italy: a Proper Revolution? 

Italian Journal of Public Law n. 2/2014, s. 220 f. 
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Den reaktiva öppenheten regleras i lag 241/90 (den klassiska handlingsoffentligheten) 

samt regeringsdekret n. 97/2016 (den nya handlingsoffentligheten).  

Nedan presenteras först den reaktiva öppenheten med utgångspunkt i den klassiska 

handlingsoffentligheten och sedan den nya handlingsoffentligheten. Dessa garanterar i 

samma utsträckning den enskildes rätt att ex officio begära ut handlingar men skiljer sig 

i frågan om vem som har rätt att begära ut dessa. Den klassiska handlingsoffentligheten 

gäller endast för vissa individer medan den nya handlingsoffentligheten gäller för alla. 

Tyngdpunkten i redogörelsen kommer att läggas på den nya handlingsoffentligheten 

eftersom det är den som mest liknar den svenska offentlighetsprincipen i 

tryckfrihetsförordningen och den engelska offentlighetsprincipen i FOIA. Valet av att 

även behandla den klassiska handlingsoffentligheten beror på att den har varit länge den 

enda formen av reaktiv öppenhet i Italien och därför kan förståelse för denna leda till en 

förståelse för det italienska öppenhetssystemet i stort. Den klassiska 

handlingsoffentligheten och den nya handlingsoffentligheten ställs sedan mot varandra. 

Avslutningsvis redogörs kort för den proaktiva öppenheten.  

4.3 Den klassiska handlingsoffentligheten  

Den klassiska handlingsoffentligheten i lag 241/90 invigde rätten att få tillgång till 

information i det italienska rättssystemet. Enligt artikel 22 i lag 241/90 har den enskilde 

rätten att begära ut en handling om denne kan visa att intresset att få ta del av den är 

direkt, konkret och aktuellt. Den enskildes intresse ska motsvara ett förhållande som är 

rättsligt skyddat. Ett intresse är direkt, konkret och aktuellt när den enskilde är 

exempelvis part i ett förvaltningsärende eller i domstol.  

Lagen ställer krav på att det ska röra sig om en administrativ handling. En 

administrativ handling beskrivs vara en handling i pappersform eller elektronisk form 

som förvaras hos myndigheten och rör frågor av allmänt intresse. Interna 

framställningar, som inte nödvändigtvis hänförs sig till visst ärende, omfattas av 

rekvisitet. Ur definitionen kan det e contrario dras slutsatsen att även handlingar som 
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rör pågående ärenden omfattas av rekvisitet. Administrativ handling är således ett 

vidsträckt begrepp.160
  

Den klassiska handlingsoffentligheten fordrar en stark motiveringsskyldighet för att 

myndigheten ska kunna ta ställning om den enskilde har rätt att ta del av handlingen.161
 

Enligt artikel 22 punkt 2 i lag 241/90 ämnar den klassiska handlingsoffentligheten 

främja deltagande, opartiskhet och öppenhet inom den offentliga förvaltningen. 

Rättigheten kan dock inte utövas om enda syftet med begäran är insyn i myndighetens 

verksamhet.162
  

Har begäran inte handlagts inom ramen för trettio dagars frist ska den anses vara 

avslagen. Det är en processuell garanti för den enskilde i händelse av att myndigheten 

förhåller sig passivt vid dennes begäran.163 Tanken bakom är att den enskilde inte 

behöver fortsätta sig i en beroendeställning gentemot myndigheten och därmed kan 

direkt överklaga till nästa instans med myndighetens tystnad som grund.164
 I annat fall 

kan myndigheten avslå begäran med hänvisning till att förutsättningarna i artikel 22 i 

lag 241/90 inte är uppfyllda eller för att det råder sekretess enligt artikel 24 i lag 

241/90.165
  

4.4 Den nya handlingsoffentligheten  

4.4.1 Konstitutionellrättslig utgångpunkt  

Den italienska offentlighetsprincipen har ingen konstitutionellrättslig status. I artikel 1 

punkt 1 i regeringsdekret n. 97/2016 anges att offentlighetsprincipen syftar till att 

skydda medborgarnas rättigheter, främja medborgarnas deltagande i det allmännas 

verksamhet och uppmuntra medborgarna till kontroll av det allmänna. I punkt 2 anges 

                                              

 
160Galletta, Transparency and Access to Public Sector Information in Italy: a Proper Revolution? 

Italian Journal of Public Law n. 2/2014, s. 222. 
161Se artikel 25 punkt 2 i lag 241/90 samt Corrado, s. 121. 
162Se artikel 24 punkt 3 i lag 241/90 och Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5111 

samt Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 721.  
163Det är intressant att notera att den italienska lagstiftaren uttryckligen har reglerat hur 

myndighetens passivitet ska hanteras. 
164Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal ”FOIA Italia”, 

Federalismi.it n. 19/2018 s. 17 f.  
165Se artikel 25 punkt 3 i lag 241/90. 
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att öppenhet bidrar till demokrati, jämlikhet, opartiskhet, gott uppförande,166 

ansvarsutkrävande, effektivitet vid användning av offentliga medel och integritet samt 

lojalitet inom den offentliga förvaltningen. Öppenhet är en förutsättning för att garantera 

civila, politiska och sociala rättigheter och den bidrar till en god och öppen förvaltning 

för medborgarnas tjänst.  

Trots tomrummet i grundlagen har det i doktrin framhållits att offentlighetsprincipen 

bör ges konstitutionellrättslig status eftersom den kan härledas till de demokratiska 

principerna i grundlagen. Öppenhet är ett nödvändigt medel för att förverkliga dessa 

principer. Rätten att få tillgång till information kan läsas ur en kombination av artikel 2, 

som anger att den italienska republiken erkänner och garanterar grundläggande 

rättigheter, artikel 3 som stadgar allas likhet inför lagen och artikel 21 som är 

bestämmelsen om yttrandefrihet i grundlagen.167 Tanken bakom kopplingen till artikel 

21 är att rätten att yttra sig förutsätter att individen ska kunna informera sig fritt.168 

4.4.2 Tillämpningsområde  

Den nya handlingsoffentlighetens tillämpningsområde definieras i artikel 5 punkt 2 i 

regeringsdekret n. 97/2016. Enligt den bestämmelsen anges att var och en har rätt att ta 

del av data och handlingar som förvaras hos en myndighet i syfte att främja kontroll och 

deltagande inom den offentliga verksamheten. Lagen ställer krav på att det ska vara 

fråga om ”ytterligare” uppgifter än dem som myndigheterna redan är skyldiga att 

offentliggöra enligt den proaktiva öppenheten. 

Objektet avser data, information169och handlingar. Precis som enligt den engelska 

FOIA är tillämpningsområdet vad gäller objektet brett. Det behöver inte nödvändigtvis 

röra sig om en handling, vilket innebär att informationsinnehållet har företräde framför 

formkraven.170
 Även gränsen mellan data och information är värd en markering. Data 

har en fast innebörd medan med information avses en uppgift som kan extraheras från 

                                              

 
166Det finns ingen exakt översättning av det italienska ordet ” buon andamento”. Det kan översättas 

antingen med ordet effektivitet eller med ordet gott uppförande beroende på om tyngdpunkten 

läggs på myndighetens prestation eller på förhållandet med medborgaren.  
167Se även Consiglio di Stato, Sezione consultiva, 2 febbraio 2016, n. 515 och Corrado, s. 4 samt 

156 f. 
168Se Corte Costituzionale, 20 luglio 1990, n. 348. 
169Rekvisitet ”information” anges inte uttryckligen i artikel 5 punkt 2 utan i punkt 3 i 

regeringsdekret n. 97/2016. Jrf. Corrado s. 162 f., där författaren anför att rekvisitet ”information” 

även ska omfattas av punkt 2.   
170Linee guida ANAC n. 1309/2016 s. 9. 



 

 

 

 

33 

exempelvis en redan befintlig handling eller från data som finns förvarade hos 

myndigheten.171 I praktiken innebär rekvisitet att myndigheten kan bearbeta eller 

sammanställa uppgifter som finns förvarade hos denna under förutsättning att nya 

uppgifter inte skapas.172 

Enligt artikel 2 bis i regeringsdekret 97/2016 ska myndigheter,173 

yrkesorganisationer och bolag, i vilka de offentliga organen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande, ge ut information.174 Även privata aktörer och icke-juridiska 

personer175 omfattas av skyldigheten. Vad gäller den proaktiva öppenheten har privata 

aktörer, yrkesorganisationer och icke-juridiska personer en begränsad skyldighet.176 

Vad gäller den reaktiva öppenheten ska dessa rättssubjekt fullgöra skyldigheten utan 

begränsningar.177
  

4.4.3 Processen  

Förfarandet vid en begäran rörande utlämning regleras i artikel 5 punkt 3 i 

regeringsdekret n. 97/2016. Enligt den bestämmelsen behöver sökanden inte ange några 

skäl för sin begäran.178
 Däremot gäller inget anonymitetsskydd eftersom att kravet på 

namnangivelse har ansetts vara avgörande för en praktisk hantering av en begäran, 

särskilt vid förekomst av identiska eller kostsamma ansökningar.179 Enligt artikel 5 

punkt 6 i regeringsdekret n. 97/2016 är tidsfristen för handläggning av en begäran trettio 

dagar och det ställs krav på en uttrycklig motivering när processen är avslutad. 

                                              

 
171Galletta, Accesso civico e trasparenza della pubblica amministrazione alla luce delle (previste) 

modifiche alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, Federalismi.it n.5/2016 s. 9. 
172Linee guida ANAC n. 1309/2016 s. 10. 
173Myndighetsbegreppet definieras i artikel 1, punkt 2 i regeringsdekretet n. 165/2001. Begreppet 

omfattar statliga myndigheter, inklusive skolor på alla nivåer, statliga bolag, regioner, provinser 

och kommuner.  
174Indelningen mellan Società in controllo pubblico, där offentliga organ äger röstetal i bolaget och 

Società in partecipazione pubblica, där offentliga organ äger aktier i bolaget.  
175De ska dock redovisa en budget som överstiger 500,000 euro och offentliga organ måste delvis 

finansiera icke-juridiska personers verksamhet samt tillsätta medlemmar i styrelsen.  
176I den italienska lagtexten uttrycks begränsningen genom rekvisitet ”in quanto compatibile” som 

motsvarar uttrycket ”mutatis mutandis”. 
177Linee guida ANAC n. 1309/2016 s. 8 f. 
178Ett ansökningsformulär kan dock innehålla olika alternativ, såsom forskning, journalistiska 

ändamål m.m., som är fakultativa och som sägs användas endast av statistiska skäl.  
179Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 2/2017 s. 5. 
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Enligt artikel 5 punkt 5 i regeringsdekret n. 97/2016 skyddas tredje part starkt genom 

rätten att kunna få yttra sig under handläggningsprocessen. Tredje part är den individen 

som enkelt kan identifieras utifrån den handlingen som har begärts ut och vars intressen 

skulle skadas till följd av ett offentliggörande.180 Myndigheten kan inte grunda ett 

avslag endast på den omständigheten att tredje part har lagt sitt veto, men tredje parts 

motsättning ska vägas in i bedömningen.181 

4.4.4 Arten av begäran - begränsningar  

En myndighet är inte skyldig att handlägga en allmänt hållen begäran,182
 men är 

däremot skyldig att först föra en dialog med den enskilde som begärt ut handlingen och 

uppmuntra denne att precisera sin begäran.183 I praxis har det understrukits att en dialog 

är ett grundläggande inslag i processen.184
   

Även en uppenbart orimlig begäran kan undantas från regleringen. I praxis har det 

utvecklats kriterier för att bedöma orimligheten i en begäran.  Myndigheten ska beakta 

tiden som tas i anspråk för sekretessprövningen, antalet timmar för handläggningen och 

vikten av att öppenhetsintresset tillfredsställs i det enskilda fallet. En begäran är orimlig 

när den uppenbart leder till en administrativ börda för myndigheten och äventyrar 

myndighetens effektivitet.185
 Tanken bakom begränsningen är att missbruket av 

offentlighetsprincipen motverkar själva syftet med rättigheten som är insyn och 

deltagande i den offentliga verksamheten.186 

4.4.5 Sekretess  

Den nya handlingsoffentligheten begränsas genom absoluta och relativa 

sekretessgrunder. Enligt artikel 5 bis punkt 3 i regeringsdekret n. 97/2016 gäller absolut 

sekretess i fråga om statens intressen, om sekretessgrunden finns föreskriven i särskild 

lag och enligt sekretessgrunderna i artikel 24 punkt 1 i lag 241/90. Absoluta 

sekretessgrunder ger inte utrymme för sekretessprövningar.  

                                              

 
180Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2863.  
181TAR Campania-Napoli, Sez. VI, 9 marzo 2017 n. 1380 samt 13 dicembre 2017 n. 5901. 
182Linee guida ANAC n. 1309/2016 s. 9. 
183Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 2/2017 s. 4 f. 
184TAR Puglia-Bari, Sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234. 
185Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 2/2017 s. 14 och Linee guida ANAC s. 29. 
186TAR Lombardia-Milano, Sez. III, 11 ottobre 2017,1951. 
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Artikel 5 bis punkt 1 och 2 i regeringsdekret n. 97/2016 innehåller relativa 

sekretessgrunder till skydd för allmänna187 respektive enskilda intressen.188 Relativa 

sekretessgrunder kräver att en sekretessprövning görs i varje enskilt fall.189
 Lagtexten 

anger explicit att offentliggörandet ska leda till konkret skada för att undantaget ska bli 

gällande. Det ska finnas ett kausalitetssamband mellan det som begärs ut och skadan 

som kan uppkomma.190 Myndigheten ska först identifiera intresset som skadas, sedan 

bedöma om skadan kan uppkomma till följd av offentliggörandet och sist konstatera om 

skadan är högst sannolik.191 

4.5 Gränsdragning mellan den klassiska och den nya 

handlingsoffentligheten  

Den klassiska och den nya handlingsoffentlighetens gemensamma nämnare är att den 

enskilde kan begära ut en handling på eget initiativ. Det som skiljer 

öppenhetslagstiftningarna åt är vem som kan utöva rätten. Enligt den klassiska 

handlingsoffentligheten ska den enskilde visa ett kvalificerat och legitimt intresse för att 

kunna ta del av handlingen. Insyn är ett verktyg för att den enskilde ska kunna tillvarata 

sina intressen i ett förvaltningsärende eller i domstol. Det kravet uppställs inte i den nya 

handlingsoffentligheten eftersom alla har rätt att begära ut handlingar utan någon slags 

motivering. Även ren nyfikenhet anses därför godtagen för att ta del av informationen. 

Den praktiska följden av uppdelningen är att den enskilde har ett större skydd enligt 

den klassiska handlingsoffentligheten och kan därmed få mer insyn. Insynsrätten enligt 

den klassiska handlingsoffentligheten hänförs sig till den enskildes försvarsrätt som 

värderas som okränkbar. Samma utbredda insyn garanteras inte genom den nya 

handlingsoffentligheten. Om en myndighet vägrar att lämna ut en handling med stöd av 

                                              

 
187Dessa är: allmän ordning och säkerhet, rikets säkerhet, försvar, internationella relationer, 

finanspolitik, intresset av att förebygga och beivra brott och myndighetens verksamhet för 

inspektion, kontroll samt annan tillsyn. 
188Dessa är: skydd för personuppgifter enligt den lagstiftning som gäller på området, skydd för 

privatliv och korrespondens, en fysisk eller juridisk persons ekonomiska intressen som även 

inkluderar immateriella rättigheter och företagshemligheter. 
189Linee Guida ANAC n. 1309/2016 s. 10 f. 
190Linee Guida ANAC n. 1309/2016 s. 11. 
191Linee Guida ANAC n. 1309/2016 s. 11.  
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den klassiska handlingsoffentligheten kommer handlingen med största sannolikhet inte 

att ges ut med stöd av den nya handlingsoffentligheten. Omvänt, om en handling ges ut 

med stöd av den nya handlingsoffentligheten kommer handlingen med största 

sannolikhet också att ges ut med stöd av den klassiska handlingsoffentligheten.192 Det 

bör dock tilläggas att kraven i den klassiska handlingsoffentligheten är mer restriktiva 

och flera rekvisit behöver uppfyllas för att artikel 22 i lag 241/90 ska vara tillämplig. 

Rekvisitens restriktivitet kan även få till effekt att det bli enklare för den enskilde att få 

ta del av en handling med stöd av den nya handlingsoffentligheten.193  

I det svenska rättssystemet korresponderar den klassiska handlingsoffentligheten 

med reglerna om partsinsyn. Enligt 10 § förvaltningslag (2017:900) (FL) och 43 § 

förvaltningsprocesslag (1971: 291) (FPL) ska sökanden, klaganden eller annan part ta 

del av det som tillförts ärendet endast om det rör sig om myndighetsutövning mot 

enskild. Dessa bestämmelser ska ses tillsammans med 10 kap. 3 § OSL som fastslår att 

sekretess får vika när en part behöver ta del av handlingar i ett pågående ärende. Det är 

intressant att lägga märke till att den italienska offentlighetsprincipen under sexton år 

endast funnits i form av partsinsyn. Till skillnad från Sverige är förhållandena omvända. 

I Italien har partsinsyn länge varit huvudregeln medan i Sverige har partsinsyn alltid 

betraktas som ett undantag från regleringen. Det svenska undantaget förverkligas genom 

att den enskilde får ta del av handlingar som inte uppnått det stadium att de kan anses 

som upprättade.194  

Åter till Italien. En jämförelse mellan den klassiska handlingsoffentligheten och den 

nya handlingsoffentligheten är som natt och dag och det ger därför ingen rättvisande 

bild. Lagarnas olika syften framgår av de två skilda avvägningar som ska göras. I den 

klassiska handlingsoffentligheten ställs individens rätt till försvar mot sekretessintresset, 

där öppenhetsintresset bör väga tyngre än exempelvis skyddet för personuppgifter. 

Samma resonemang kan inte föras för den nya handlingsoffentligheten där ett 

                                              

 
192Jrf. Corrado, s. 195. 
193Jrf. TAR Campania-Napoli, Sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 6028 och TAR Emilia Romagna-

Parma, 18 luglio 2018 n. 197. 
194Bohlin, s. 218.   
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“generellt” öppenhetsintresse ställs mot sekretessintresset.195 Öppenhetsintresset väger, 

i det senare fallet, mindre tungt.  

Det borde vara ett icke-problem att ha både regler om partsinsyn och vanlig 

handlingsoffentlighet. Det som är problematiskt i det italienska rättssystemet är att den 

klassiska handlingsoffentligheten länge har varit enda formen för att få tillgång till 

handlingar hos det allmänna. I praktiken har detta resulterat i att den nya 

handlingsoffentligheten oftast ställs mot den klassiska, trots att det handlar om två 

skilda lagar. Resonemanget som ligger till grund för myndigheternas bedömningar är 

hur ömmande den enskildes behov av insyn är.196 Sedan införandet av den nya 

handlingsoffentligheten har merpartens av TAR:s praxis handlat om att sätta ramarna 

för lagstiftningarnas tillämpningsområden.197  

Det skulle kunna argumenteras för att försvarsrätten inte kan värderas på samma sätt 

som rätten att få tillgång till allmänna handlingar i syfte att utöva kontroll och 

deltagande inom det allmänna. Med ett sådant argument går man miste om en annan 

grundläggande rättighet, nämligen informationsfriheten.198  

4.6 Proaktiv öppenhet  

Enligt artikel 9 i öppenhetsdekretet ska varje myndighet garantera proaktiv öppenhet 

genom att ha ett avsnitt på sin hemsida som heter Amministrazione Trasparente (öppen 

förvaltning). Öppenhetsdekretet reglerar i detalj vad som ska offentliggöras proaktivt. 

Det ska exempelvis finnas information om myndighetens budget, beslut och 

organisation m.m.199  I den senare kategorin ska det ingå information om lön, tillgångar, 

                                              

 
195Se Tommasi, Le prospettive del nuovo accesso civico generalizzato, Federalismi.it n.5/2018, s. 

16-19. 
196Se Linee guida ANAC s. 7. 
197Se TAR Trento, Sez. unica, 23 gennaio 2017 n. 21, TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, 13 giugno 

2017, n. 1579, TAR Liguria-Genova, Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 1002 och TAR Puglia-Bari, Sez. 

III, 19 febbraio 2018, n. 231. 
198Se Tommasi, Federalismi.it n.5/2018, s. 17.  
199I bilaga A till öppenhetsdekretet finns en lista över all information och handlingar som 

Amministrazione Trasparente ska innehålla. Bilagan har inte uppdaterats till följd av de ändringar 

som har gjorts med regeringsdekret n. 97/2016. En uppdaterad version av bilagan finns i Linee 

guida ANAC n. 1310/2016 (ANAC:s riktlinjer). 
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extra kostnader i samband med anställningen av varje person som ingår i förvaltningens 

ledning och av dem som är politiskt tillsatta.200 Den italienska konstitutionsdomstolen 

har nyligen uttalat sig och bedömt publiceringskravet rörande lön och tillgångar av de 

personer som ingår i förvaltningens ledning vara i strid mot den italienska grundlagen. 

Den delen av bestämmelsen ska därmed inte tillämpas. Enligt domstolen är nyttan av att 

få tillgång till dessa uppgifter inte proportionerlig i förhållande till skyddet för 

personuppgifter. Kravet ska begränsas till att endast omfatta dem som ingår högst upp i 

förvaltningens ledning. Domen har dock lämnat kvar ett frågetecken, nämligen om 

dessa uppgifter fortfarande kan begäras ut med stöd av den reaktiva öppenheten eller 

inte.201 Det kan nämligen te sig inkonsekvent att påstå att offentliggörandet av 

uppgifterna är oproportionerligt enligt den proaktiva öppenheten men proportionerligt 

enligt den reaktiva öppenheten.  

Enligt artikel 8 i öppenhetsdekretet ska informationen finnas tillgänglig på hemsidan 

i fem år. När tiden har löpt ut kan den enskilde fortfarande ta del av informationen 

genom den reaktiva öppenheten. 

Uppföljningen garanteras genom ANAC:s sanktionsmöjligheter med grund i artikel 

47 i öppenhetsdekretet. Enligt artikel 5 punkt 1 i öppenhetsdekretet kan även den 

enskilde kontrollera att myndigheten uppfyller sina publiceringskrav genom rätten att 

begära att myndigheten offentliggör information som inte finns på hemsidan. 

Myndigheten kan avslå den enskildes begäran endast med hänvisning till att den 

begärda informationen inte ska offentliggöras enligt öppenhetsdekretet.202
 Om 

myndigheten har fullgjort sin skyldighet ska denna hänvisa den enskilde till rätt avsnitt 

på hemsidan.203
  

Sammanfattningsvis består den proaktiva öppenheten av två huvudsakliga moment. 

Det ena momentet avser myndighetens uppföljning av publiceringskraven. Det andra 

momentet avser den enskildes och ANAC:s rätt att kontrollera att lagen respekteras.  

                                              

 
200Artikel 14 i regeringsdekret n. 33/2013.  
201Corte Costituzionale, sentenza del 20 febbraio 2019. Bedömningen har gjorts utifrån artikel 3 i 

den italienska grundlagen som stadgar allas likhet inför lagen.  
202Corrado, s. 144. 
203TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, 19 marzo 2014, n. 3014. 
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5 Lagstiftningarna - en jämförelse  

5.1 Vad är syftet med lagstiftningarna? 

Utformningen, men även tillämpningen, av respektive lands lagstiftning förstås på ett 

enklare sätt om hänsyn tas till syftet som dessa lagstiftningar vill uppnå. Att utröna 

syftet i respektive lands öppenhetslagstiftning har medfört en rad svårigheter. Ett 

klargörande av syftet kan vara viktigt av två huvudsakliga skäl. För det första 

aktualiseras syftet vid en sekretessprövning, där myndigheten ska ställa 

sekretessintresset mot öppenhetsintresset. Det är således av vikt att ha kännedom om 

vad syftet med öppenhet är för att sedan starkt argumentera för den, när öppenheten 

riskerar att inskränkas vid en sekretessprövning. För det andra kan syftet ge vägledning 

kring hur långt respektive lands lagstiftning sträcker sig. Den senare betydelsen bör 

hållas i åtanke i resterande del av framställningen.  

Den grundläggande frågan är om lagstiftningen ses som en grundläggande rättighet 

för individen eller endast som ett medel för att bekämpa korruption och för ett effektivt 

ansvarsutkrävande? Jag inleder med Italien eftersom frågan har väckts vid granskningen 

av den italienska lagstiftningen. Italiens exempel illustrerar tydligt varför frågan är av 

betydelse. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.1 är den nya handlingsoffentligheten ett 

resultat av den stora anti-korruptionsreformen som påbörjades år 2012. Tanken bakom 

reformen är att korruption ska bekämpas preventivt och rätten att få tillgång till 

information klassificeras som en preventiv åtgärd mot korruption. Rätten ska därför inte 

ses som ett mål utan som ett medel för att skapa tillit mellan myndigheter och 

medborgare, för att garantera effektivitet i förvaltningen och för att underlätta 

ansvarsutkrävandet.204 Detta ska resultera i god förvaltning och opartiskhet,205 vilket 

har bekräftats av Consiglio di Stato som har anfört att regleringen utgår från de 

demokratiska principerna i grundlagen men har primärt tillkommit för att förändra 

                                              

 
204Den första nationella handlingsplanen för att bekämpa korruption antogs 2013 (Primo Piano 

Nazionale Anticorruzione-Delibera CIVIT 11 settembre 2013 n. 72).  
205Nicotra, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati 

personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, Federalismi.it n.11/2015 s. 5 och Patroni 

Griffi, Federalismi.it n. 8/2013, s. 2. 
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förvaltningen genom bekämpning av missbruk och olagliga beteenden inom denna.206 

Det som indirekt kan läsas ur Consiglio di Statos domskäl är att den enskildes rätt till 

information är något som följer av korruptionsreformen men det är inte det primära 

syftet med regleringen. Syftet blir ännu svårare att identifiera när portalparagrafen, 

artikel 1 punkt 1, i regeringsdekret n. 97/2016 ställs mot artikel 5 punkt 2 i samma 

dekret.207 I den förstnämnda sägs att rätten att få tillgång till information ska säkerställa 

medborgarnas rättigheter, främja deltagande samt uppmuntra allmänheten till kontroll i 

det allmännas verksamhet. I den sistnämnda sägs enbart att man vill främja 

allmänhetens kontroll i det allmännas verksamhet och medborgarnas deltagande i den 

allmänna debatten. Individens rätt att få tillgång till information som en grundläggande 

rättighet försvinner helt plötsligt ur bilden. Här hamnar jag vid ett vägskäl. Den 

italienska lagen ger stöd för att rätten att få tillgång till information ska ses som en 

grundläggande rättighet. Den ger även stöd för att rätten är ett politiskt redskap i den 

demokratiska processen och för att den utgör en väsentlig kontrollmekanism för att 

bekämpa oegentligheter inom förvaltningen.208  

Vad är det primära syftet som den italienska regleringen vill uppnå? Var läggs 

tyngdpunkten? Från rättstillämpningen kan urskiljas att olika aktörer använder det 

resonemang som mest lämpar sig beroende på vilket intresse de ska skydda.209 Om 

exempelvis Dataombudsmannens210 uttalanden tas i beaktning har flera motiveringar 

grundats på att syftet med den italienska öppenhetslagstiftningen är att utöva kontroll 

inom förvaltningen för att bekämpa korruption.211 Med ett sådant argument har avslag 

lättare kunnat ges. Bortsett från det faktum att det är fel att beslut grundas på att syftet 

inte har uppfyllts (något som har kritiserats), visar uttalandena att anti-

korruptionsargument kan leda till mer restriktiva utgångar. En mer generös utgång kan 

fås om det är individens rätt som står i centrum för bedömningen.   

                                              

 
206Consiglio di Stato, Sez. V,17 marzo 2015, n. 1370.  
207Se avsnitten 4.4.1 och 4.4.2 ovan. 
208Se Gardini, Federalismi.it, n. 19/2018 s. 6-9.  
209Aktörerna är Dataombudsmannen och TAR. Det har lagts märke till att Dataombudsmannen 

tenderar att ge avslag i de flesta fallen när det handlar om enskildas personuppgifter. Praxis från 

TAR är istället mindre restriktiv och domsluten lutar mot större öppenhet. 
210Enligt artikel 5 punkt 7 i regeringsdekret n. 97/2016 ska en myndighet inhämta ett uttalande från 

Dataombudsmannen när ett avslag har grundats på skydd för personuppgifter.  
211Se Garante della protezione dei dati personali, Parere n. 360 del 10 agosto 2017.  
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Utifrån det som tidigare har konstaterats är det, enligt min mening, en illusion att tro att 

den italienska lagen betraktar rätten att få tillgång till information som en 

grundläggande rättighet för individen. Aspekten finns men intar inte första plats. 

Kontexten, och även lagstiftningens konstruktion, talar för att främsta målet är att 

komma till rätta med korruption inom den offentliga verksamheten.   

I England är FOIA tystlåten vad gäller syftet. I the White Paper Your Right to Know 

kan läsas att det är ett öppet styrelsesätt och ett effektivt ansvarsutkrävande som 

eftersträvas.212 Det har senare lagts till att utflödet av dessa två grundläggande ändamål 

är att allmänheten ska garanteras bättre förståelse för det allmännas verksamhet, att 

förbättra kvalitén i beslutsfattandet, främja allmänhetens deltagande i debatten och 

skapa tillit mellan medborgarna och myndigheterna.213 Av praxis framgår att FOIA inte 

är riktad till någon enskild individ utan till ”the world at large” (a disclosure under 

FOIA is a disclosure to the public).214 

Till sist, Sverige. Tryckfrihetsförordningen anger att offentlighetsprincipen ska 

garantera ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. I och med 

offentlighetsprincipens starka band till tryckfrihetsförordningen är principen, i snävaste 

bemärkelse, tänkt att utnyttjas av pressen som sedan sprider informationen vidare till 

allmänheten.215 Idag kan offentlighetsprincipen ses i en vidare kontext, som också ger 

den enskilde rätten att ta del av allmänna handlingar. Trots att regeringsformen inte 

uttryckligen anger det är ”ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” ett syfte 

som fångas upp också av de grundläggande fri- och rättigheterna i regeringsformen.216 

Konstellationen som råder i Sverige medför att offentlighetsprincipen delvis kan ses 

som en rättighet. Den svenska offentlighetsprincipen skulle dock bli mer officiellt 

betraktad som en grundläggande rättighet för individen om kopplingen med 

tryckfrihetsförordningen tonas ned.  

                                              

 
212Se avsnitt 3.2. 
213House of Commons, Justice Committee, Post-legislative scrutiny of the Freedom of Information 

Act 2000, First report of Session 2012-13, s. 10. 
214S v IC and The General Register Office (EA2006/0030), 9 May 200, p. 80. 
215Prop. 1975/76:160 s. 70 f. 
216Se Bergström & Ruotsi, s. 66-68. 
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Mot bakgrund av att den engelska samt italienska offentlighetsprincipen, till skillnad 

från den svenska, inte har en koppling till en lag som reglerar tryckfrihet kan det vara 

svårare att påstå att en korporativistisk tanke finns också i dessa länder. Ledning får 

istället tas genom att titta på respektive lands lagstiftning. Min bedömning är att en 

korporativistisk tanke är mer synlig i England, där FOIA påstår sig endast skydda det 

som är av allmänt intresse.217 Det som är av allmänt intresse ska göras offentligt och 

pressen, enligt min mening, lämpar sig bättre för den uppgiften. För Italiens del är det 

svårare att identifiera en uttrycklig korporativistisk tanke i lagstiftningen. Svaret 

kommer att kunna ges längre fram i tiden när det kommer gå att se hur 

offentlighetsprincipen utnyttjas, av vem den främst utnyttjas och dess effekter.  

Det intressanta med den svenska modellen är att den fria åsiktsbildningen är det 

främsta målet med offentlighetsprincipen. Följderna av att främja den fria 

åsiktsbildningen är effektivitet i förvaltningen, i folkstyret samt rättssäkerhet. 

Maktmissbruk hör även till bilden. I Italien och England är förhållandet omvänt: 

effektivt ansvarsutkrävande och maktmissbruk är första målen medan den fria 

åsiktsbildningen blir effekten.  

I de följande avsnitten ska det som har sagts om syftet hållas i åtanke för att kunna 

förstå varför systemen ser ut som de gör. 

5.2 Att vara eller icke vara konstitutionellrättslig   

Det är endast Sverige som slår fast offentlighetsprincipen i sin grundlag. England och 

Italien har ingen grundlagsfäst bestämmelse som skyddar principen. Ingångarna är dock 

olika eftersom Storbritannien inte har en skriven grundlag till skillnad från Italien. 

Gemensam nämnare för båda länderna är att de gör anspråk på att deras lag har en 

konstitutionellrättslig status. Storbritannien beskriver FOIA som en revolutionerande 

konstitutionell åtgärd som är en produkt av den omfattande konstitutionella förändring 

som ägde rum i Storbritannien mellan 1997 och 2009.218 Dessutom har det i rättspraxis 

utvecklats en princip som indelar Acts of Parliament i vanliga (ordinary) och 

konstitutionella (constitutional). I Thorburn v Sunderland City Council anfördes att en 

                                              

 
217Se Cameron, s.183 (i not 17), där författaren anför att traditionen av undersökande journalistisk är 

stark i Storbritannien. 
218Dawn, s. 3 f. 
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Act of Parliament är konstitutionell när den på ett övergripande sätt rör det rättsliga 

förhållandet mellan stat och individ, alternativt utvidgar eller minskar omfattningen av 

vad som nu skulle betraktas som en grundläggande rättighet.219
  I Italien har det både i 

Consiglio di Statos uttalande och i doktrin anförts att rätten bör ges en 

konstitutionellrättslig status eftersom den ska fungera som en mittpunkt mellan diverse 

principer som slås fast i grundlagen.220 

Trots vikten som Storbritannien och Italien ger FOIA respektive regeringsdekret n. 

97/2016 är det ett faktum att det inte finns någon grundlagsfäst offentlighetsprincip. Det 

handlar inte bara om att ha en skriven rätt i grundlagen eller inte. Frågan är viktig när 

man tittar på den praktiska följden av att ha eller inte ha en grundlagsfäst bestämmelse. 

Den svenska offentlighetsprincipen kommer med svårighet att kunna ändras enligt 8 

kap. 14 § RF.221
 I Italien kommer lagen enklare att kunna ändras eftersom den 

rangordnas som vanlig lag.222 I Storbritannien gäller principen om parlamentets 

överhöghet. Parlamentet kan stifta alla lagar det vill och kan passera dessa genom olika 

readings med endast enkel majoritet.223 Principen i Thorburn kan endast ge vägledning 

när två eller flera Acts of Parliament konkurrerar med varandra224  och bekräftar den 

engelska FOIA:s vikt i den engelska rättsordningen. Däremot kan principen i Thorburn 

inte förbise det faktum att Storbritannien inte har en skriven grundlag och dess praktiska 

följder.  

5.3 Tillämpningsområde - hur stort är omfånget? 

Beträffande frågan om vad som omfattas av insyn eller inte har skillnaderna mellan 

länderna utförligt utretts i delen av uppsatsen som rör tillämpningen.225 Beträffande 

frågan om vem som åtnjuter rätten att få tillgång till information ger ingen av 

                                              

 
219Thorburn v. Sunderland City Council [2002] EWHC 195 (Admin) p. 62.  
220Se avsnitt 4.3 ovan. 
221Jrf. 4 kap. 7§ RF (ändring av vanlig lag), där endast enkel majoritet krävs.  
222Se artikel 72 (ändring av vanlig lag) och artikel 138 (ändring av grundlag) i den italienska 

grundlagen.  
223Se avsnitt 3.2 ovan. 
224Dawn, s. 101. 
225Se avsnitt 6.5 nedan. 
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lagstiftningarna upphov till större problem eftersom rätten garanteras alla, även icke-

medborgare och juridiska personer.  

När det kommer till frågan om vilka aktörer som är underkastade lagstiftningen finns 

det utrymme för att betona några skillnader mellan länderna. Utgångspunkten är att 

varje lands lagstiftning innehåller någon brist men min bedömning är att Italien har 

kommit längst i den frågan. Lagstiftande organ, till skillnad från Sverige och 

England,226 omfattas inte av öppenhetsregleringen. Däremot går lagstiftningen längre än 

Sverige och England i fråga om statligt ägda bolag och privata aktörer som utför 

uppgifter som normalt tillkommer det allmänna. Dessa aktörer har en obegränsad 

skyldighet att svara på enskildas begäranden av att få ta del av information. Deras 

skyldighet är endast begränsad när det kommer till proaktiv öppenhet. Det är en rimlig 

begränsning eftersom det inte kan förväntas att privata aktörer ska offentliggöra samma 

information som en myndighet. I Sverige omfattas inte privata aktörer av 

tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens tillämpningsområde. 

Den engelska lagstiftningen kan också anses som restriktiv i denna del eftersom det är 

Secretary of State som i varje enskilt fall avgör om en privat aktör omfattas av FOIA 

eller inte.  

Endast bolag, där kommuner och landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande 

samt statligt ägda bolag, som nämns i bilagan till OSL, omfattas av den svenska 

öppenhetslagstiftningen. I England ska statligt ägda bolag vara helägda. Även i denna 

del är den svenska och engelska öppenhetslagstiftningarna således restriktiva.  

Utifrån den redogjorda helhetsbilden går det att bekräfta att Italien har en mer 

långtgående lagstiftning när det kommer till vilka aktörer som omfattas av 

skyldigheten.227 I ANAC:s riktlinjer sägs att lagstiftarens vilja är att öppenhetsintresset 

ska värnas även när offentliga uppgifter anförtros externa subjekt eller när staten har ett 

rättsligt bestämmande inflytande i ett bolag. Dessa aktörer ska svara för principen om 

öppenhet, opartiskhet och effektivitet i samma utsträckning som en myndighet gör.228
 

ANAC:s förklaring förefaller vara i linje med den italienska öppenhetslagstiftningens 

                                              

 
226Se 2 kap. 5 § TF samt 2 kap. 2 § OSL och Schedule 1 i FOIA.  
227Jrf. RTI, där Afghanistan och Slovenien har fått fullpoäng för att ha heltäckande regleringar kring 

vilka rättssubjekt som ska svara för öppenhet. Deras offentlighetsprincip gäller myndigheter, 

lagstiftande organ, domstolsväsendet och alla privata aktörer.  
228Linee guida ANAC n. 1309/2016 s. 9. 
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syfte som främst ämnar bekämpa korruption. Det ska inte finnas utrymme för att 

kringgå systemet: ju flera aktörer, desto mindre risk.  

I Sverige har ett förslag utarbetats om att införa offentlighetsprincipen i offentligt 

finansierad och privat utförd vård och utbildning, men förslaget har inte nått 

framgång.229 Ett av de största argumenteten mot är att det kan vara kostsamt och svårt 

att anpassa sig till ett sådant komplext regelverk.230 Dock bör insynsintresset, oavsett 

om det är en privat aktör eller en myndighet som utför offentliga uppgifter, vara lika 

starkt när det rör sig om allmänna medel.231 Här bör det återigen fallas tillbaka på syftet 

eftersom en granskning av det allmänna leder till ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning. Om vissa aktörer utesluts riskerar den fria åsiktsbildningen att 

inskränkas.232   

5.4 Begränsningar i processen  

Beträffande processen kräver inget av länderna att den enskilde motiverar sin begäran 

rörande utlämning av handlingar. En betydelsefull skillnad mellan länderna ligger 

istället i anonymitetsskyddet. Det är endast Sverige som garanterar ett sådant skydd. Vid 

en genomgång av de faktorer som RTI använder i sin granskning av samtliga av 

världens länders öppenhetslagstiftning har jag lagt märke till att anonymitetsskyddet 

inte nämns bland dessa, något som har väckt förvåning från min sida. Enligt min 

mening borde anonymitetsskyddet vara poänggivande eftersom en avsaknad av detta 

skydd kan medföra att enskilda avskräcks från att begära ut handlingar.  Det är även ett 

prov på att likställighetsprincipen har fått utrymme eftersom en nyhetsjournalist, 

privatperson och företag ställs på samma nivå.   

Utifrån det som har kartlagts i tidigare avsnitt kan slutsatsen dras att säkerställandet 

av anonymitetsskyddet beror på vilka prioriteringar lagstiftaren gör. England och Italien 

begränsar rätten till insyn med hänvisning till begärans art, något som är främmande för 

tryckfrihetsförordningen. Begränsningar som exempelvis stötande eller upprepade 

                                              

 
229SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden.  
230SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden s. 154 f. 
231SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden s. 145 och 147 
232Se SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden s. 145 f. 
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begäranden kräver att individens identitet är känd. Om Sverige skulle införa samma 

begränsningar, skulle anonymitetsskyddet gå förlorat.233 Det är en avvägning som pekar 

på vikten som offentlighetsprincipen har i det svenska rättssystemet.  

Den svenska offentlighetsprincipen är mer extensiv medan den engelska och 

italienska offentlighetsprincipen genomsyras av större pragmatism, som i sin tur leder 

till större restriktivitet. Pragmatismen i England förverkligas genom att det finns 

bestämmelser som begränsar rätten att få tillgång till information om kostnaderna för att 

söka informationen överskrider den lämpliga gränsen eller om begäran är stötande eller 

upprepad. I Italien regleras dessa begränsningar inte i lag men TAR har tydligt visat sin 

linje i frågan som är att vaga, uppenbart orimliga eller kostsamma begäranden ska 

undantas från rätten att få tillgång till information.234 Dock framhåller TAR att 

myndigheter har en stark bevisbörda. De ska styrka att deras verksamhet hindras samt 

att de har fört en dialog med den enskilde.235 Det bör tilläggas att i England och Italien 

behöver myndigheten samråda med tredje part vid behov. Det inslaget i 

handläggningsprocessen medför att deras begränsningar i begärans art är mer 

rättfärdigade. I en omfattande begäran kan flera motparter komma i fråga, vilket ökar 

administrationen som en handläggning kräver.   

Den svenska lagstiftaren har inte velat införa begränsningar som rör begärans art. 

Tryckfrihetsförordningen ställer inga krav på hur ofta den enskilde kan begära ut 

handlingar och det ställs inte heller krav på antalet handlingar som kan begäras ut. 

Samma handling kan dessutom begäras ut flera gånger utan att begäran ska ses som 

upprepad.236 Dock kan utmaningar av samma slag uppstå även i Sverige. Ett exempel 

illustreras av JO:s kritik mot ett beslut som hade fattats av Kalmar kommun. Fallet rörde 

en person som hade gjort frekventa och omfattande begäranden inom loppet av två år. 

Den omständigheten ledde till att kommunen beslutade att inte längre handlägga 

begäranden som framställdes av den personen. Utöver att ha uppenbart agerat i strid mot 

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen grundades JO sin kritik 

                                              

 
233Jrf. Jäderblom, s. 357.  
234Se TAR Lazio-Roma, Sez. II, 7 luglio 2017, n. 8572; TAR Lazio-Roma, Sez. II, 27 settembre 

2017, n. 9940; TAR Lombardia-Milano, Sez. III, 11 ottobre 2017, n.1951; TAR Emilia Romagna-

Bologna, Sez. II, 3 ottobre 2017, n. 645.  
235TAR Puglia-Bari, Sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234. 
236Se Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling s. 34. 
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på 1 kap. 9 § RF. Kommunen hade inte iakttagit saklighet och opartiskhet genom att 

behandla den personen på ett annorlunda sätt.237
  

JO:s beslut är, enligt min mening, fritt från anmärkningar. Det som jag däremot vill 

lyfta fram är att JO har i samband med överlämnandet av 2014 års ämbetsberättelse, 

upplyst konstitutionsutskottet om att frågan kring frekventa och omfattande begäranden 

behövdes utredas särskilt.238
 Frågan har senare utretts men det har inte ansetts föreligga 

ett behov av att reglera fall av frekventa och omfattande begäranden. Slutsatsen har 

kunnat dras med hjälp av en enkätundersökning som har visat att frekventa och 

omfattande begäranden utgör en liten del av de totala framställningar som vanligtvis 

görs.239
  

I fallet som rörde Kalmar kommun hade beslutet grundats på den höga administrativa 

bördan. Enligt engelsk rätt hade Kalmar kommuns fall bedömts som stötande, vilket kan 

bekräftas genom att titta på ett fall med liknande omständigheter Coggning v the 

Information Commissioner. I fallet hade en person gjort 20 framställningar av att få ut 

information och skickat 73 brev och 17 vykort till myndigheten. Följden blev att 

tjänstemännen fick sätta sina kärnfunktioner åt sidan, varför Information Tribunal ansåg 

att begäran var stötande.240 

 Omfattande begäranden kan ge upphov till ett annat problem som är av mer praktisk 

karaktär. En omfattande begäran, som kräver en betydande sekretessprövning, kan vara 

svår att förena med ett annat viktigt skydd som är skyndsamhetskravet. Ett sådant 

praktiskt problem låg till grund för fem anmälningar som riktades mot 

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) under 2012 och 2013. I JO:s beslut framgår 

att tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav kommer kunna uppfyllas av 

myndigheten om den är organiserad på så sätt att den tillsätter extra resurser och 

personal.241 

                                              

 
237JO 2015/16 s. 653.  
238KU: s bet. 2014/15: KU11 s. 16.  
239Ds 2017:37 s. 62. 
240Coggings v IC (EA/2007/0130), 13 May 2008, p. 28. 
241JO 2015/16 s. 678 f.  
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Det engelska och det italienska systemet ämnar, till viss del, skydda det allmännas 

ställning. Det är något som i mindre utsträckning görs i Sverige där lagstiftningen är 

mer individinriktad och samtidigt mer betungande gentemot myndigheterna. Englands 

och Italiens motivering är att offentlighetsprincipen, som i första hand är ägnad att 

garantera rätten att få tillgång till information eller handlingar, inte ska missbrukas för 

andra syften. Missbruk av rätten ska därför inte skyddas. Det som England och Italien 

går miste om med ett sådant argument är att en omfattande begäran kan även vara 

ansvarsfull och styras av ett genuint intresse av att vilja ta del av information. I Italien 

läggs det även till att missbruk av rätten leder till att förvaltningens effektivitet 

äventyras. Här bör läggas märke till att Italiens uppfattning om ”effektivitet” i 

förvaltningen skiljer sig från den svenska uppfattningen. I Italien tycks en omfattande 

begäran vara ett hinder för att förvaltningen ska fungera effektivt medan i Sverige tycks 

öppenhet vara främsta förutsättningen för att förvaltningen ska fungera effektivt.242 Av 

den anledningen ska även ett missbruk av rätten skyddas.  

Här kan det vara av värde att återknyta till det syfte som regleringarna ämnar 

åstadkomma. Om det är den fria åsiktsbildningen som ska uppnås blir det mer naturligt 

att ha en reglering som skyddar individen i form av skyndsamhetskrav, 

anonymitetsskydd, och ingen begräsning för omfattande och frekventa begäranden. Det 

skärper dessutom lagstiftningens styrka. Om det är korruption eller endast transparens i 

beslutsfattandet som lagstiftaren vill komma åt, blir en miniminivå för den enskildes rätt 

att ta del av handlingar mer relevant. 

5.5 Sekretess 

Alla tre länderna har en huvudregel om offentlighet och ett undantag om sekretess i 

syfte att skydda allmänna och enskilda intressen. För att kunna avgöra om en 

begränsning är godtagbar eller inte, rekommenderar forskare att en bedömning görs i tre 

steg som motsvarar synsättet som ofta anförs och som avser god standard. De tre stegen 

är legalitet, proportionalitet och effektivt rättsmedel. Jag kommer att diskutera legalitet 

                                              

 
242Jrf. med avsnitten 2.2 och 4.4.4. 
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och proportionalitet i förhållande till den svenska, engelska och italienska 

öppenhetslagstiftningen.243 

Legalitet betyder att en begränsning av rätten att få tillgång till information ska anges 

tydligt i lag och vara precis. I Sverige ska en begränsning göras noga i särskild lag 

enligt tryckfrihetsförordningen. Sekretessgrunderna i 2 kap. 2 § 1 st. TF realiseras 

genom detaljerade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.  

För Italiens del innehåller artikel 5 bis punkt 1 och 2 i regeringsdekret n. 97/2016 

sekretessregler. Italien har ett mindre starkt legalitetskrav än Sverige eftersom lagen 

endast nämner grunderna. De italienska sekretessgrunderna är lika generella som 

sekretessgrunderna i 2 kap. 2 § 1 st. TF. Consiglio di Stato har kritiserat den allmänt 

hållna utformningen i den italienska bestämmelsen eftersom den kan leda till osäkerhet 

kring hur dessa grunder ska tillämpas. Osäkerheten kan i sin tur resultera i att 

myndigheterna är friare i sin bedömning.244 Jag kan se stora fördelar i detta uttalande 

och instämma med Consiglio di Stato:s oro.   

Under studiens gång har ytterligare en fråga väckt min uppmärksamhet. En viktig 

iakttagelse i sammanhanget är att de generella grunderna i regeringsdekret n. 97/2016 

definieras av ANAC och inte av lagstiftaren.  Det är således soft-law som sätter ramarna 

för hur en sekretessregel ska tillämpas. Enligt artikel 5 bis punkt 6 i regeringsdekret n. 

97/2016 ger lagstiftaren ANAC mandat att definiera tillämpningsområdet för 

sekretessundantagen.245
 Lagstiftarens beslut om överlåtelse av beslutanderätt till ANAC 

har skapat en livlig debatt bland italienska jurister som i doktrin har ifrågasatt 

lämpligheten med att ANAC fyller ut lagen. Det är önskvärt, menar flera jurister, att ett 

sådant känsligt område regleras helt på lagstiftningsnivå. Även om ANAC är en 

självständig myndighet anses det inte vara lämpligt att den tar ansvar för att definiera 

                                              

 
243Se Maurer, Comparative Study on Access to Documents (and Confidentiality Rules) in 

International Trade Negotiations, European Parliament Policy Department, Directorate-General 

for External Policies 2015, s. 9 f. 
244Consiglio di Stato, Parere 24 febbraio 2016 n. 515. 
245ANAC har efter delegeringen antagit Delibera 13/09 del 28 dicembre 2016 (Linee Guida ANAC 

n. 1309/2016). 
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grunder som är högst politiskt laddade och där en avvägning mellan viktiga motstående 

intressen ska göras.246
  

Följdfrågan är huruvida ANAC:s riktlinje ska betraktas som bindande eller inte. 

Ingen klarhet har nåtts i den frågan.247
 Skulle riktlinjen vara bindande får det betydelse 

för uppföljningen av den eftersom ett agerande i strid mot riktlinjen kan göras gällande i 

domstol. Det går dock inte att förbise det faktum att det är en myndighet som har fyllt ut 

lagen och inte lagstiftaren. Det går att diskutera huruvida generella sekretessgrunder i 

kombination med soft-law kan förenas med rättsstatsprinciperna. Rättsstatsprinciper, 

som förstås i termer av rättssäkerhet och förutsebarhet248 (jag bortser från 

maktdelningsprincipen i denna kontext), kommer inte kunna följas med en vag 

formulering av viktiga sekretessgrunder och soft-law. Detta eftersom rättssäkerheten 

äventyras genom godtyckliga bedömningar. Förutsebarheten hotas således av soft-law. 

Viktiga värden bör normalt skyddas med regler som har karaktären av lag.249  

För Englands del innehåller del II i FOIA sekretessregler. Även vad gäller England 

är legalitetskravet mindre starkt eftersom sekretessgrunderna är generella. Dessa fylls ut 

primärt genom praxis som är en viktig rättskälla. Vägledande är även ICO:s riktlinjer. 

Dessa är inte bindande men de ger uttryck för vad ”good practice” är. ”Good practice” 

är något som IC måste främja enligt section 47 FOIA. Samma resonemang om 

rättsstatsprinciperna går inte att föra för Englands del eftersom förutsättningarna är 

annorlunda till följd av common law-systemet.   

Proportionalitet betyder att begränsningen av rätten att få ta del av information inte 

ska vara mer omfattande än vad som är nödvändigt. Vad gäller proportionalitetskravet 

har England en systematik som är i linje med vad som är internationellt brukligt250 det 

                                              

 
246Se Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia: l’arte di rendere oscure le cose semplici, 

Federalismi.it n. 1/201, s. 3; Galletta, Accesso (civico) generalizzato ed esigenza di tutela dei dati 
personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza ”le vite degli altri”? 
Federalismi.it n. 10/2018, s. 7 f. Notari, Federalismi.it n. 18/2018, s. 4-6.  

247Se Corrado, s. 190-194. I texten dras paralleller med området om offentlig upphandling, där 

lagstiftaren har delegerat till ANAC att fylla ut lagen. I det fallet specificerade lagstiftaren 

uttryckligen i lag vilka riktlinjer som skulle vara bindande eller inte. Lagstiftaren har inte visat 

samma tydlighet på öppenhetsområdet.  
248Harbo, The function of Proportionality Analysis in European Law, s. 277 f. 
249Petersson, Rättsstaten- Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, s. 22. 
250Se not 243 ovan.  
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vill säga att uttryckligen reglera the prejudice (harm) och the public interest test.251 

Enligt 2 (2) (b) FOIA ”… in all the circumstances of the case, the public interest in 

maintaining the exemption should outweigh the public interest in disclosing the 

information”. 

 I Sverige kan riksdagen anta sekretessregler endast om de är påkallade med hänsyn 

till viktiga motstående intressen som listas i 2 kap. 2 § TF. Kravet på proportionalitet 

förtydligas i förarbeten genom ordet ”nödvändig”. Proportionalitetsbedömningen levs 

sedan upp genom ett system som bygger på skadeprövning som myndigheterna ansvarar 

självständigt för. Utrymmet för myndigheternas skadeprövning varierar med hur 

sekretessregeln är utformad. Riksdagen kan skapa absoluta regler (som är få) eller regler 

som lutar för offentlighet eller för sekretess.252 Dock ska myndigheterna inte inskränka 

offentlighetsprincipen i flera fall än vad som är absolut nödvändigt. Myndigheternas 

plikt att iaktta proportionalitetskravet framgår av förarbeten men inte av lagtexten. 

Tryckfrihetsförordningens systematik är så pass väl etablerad i praktiken att den är 

underförstådd. Ett krav på att riksdagen ska efterleva proportionalitet finns i TF men 

kortfattat. På grund av avsaknaden av en lagstadgad proportionalitetsprincip för 

myndigheterna anses Sverige inte uppfylla RTI:s standard som kräver att the public 

interest test framgår av lag. Ledning skulle kunna tas från England, där FOIA 

uttryckligen reglerar the public interest test och vinner därför på tydlighet.  

Ett sätt som skulle förenkla det svenska systemet och göra den mer i linje med andras 

länders system är den som Bergström & Ruotsi förespråkar, det vill säga att börja se på 

offentlighetsprincipen som en rättighet och inte bara som en princip som endast hör till 

tryckfrihetsförordningen.253 Den unga svenska rättighetskatalogen254 i regeringsformen 

har ett klart och tydligt system för rättighetsbegränsningar.  I 2 kap. 20 § RF sägs att fri- 

och rättigheter ska begränsas genom lag. I 2 kap. 21§ RF ska begränsningar göras 

                                              

 
251Det bör dock noteras att the prejudice (harm) test endast tillämpas för vissa sekretessgrunder (Jrf. 

klassbaserade grunder som inte kräver en skadebedömning). The public interest test tillämpas inte 

när det är fråga om absoluta sekretessgrunder.  
252Se avsnitt 2.5 ovan samt Bergström & Ruotsi, s. 69. 
253Bergström & Ruotsi, s. 169-171. 
254Se prop. 1975/76:209 s. 16. Innan 1 januari 1975 har grundlagsskyddet kring fri- och rättigheter 

utgjorts av en enda paragraf, nämligen 16 § i 1809 års regeringsform.   
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endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vidare 

i mening två läggs till att begränsningen aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett det och inte heller sträcka sig så långt att den 

utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. 

Jämfört med den i tryckfrihetsförordningen kryptisk lydelse är RF:s 

begränsningssystematik mer transparent och explicit. Offentlighetsprincipen är en 

förutsättning för yttrandefrihet och informationsfrihet och bidrar till den fria 

åsiktsbildningen. Med det tankesättet kan offentlighetsprincipen sättas i en vidare 

kontext som är rättighetskatalogen.255 Tydligare regler om begränsning av 

offentlighetsprincipen skulle gynna vårt system och upprätthålla dess styrka. Även en 

bestämmelse som uttryckligen reglerar the public interest test skulle göra systemet 

tydligare. Resonemanget kommer att förstås ur ett mer konkret perspektiv i avsnitt 6.6 

nedan.  

I den italienska lagtexten nämns endast ordet konkret skada, vilket är intressant att 

uppmärksamma. En bokstavlig och därmed snäv tolkning av lagtexten leder till 

slutsatsen att endast en skadebedömning ska göras och att öppenhetsintresset inte får 

någon betydelse i sammanhanget.256
 Frågan som uppstår är om myndigheterna, i 

praktiken, ändå ska väga in öppenhetsintresset i bedömningen. I ANAC:s riktlinjer 

påpekas att det primära syftet med lagstiftningen är att uppnå ökad öppenhet. Rätten att 

få tillgång till handlingar ska därför vara huvudregeln och sekretessgrunderna ska tolkas 

restriktivt.257 I riktlinjerna från Dipartimento della Funzione Pubblica258 anges att in 

dubio kring tillämpningen av en sekretessgrund ska öppenhetsintresset ha företräde.259
 

Det senare har kritiserats av Dataombudsmannen som i ett uttalande har anfört att hela 

konstruktionen med skadebedömningen skulle förlora sitt syfte om det påstås att 

öppenhetsintresset får en priviligierad ställning.260 I doktrin har det istället sagts att 

bristen i lagstiftningen kompenseras av att sekretessgrunderna bör tolkas restriktivt och 

                                              

 
255Bergström & Ruotsi s. 65-68. 
256Tommasi, Federalismi.it n. 5/2018, s. 14 f. 
257Linee guida ANAC n. 1309/2016, s. 5 f. 
258Dipartimento della Funzione Pubblica är ett organ som tillhör Italiens ministerråd. Det agerar 

som stödfunktion i syfte att samordna och organisera den offentliga förvaltningens verksamhet.   
259Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare 2/2017, s. 3. 
260Garante per la protezione dei dati personali, Parere n. 521 del 15 dicembre 2016. 
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att en proportionalitetsbedömning alltid ska göras.261
 När en sekretessgrund blir aktuell 

ska myndigheten göra en avvägning mellan nyttan med insynen och skadan som uppstår 

av att uppgiften röjs. En sådan bedömning är ett gott skydd för att öppenhetsintresset 

inte ska ge vika om den sannolika skadan inte bedöms vara stor.262
 En 

proportionalitetsbedömning ger utdelning till alla intressen som är inblandade i 

prövningen.263 Lagstiftaren har dessutom uppställt några rättssäkerhetsgarantier som 

bidrar till att värna om öppenhetsintresset.264 Enligt artikel 5 bis punkt 1 finns en 

preskriptionstid för sekretessgrunderna. I punkt 4 anges att information kan lämnas ut 

partiellt och punkt 5 möjliggör en senareläggning av offentliggörandet i syfte att skydda 

enskilda och allmänna intressen. Riktlinjen från ANAC respektive ministeriet är tydliga 

med att konstatera att öppenhet ska ha företräde när tveksamhet uppstår. Den normala 

följden med nya lagstiftningar är dock en annan, nämligen att vid tveksamhet kommer 

myndigheten att förhålla sig restriktiv och därmed sekretessbelägga.265  

5.6 Proaktiv öppenhet  

Kartläggning av engelsk respektive italiensk rätt har avslutats med en översiktlig 

redogörelse av den proaktiva öppenheten i respektive lands rättssystem. Skyldigheten 

att offentliggöra handlingar proaktivt är ett främmande koncept för svensk 

öppenhetstradition. En förklaring är att den engelska och italienska 

handlingsoffentligheten härstammar från USA:s modell av Freedom of Information Act 

1966.266 Den bygger på tre huvudprinciper. Den första är indelningen mellan 

myndigheternas skyldighet att proaktivt offentliggöra viss information och den 

enskildes rätt att begära ut information på eget initiativ. Den andra är en total tillgång 

till myndigheternas handlingar eller information (såvitt det inte råder sekretess). Den 

                                              

 
261Savino, Il Foia italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, Giornale di Diritto Amministrativo 

n. 5/2016 s. 598-600. 
262Corrado, s.178 f.   
263Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3631. 
264Corrado, s.182. 
265Corrado, s.174 f. 
266Freedom of Information Act 1966 är en produkt av President Lyndon Johnsons administration.  
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tredje är att tillgång till information erkänns oavsett om den enskilde har ett motiv eller 

ett intresse som styr begäran.267
  

Det finns dock skillnader mellan den engelska och italienska proaktiva öppenheten. I 

italiensk rätt intar den proaktiva öppenheten en stark ställning, vilket bekräftas av att 

lagstiftaren noggrant har angett i lag vilken information som proaktivt ska 

offentliggöras. Från 2013 till 2016 var den proaktiva öppenheten enda möjligheten till 

insyn vid sidan av den klassiska handlingsoffentligheten som bara kunde utnyttjas av få. 

Ett system som endast byggde på den proaktiva öppenheten bedömdes snart inte vara 

tillfredsställande. Den ansågs vara för handlingsdirigerande, dels gentemot myndigheter 

som var tvungna att offentliggöra handlingar utan en motsvarande begäran, dels 

gentemot enskilda eftersom lagstiftaren förutsätter sig veta vad enskilda vill ta del av.268  

I England är läget annorlunda eftersom IC har fått kompetens av lagstiftaren att anta 

en modell (Model Publication Scheme) som endast ställer upp minimikrav för vad som 

proaktivt ska offentliggöras. Myndigheter kan sedan själva besluta vad de vill 

offentliggöra under förutsättning att grundmodellen respekteras. Detta för att 

myndigheternas verksamhet ser olika ut, vilket leder till att även det som kan bedömas 

vara av allmänt intresse skiftar.  Grundprincipen är att, om en uppgift begärs ut med en 

viss frekvens, kommer myndigheten att offentliggöra uppgiften proaktivt.269 Ett sådant 

system är i linje med den engelska FOIA:s syfte som främjar offentliggörande av 

information som är av allmänt intresse. I Italien är förhållandena mer auktoritativa 

eftersom den proaktiva öppenheten bygger på lagstiftarens antaganden om vad den 

enskilde vill veta.   

Av ren nyfikenhet har jag använt mig av Amministrazione Trasparente på det 

italienska utrikesministeriets hemsida270 och Publication Scheme på det brittiska 

utrikesministeriets hemsida.271 Min upplevelse av att söka information i 

Amministrazione Trasparente var att informationen var svår att hitta. Det finns många 

kategorier som innehåller mängder av information, som oftast inte är uppdaterad. Min 

                                              

 
267Falletta, Il Freedom of Information Act italiano e i rischi della trasparenza digitale, 

Federalismi.it n.23/2016, s. 2-4. 
268Gardini, Federalismi.it n. 1/2017, s. 7. 
269Corrado, s. 351 och 414. 
270https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali  
271https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office/about/publication-

scheme  

https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office/about/publication-scheme
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office/about/publication-scheme
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upplevelse av Publication Scheme var det motsatta. Det var enkelt att hitta information 

eftersom kategorierna är formulerade på ett begripligt sätt.272 Min bedömning är att den 

proaktiva öppenheten har stor potential eftersom den kan minska myndigheternas börda 

när information av allmänt intresse offentliggörs. Det krävs dock kännedom om att ett 

sådant verktyg finns, vilket inte alltid är fallet i Italien. I dagsläget används verktyget 

normalt endast av juridiska personer.273  

Till sist vill jag uppmärksamma att min begäran till England respektive Italiens 

utrikesministerium, som redovisas nedan, kommer att publiceras under avsnittet 

Amministrazione Trasparente och Publication Scheme på respektive hemsida.274 I 

beslutet från det brittiska utrikesministeriet, som jag fick i samband med utlämningen av 

den begärda informationen,275 står det:  

”You would wish to be aware that once an FOI request is answered, it is 

considered to be in the public domain. To promote transparency, we may now 

publish the response and any material released on gov.uk in the FOI releases 

section. All personal information in the letter will be removed before publishing”. 

Det är intressant att uppmärksamma detta eftersom det visar på hur den proaktiva samt 

reaktiva öppenheten hör samman. Myndigheterna ska handlägga enskilda begäranden 

men även visa allmänheten att dessa har genomförts och ge en bild av vad som begärts 

ut i syfte att vara transparenta.  

 

 

 

 

                                              

 
272Who we are and what we do; What we spend and how we spend it; What our priorities are and 

how are we doing; How we make decisions; Our policies and procedures; Lists and registers; The 

Services we offer;   
273Corrado, s. 414. 
274Se Publications: FOI releases på https://www.gov.uk/government/publications resp.  

     Registro delle richieste di accesso civico generalizzato(FOIA) på  

   https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/altri-contenuti-canale/altri-

contenuti-accesso-civico/accesso-civico-generalizzato-c.html  
275Se avsnitt 6.6.2 nedan.  

https://www.gov.uk/government/publications
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/altri-contenuti-canale/altri-contenuti-accesso-civico/accesso-civico-generalizzato-c.html
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/altri-contenuti-canale/altri-contenuti-accesso-civico/accesso-civico-generalizzato-c.html
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6 Insyn i rättstillämpningen genom 

utövande av rätten till insyn  

6.1 Inledande anmärkningar  

Som nämnts i inledningskapitlet har jag framställt en begäran om att få ta del av 

handlingar i Sverige, England och Italien i syfte att kunna besvara frågan om hur 

tillämpningen ser ut i respektive land. Kapitlet är strukturerat på så sätt att jag inleder 

med att presentera den begäran som jag har gjort till respektive lands 

utrikesministerium. Varje avsnitt innehåller sedan mina iakttagelser gjorda dels under 

processens gång, dels efter att handlingen eller informationen har kommit mig till 

handa. Kapitlet avslutas med en redogörelse av resultatet. 

6.2 Skriftlig begäran  

Nedan presenteras min begäran hos utlandsmyndighet eller utrikesministerium i 

respektive land.  

 

Min begäran till svenska ambassaden i Budapest löd (via email): ”Jag skulle vilja ta del 

av de analysrapporter som ambassaden har författat i samband med parlamentsvalet i 

Ungern den 8 april 2018”.  

 

Min begäran till Foreign and Commonwealth Office löd (via email): ”I am writing to 

make a request under the Freedom of Information Act 2000. I would like to have the 

reports/analysis written by the British authorities (British Embassy in Sweden or the 

appropriate Unit at the Foreign and Commonwealth Office) regarding the general 

election in Sweden on the 9th of September 2018.” 

 

Min begäran till Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale löd: 

“Relazioni su analisi elettorali effettuate in occasione delle elezioni legislative in 
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Ungheria l’8 aprile 2018.”276
  I Italien ska en blankett fyllas in. Förutom ett krav på att 

den enskildes kontaktuppgifter fylls i, innehåller blanketten ett fält där den enskilde får 

en valmöjlighet att ange syftet med begäran. Det poängteras att det är endast av 

statistiska skäl.277 ID-handlingen ska bifogas med begäran för att denna ska tas upp till 

sakprövning. Det är av vikt att notera att begäran har gjorts med regeringsdekret n. 

97/2016 som grund. Hade begäran gjorts med stöd av lag 241/90 hade jag behövt bevisa 

ett legitimt intresse, vilket jag inte kan anses ha i det aktuella fallet. 

6.3 Ländernas tolkning av begäran och dess följder  

Utgångspunkten för min undersökning är tre likalydande begäranden, avseende samma 

objekt. Redan vid det här stadiet bör en första iakttagelse göras. Sverige och Italien har 

mottagit min begäran och inlett handläggningen utan behov av ett klargörande från min 

sida. Så var inte fallet med England eftersom det brittiska utrikesministeriet bad mig 

specificera mitt objekt, vilket resulterade i en mer detaljerad formulering till skillnad 

från den första jag gjorde. I den inledande dialogen med FCO kan användandet av 

section 1 (3) FOIA identifieras. I korrespondensen anför FCO:  

“In order for us to be able to assist you with your request and best direct any 

search please could you clarify the scope of your request. As currently drafted 

your request is too broad and we may be unable to proceed with it”. 

 Mitt förtydligande, eller rättare sagt avgränsning, löd: 

“I would like to have the report that UK has written regarding the result of the 

general election in Sweden, which took place on the 9th of September 2018. The 

timeframe should therefore be a few days after the election or the whole week 

after the election depending on when the report has been written. Reports 

regarding the election campaign, that have been written before the day of the 

election, are not included in my request”. 

Formuleringen i begäran skiljer sig från den förra eftersom den är avgränsad till att 

endast omfatta information kring resultatet av valet. Den engelska bestämmelsen, 

                                              

 
276Översättning: analysrapporter som har författats i samband med parlamentsvalet i Ungern den 8 

april 2018.  
277Dessa är: personliga skäl, studier och forskning, journalistiska ändamål, på uppdrag av en icke-

statlig organisation, på uppdrag av en branschorganisation och kommersiella ändamål.  
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section 1(3) FOIA, är ett gott verktyg som myndigheten kan använda sig av när en 

begäran är otydlig. Den har därmed en praktisk funktion samtidigt som den kan 

betraktas som en begränsning av rätten till insyn eftersom ett förtydligande kan leda till 

att den inledande begäran avgränsas ytterligare. 

Anledningen till att FCO har uppmuntrat mig till ett klargörande är att begäran 

bedömdes vara för omfattande (se korrespondensen ovan ”too broad”). Det är en 

motivering som jag har ställt mig tveksam till med syftet bakom section 1(3) FOIA. En 

korrekt användning av bestämmelsen bör vara att göra anspråk på att begäran skall vara 

allmänt hållen eller oprecis. När en otydlig begäran behöver åtgärdas blir section 1(3) 

FOIA tillämplig.278 Som jag förstår den engelska FOIA kan en omfattande begäran 

endast angripas med section 14 som grund (i den mån den anses vara stötande på grund 

av omfattningen). Frågan är här om FCO har förväxlat tydlighetskravet med 

omfattandekravet. Det är tydligt att England har en annan ingång än Sverige och Italien.  

Den svenska ambassaden i Budapest har identifierat fem handlingar som motsvarar 

min begäran. Handlingarna rör dels rapportering innan valet dels rapportering efter 

valet. Italien har istället tillhandahållit mig den information som har författats efter 

valet. I den handlingen som har lämnats ut finns en hänvisning till en tidigare rapport 

som har skrivits innan valdagen. Den hade, precis som gällande den svenska 

ambassaden, kunnat ges ut men så har inte skett. De skilda resultaten i mängden 

information som har lämnats ut av alla tre länderna leder till slutsatsen att det handlar 

ytterst om en tolkningsfråga av vad den enskilde, jag i detta fall, begärt ut. Ordalydelsen 

i min begäran har tolkats på olika sätt av Sverige och Italien. Sverige tycks ha grundat 

sin sökning på ordet ”parlamentsvalet i Ungern” medan Italien tycks ha lagt vikt på 

själva datumet av valet. Poängen är inte att avgöra vad som är rätt utan endast notera att 

tolkningen av begäran har påverkat graden av insyn.  

Sverige och Italien har inte bedömt min begäran vara för oprecis eller omfattande. 

Hade begäran bedömts vara oprecis av svenska ambassaden i Budapest hade 

utlandsmyndigheten behövt, för att uppfylla serviceskyldigheten i 6 § FL, föra en dialog 

med mig. Enligt svensk rätt ställs det dessutom höga krav för att en myndighet ska 

underlåta att handlägga en allmänt hållen begäran. Handlingar som den enskilde vill ta 

                                              

 
278Se ICO, Interpreting and clarifying a request, s. 9 och 11-13. 
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del av ska, enligt svensk praxis, vara omöjliga att hittas.279 I Italien är en myndighet inte 

skyldig att handlägga en oprecis begäran under förutsättning att en dialog först har förts 

med den enskilde.280 Det är intressant att notera att Sverige och Italien har godtagit min 

begäran från början men inte England. Skillnaden som jag har identifierat i 

inledningsfasen av processen har, utan tvekan, påverkat omfattningen av min insyn. 

6.4 Processen  

Tiden för handläggning är akilleshälen för samtliga tre länder i min undersökning. 

Sverige har ett skyndsamhetskrav, England har ett krav på genast med en maximitid på 

20 arbetsdagar och Italien har ett krav på maximal handläggningstid på 30 dagar. Min 

begäran till Sverige har handlagts inom loppet av 8 arbetsdagar,281 till England 22 

arbetsdagar och till Italien 28 dagar.282 Om tidshanteringen bedöms i relation till det 

kravet som varje lands lagstiftning uppställer kan sägas att Sverige och Italien klarat 

sina tidskrav med knapp marginal, medan England överskred sin tidsgräns.  

En diskussion bör föras på ett mer allmänt plan. Offentlighetsprincipens vikt i 

Sverige bekräftas av att begäran ska hanteras skyndsamt. I mitt fall, där en 

sekretessprövning har gjorts av svenska ambassaden, godtar JO att några dagar tas i 

anspråk.283 Dock borde åtta dagar inte motsvara uttrycket ”några dagar”. 

Skyndsamhetskravet är ett betydelsefullt krav eftersom ett dröjsmål med ett utlämnande 

kan innebära att det förlorar sin mening.284 Samtidigt är skyndsamhetskravet även ett 

ambitiöst krav. Jag har gjort två reflektioner kring skyndsamhetskravet i samband med 

utövandet av rätten att få tillgång till handlingar hos svenska ambassaden i Budapest.  

Den ena reflektionen är strikt relaterat till förutsebarhet. Ramarna för 

skyndsamhetskravet har definierats av JO men hur myndigheterna förhåller sig till 

                                              

 
279Se KamR Göteborg nr. 6787-1994.  
280Se avsnitt 4.4.3 ovan. 
281Jag beslutade att endast räkna arbetsdagar för Sveriges del.  
282Den italienska lagtexten anger ordet ”dagar” utan att specificera om det endast ska röra sig om 

arbetsdagar. Jag beslutade att även räkna in helgdagar för Italiens del.  
283Jrf. JO:s bedömning av skyndsamhetskravet med RÅ 1979 Ab 6, där domstolen anför att om en 

begäran fordrar en genomgång av omfattande material kan det vara ofrånkomligt med ytterligare 

dröjsmål.  
284Se Ds 2017:37 s. 20. 
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uttrycket ”några dagar” kan variera. En ovisshet kring när jag skulle få ta del av 

handlingarna har rått sedan begäran framställdes.285 Förutsebarhet skulle, enligt min 

mening, kunna uppnås med ett tidsbestämt krav. Den engelska respektive italienska 

tidsfristen på 20 arbetsdagar respektive 30 dagar kan bedömas som för lång. Enligt 

RTI anses tio dagar vara en godtagbar tidsfrist. England har ett tidsbestämt krav på 20 

arbetsdagar men lagen ställer också ett separat krav på genast (promptly).286 Vid en 

första anblick såg konstruktionen ut att vara en god kombination. Risken blir, vilken har 

visats vid tillämpningen, att en maxtid för handläggning övergår till normaltid.287 

 Den andra reflektionen rör rättssäkerheten. Ambitionen av att handlägga snabbt ska 

inte innebära att kvaliteten på en sekretessprövning nedprioriteras. En sekretessprövning 

kan vara tidskrävande eftersom varje uppgift för sig ska granskas och prövas. 

Sekretessbeläggning sker på bekostnad av öppenhet. En inskränkning i 

offentlighetsprincipen ska åtminstone värnas av skyddet för att en korrekt och noggrann 

prövning faktiskt har skett.  

6.5 Begreppsbildningen ”information” och ”allmän handling” i 

praktiken  

Begreppsbildningen ”allmän handling” och ”information” har lett till intressanta 

iakttagelser. Enligt svensk rätt kan en handling ges ut om den är allmän. Samma krav 

ställs inte i den engelska respektive italienska rätten. I dessa rättssystem nämns istället 

begreppet ”information”. Med ”information” avses inte vilken information som helst, 

utan den ska förvaras hos myndigheten.   

Skillnaden mellan allmän handling och information är betydelsefull ur en teoretisk 

synpunkt. ”Information” är ett brett rekvisit och begreppet ska förstås som en uppgift 

som kan extraheras ur en handling eller en omarbetning av uppgifter.288
 Enligt svensk 

rätt undantas handlingar som inte har färdigställts under förutsättning att dessa inte har 

arkiverats. Dessutom undantas minnesanteckningar som inte tillför ärendet något i sak 

och utkast. Användningen av begreppet “information” medför, till skillnad från det 

                                              

 
285Den svenska ambassaden i Budapest har dock meddelat mig att begäran var under handläggning.  
286Jrf. Afghanistan, där vid sidan av ett skyndsamhetskrav finns en maxtid på 10 dagar.  
287Jrf. Jäderblom, s. 356.  
288Corrado, s. 162.  
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svenska begreppet, att även information som skapas under den fasen av processen som 

föregår ett färdigställande av en handling, kan vara föremål för insyn. I den meningen 

kan begreppet ”information” bedömas vara bredare. 

Skillnaden blir dessutom markant vid tillämpningen. Min begäran till England och 

Italien har resulterat i information, som motsvarar min begäran, men som har tagits ut ur 

ett redan befintligt dokument. I beslutet från FCO står det att informationen har 

tillhandahållits i form av digest289
 (sammandrag). Det som har getts ut är delar som har 

hämtats från ursprungsdokumentet eller ursprungsdokumenten. Även den italienska 

ambassaden i Budapest har sammanställt uppgifter från ett ursprungsdokument (med 

referens till det). Sverige skiljer sig åt i den mening att alla fem handlingar som har 

identifierats har getts ut genom en kopia av originalhandlingen med maskering i de 

delar där sekretess råder.  

Med det svenska systemet i bakhuvudet har tillhandahållandet av sammanställd 

information, vid första anblick, framstått som främmande i mina ögon. 

Tillvägagångssättet av det engelska utrikesministerium och italienska ambassaden blev 

tydligt för mig när respektive lagparagraf granskades igen.  I det engelska och italienska 

rättssystemet får formkraven en underordnad betydelse, vilket rättfärdigar sättet på 

vilket myndigheterna har lämnat ut informationen. Det vore en annan sak om lagtexten 

tydliggjorde begreppet handling till att ges ut i sin helhet.   

Fördelen med de engelska och italienska bestämmelserna är att deras definition av 

vad den enskilde kan få insyn i är mer vidsträckt. Fördelen med det svenska systemet är 

istället att ursprungshandlingen ges ut. Det är inte samma sak att få ta del av den 

ursprungliga handlingen som att få ta del av sammanställd information. I det första fallet 

kan den enskilde utöva viss kontroll genom att få del av hela handlingen. Detta 

garanteras inte på motsvarande sätt vid ett utlämnande av sammanställd information, där 

myndigheten har omarbetat en redan befintlig handling. 

                                              

 
289The Oxford English Dictionary definierar “digest” som ” digested collection of statements or 

information; a methodically arranged compendium or summary of literary, historical, legal, 

scientific, or other written matter”. Se även IC, Means of communication (section11). 

 



 

 

62 

I ett sådant fall är det viktigt att kunna falla tillbaka på de ändamålen som regleringarna 

ämnar åstadkomma. Om man endast tittar på individens rätt att bli informerad, i sin 

renodlade form, får det en undanskymd betydelse om informationen tillhandahålls 

genom en handling eller en sammanställning. Det som spelar roll är individens rätt att 

bli informerad eller att uppnå djupare kunskap om ett ämne.  Om man istället tittar på 

individens kontrollmöjligheter inom den offentliga verksamheten, blir skillnaden i 

begreppsbildningen mer väsentlig. Detta eftersom en handling innehåller all information 

som myndigheten har upprättat.290  

Jag vill avslutningsvis konstruera ett hypotetiskt scenario. I Italien har jag begärt ut 

handlingar med stöd av den nya handlingsoffentligheten i regeringsdekret n. 97/2016. 

Handlingar kan även begäras ut med stöd av den klassiska handlingsoffentligheten 

genom lag 241/90. Den senare lagen har inte kunnat användas eftersom det ställs krav 

på legitimitet. Om vi ponerar att jag hade kunnat utöva rätten med stöd av lag 241/90 

fastlår artikel 22 att det ska röra sig om en administrativ handling.291 Den nya 

handlingsoffentligheten avser istället information, data och handlingar. En begäran med 

stöd av lag 241/90 hade lett till att jag hade fått handlingar och inte information. Detta 

för att lag 241/90 kräver att handlingen vid tidpunkten för begäran redan ska existera 

och en omarbetning är inte tillåten.292
 Mitt hypotetiska scenario visar tydligt att den 

italienska lagstiftaren är medveten om att skillnaden mellan handling och information 

innebär två skilda utgångpunkter för vad individen kan få insyn i, vilket styrker min tes.   

6.6 Besluten 

6.6.1 Sverige  

Den svenska ambassaden i Budapest har bifogat ett beslut i samband med utlämningen 

av de begärda handlingarna. Fem handlingar har påträffats hos svenska ambassaden, 

                                              

 
290Jrf. Sloveniens lösning på RTI:s hemsida. I Slovenien omfattar regleringen information endast i 

form av handlingar. Definitionen lyder: ”Public information shall be deemed to be information 

originating from the field of work of the bodies and occurring in the form of a document, a case, a 

dossier, a register, a record or other documentary materials drawn up by the body, by the body in 

cooperation with other body, or acquired from other persons.  
291Se avsnitt 4.3 ovan. 
292Se TAR Campania-Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2017, n. 2860; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 

117/2011; TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 4 aprile 2016, n. 366; TAR Veneto-Venezia, Sez. 

III, 12 febbraio 2016, n. 145. 
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varav fyra bedömts vara offentliga och lämnats ut i sin helhet. En handling har getts ut 

partiellt och på handlingens framsida finns en sekretessmarkering.293 En 

sekretessmarkering betyder inte att myndigheten är undantagen en sekretessprövning.294  

I beslutet anförs: 

”I handlingarna förekommer uppgifter som rör Sveriges förbindelser till annan stat. 

Eftersom det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat 

sätt skadar landet om vissa uppgifter röjs gäller sekretess för dessa enligt 15 kap. 1 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)”. 

Det kommer inte som en överraskning att utrikessekretessen i 15 kap. 1 § OSL har 

tillämpats. Ett indicium ges redan genom själva sekretessmarkeringen som hänvisar till 

bestämmelsen. Det som istället kommer som en överraskning är den lakoniska 

motiveringen som ambassaden har gett. I motiveringen finns endast en ordagrann 

upprepning av vad 15 kap. 1 § OSL fastslår. Bestämmelsen innehåller ett rakt 

skaderekvisit, vilket innebär att offentlighet är huvudregeln.295
 Om det kan antas att 

offentliggörandet av uppgiften skulle skada eller störa relationen med annan stat råder 

det sekretess.296 Enligt förarbetena ska rekvisiten störa och skada inte ges en vid 

innebörd och för att dessa rekvisit ska uppfyllas krävs att det är fråga om en olägenhet 

för landet.297
 Irritation eller tillfälliga störningar som orsakas annan stat genom 

offentliggörandet bör inte nödvändigtvis leda till sekretess.298
 Offentlighetsprincipen 

ska endast ge vika om det framstår som absolut nödvändigt för att skydda Sveriges 

intresse av att bevara relationen med Ungern. Ett tecken på att ambassaden har gjort en 

proportionalitetsbedömning kan inte läsas ur beslutet. Det hade varit önskvärt att visa att 

de ändamål som ligger till grund för öppenhet inte kan uppfyllas för de uppgifterna som 

har sekretessbelagts. Samtidigt bör det tilläggas att myndigheternas 

motiveringsskyldighet enligt 32 § FL inte kräver att myndigheten redovisar en ingående 

                                              

 
293Se 2 kap. 20 § TF och 5 kap. 5 § 1 st. OSL. 
294Bohlin, s. 150.  
295Lund, Offentlighetsprincipen 250 år-ett historiskt arv i en internationell kontext, Juridisk 

publikation, s. 346. 
296Prop. 2008/09:150 s. 284. 
297Prop. 1979/80:2 Del A s. 131. 
298Prop. 1994/95:112 s. 26. 
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bedömning i beslutet.299 Dock bör de centrala punkterna som har lett till beslutet 

inbegripas av motiveringen,300
 vilket i det här fallet inte gjorts. Svårigheten med 

sekretessärenden är att en utförlig motivering kan riskera att röja uppgifter som är tänkta 

att sekretessbeläggas. Gränsen kan därför vara svår att dra, samtidigt som att det är av 

värde att den enskilde får kännedom om de motiven som ligger bakom inskränkningen 

av dennes rätt till insyn.  

Även om det har kunnat upptäckas en brist i motiveringen bör det konstateras att 

sekretessbeläggningarna i den hemligstämplade handlingen är få. Den omständigheten 

visar att tjänstemannen som har ansvarat för skadeprövningen på ambassaden är 

medveten om att 15 kap. 1 § OSL innehåller ett rakt skaderekvisit och har därmed utgått 

från att offentlighet är huvudregeln.   

6.6.2 England  

Sverige skulle kunna finna inspiration i Englands tillvägagångssätt. I beslutet, som har 

skickats i anslutning till informationen, framgår att viss information har undanhållits 

med stöd av section 27, internationella relationer, section 35, utformning och utveckling 

av regeringens politik, samt section 40, personuppgifter i FOIA.  Section 27 (1) (a) 

FOIA motiveras i beslutet på det här sättet: 

”Section 27(1)(a) of the FOIA recognises the need to protect information that 

would be likely to prejudice relations between the United Kingdom and other 

states if it was disclosed. The application of s. 27(1)(a) requires us to consider the 

public interest arguments in favour of releasing and withholding information. We 

acknowledge that releasing information in the report would increase public 

knowledge about our relations with Sweden. However, s. 27 (1)(a) recognises that 

the effective conduct of international relations depends upon maintaining trust and 

confidence between governments. If the United Kingdom does not maintain this 

trust and confidence, its ability to protect and promote UK interests through 

international relations will be hampered, which will not be in the public interest. 

The disclosure of information detailing our relationship with the Swedish 

Government and reports on the recent election could potentially damage the 

bilateral relationship between the UK and Sweden. This would reduce the UK 

government’s ability to protect and promote UK interests through its relations 

with Sweden, which would not be in the public interest. For these reasons we 

consider that the public interest in maintaining this exemption outweighs the 

public interest in disclosing it”. 

                                              

 
299Prop. 1971:30 s. 493. 
300Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s. 237. 
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Section 27 (1) (a) FOIA är en kvalificerad och skadebaserad sekretessgrund, vilket 

framgår av rekvisitet prejudice i lagtexten. En skadebedömning behöver därför göras i 

den inledande fasen för att konstatera bestämmelsens tillämplighet. Därefter ska the 

public interest test göras. Denna tvåstegsbedömning illustreras tydligt i motiveringen, 

där tillämpligheten först konstateras och sedan finns en redogörelse för the public 

interest test. Här kan en viktig skillnad med Sverige uppmärksammas vad gäller själva 

konstruktionen. Skadebedömningen i England fyller funktionen av att endast konstatera 

tillämpligheten av bestämmelsen. Detsamma sker i Sverige eftersom skadebedömningen 

avgör sekretessregelns tillämplighet. Skillnaden ligger i att den svenska bedömningen 

avslutas när skadan har bedömts finnas och öppenhetsintresset vägs in i 

skadebedömningen. En brittisk myndighet ska, enligt section 2 (2) (b) FOIA, ta ett steg 

vidare i bedömningen. Den ska bevisa att ett allmänt intresse av att behålla undantaget 

ska väga tyngre än ett allmänt intresse av att göra informationen offentlig. Enligt IC ska 

myndigheten redovisa argumenten för offentlighet och för sekretess.301 I beslutet har 

redogörelsen för the public interest test gett en bild av de övergripande principerna som 

har drivit fram FCO:s beslut. Det måste dock tilläggas att FCO snabbt konstaterar 

skadan, precis som den svenska ambassaden gjorde, men väger upp den bristen med en 

utförlig the public interest test. En mer detaljerad skadebedömning ryms senare som en 

del av the public interest test. Det visar att båda bedömningarna lätt kan gå in i 

varandra.  

Både section 27 (1) (a) FOIA samt 15 kap. 1 § OSL är generellt formulerade 

sekretessregler. Det är därför särskilt betydelsefullt att proportionalitetsbedömningen 

iakttas i syfte att kompensera den generella formuleringen av bestämmelserna. Det är 

även en förutsättning för att den enskilde förstår helhetsbedömningen bakom 

myndighetens beslut. I det här avseendet är England bättre än Sverige. Enligt min 

mening beror detta på att den engelska FOIA tydligt delar in bedömningen i två steg, 

vilket klart redovisas i tillämpningen. I Sverige är det underförstått att 

öppenhetssinteresset ska vägas in i skadebedömningen. Detta är varken något 

                                              

 
301ICO, The public interest test, s. 9.  
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tryckfrihetsförordningen eller offentlighets- och sekretesslagen beskriver i tydliga 

ordalag.  

Den andra grunden som har aktualiserats vid min begäran är section 35 (1) FOIA 

som avser utformning eller utveckling av regeringens politik. Det är ett klassbaserat och 

kvalificerat undantag. Ordet kvalificerat innebär att the public interest test ska göras och 

motiveringen lyder: 

”It is recognised that there is a public interest in greater transparency in the 

decision making process to ensure accountability within public authorities. I 

understand that this would also apply to interest in how the government reports on 

elections in other countries. However, officials need to be able to conduct 

rigorous and candid risk assessments of their policies and programmes without 

there being premature disclosure which might off better options and inhibit the 

free and frank discussion of all policy option. If such reports were routinely 

released it would reduce the candour of these discussions and inevitably reduce 

the quality of debate and analysis and lead to inhibited decision and policy 

formulation. For these reasons we consider that the public interest in maintaining 

this exemption outweighs the public interest in disclosure of the information”.  

Även i den här delen av beslutet har ett tillfredsställande the public interest test gjorts. 

Dessutom har samma struktur med en tvåstegsbedömning tillämpats. Det finns ingen 

motsvarande bestämmelse i OSL. Det förefaller rimligt att anta att även den svenska 

regeringen har ett intresse av att skydda handlingar som skapas vid utformning av sin 

politik. Enligt svensk rätt skyddas dessa handlingar genom begränsningen om att det ska 

röra sig om en allmän handling. En handling kommer att betraktas som allmän endast 

när den har upprättats eller när den anses vara inkommen. Utkast och koncept omfattas 

inte av regleringen, även om de tillför ärendet sakuppgift. 

Samma resonemang kan inte föras för Englands räkning. Som tidigare har 

uppmärksammats bygger den engelska FOIA på begreppet ”information”. Till skillnad 

från rekvisitet allmän handling kommer fler uppgifter att falla inom FOIA:s 

tillämpningsområde. Detta innebär att den brittiska lagstiftaren behöver angripa med en 

sekretessgrund för att skydda handlingar som har ett utkastsform. I båda länderna är 

resultatet densamma men skyddet ges under två separata paraplyer. I Sverige kommer 

utformning av en policy inte att betraktas som färdigställd och därmed inte ges ut medan 

i England kommer informationen att sekretessbeläggas i ett senare skede. Skillnaden är 

en ytterligare bekräftelse på att begreppet ”information” ser ut att vara mer långtgående 
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och i öppenhetsvänlig riktning men att den verkliga innebörden och restriktiviteten av 

begreppet emellertid visas i tillämpningen.  

Den tredje grunden som aktualiseras vid min begäran är section 40 (2) som hänvisar till 

(3): 

”Finally, some of the information you have requested, is personal data relating 

third parties, the disclosure of which will contravene one of the data protection 

principles. In such circumstances section 40(2) and (3) of the Freedom of 

Information Act apply. In this case, our view is that disclosure would breach the 

first data protection principle. This states that personal data should be processed 

fairly and lawfully. It is the fairness aspect of this principle, which, in our view, 

would be breached by disclosure. In such circumstances, s. 40 confers an absolute 

exemption on disclosure. There is, therefore, no public interest to apply”. 

En absolut sekretessgrund återfinns här i styckets slutdel. En liknande bestämmelse 

finns även i 21 kap. 7 § OSL som gäller sekretess 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 (GDPR). I Italien regleras 

samma sekretessgrund i artikel 5 bis punkt 2 (a) i regeringsdekret n. 97/2016. I den sägs 

att personuppgifter skyddas i enlighet med den lagstiftningen som gäller på området. 

Det är klart att uttrycket syftar till den nationella personuppgiftslagstiftningen samt 

GDPR.  

Det intressanta är att sekretessgrunden betraktas som absolut enligt den engelska 

FOIA medan den i Sverige och Italien betraktas som relativ. I Sverige har dessutom 

bestämmelsen getts innebörden av ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att offentlighet 

ska vara huvudregeln. Artikel 86 GDPR, som innebär att personuppgifter i allmänna 

handlingar får lämnas ut för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till 

allmänna handlingar med rätten till skydd för personuppgifter, har givits uttryck i 

respektive land med olika styrkor. Den brittiska lagstiftaren har totalt uteslutit 

öppenhetsintresset när det kommer till hanteringen av personuppgifter.  

 



 

 

68 

6.6.3 Italien  

Till sist, när det kommer till Italien finns inget att tillföra diskussionen. Den 

sammanställda informationen från min begäran har lämnats ut utan motivering. Det 

frågetecken som jag ännu bär med mig är om en sekretessprövning har skett. Det är en 

berättigad frågeställning med beaktande av att endast sammanställd information har 

givits ut och inte handlingen i dess helhet.  

6.7 Resultat- kan insyn mätas?  

Det intressanta i undersökningen har varit den ständiga ovissheten kring utgången. 

Insyn går inte att mäta med bestämda mått, men utifrån de handlingar och information 

som har kommit mig till handa, kan jag bedöma att Sverige har tillhandahållit mest 

information. All rapportering kring parlamentsvalet i Ungern har lämnats ut med få 

sekretessbeläggningar. Den sammanställda informationen från England och Italien är 

mindre heltäckande. I England har flera sekretessregler aktualiserats vilket leder till en 

följdfråga: hur mycket information har sekretessbelagts? En fråga som är svår att 

besvara eftersom jag endast erhållit sammanställd information och inte en hel handling. 

Samma följdfråga angår Italien där inget beslut har getts i samband med den 

sammanställda informationen. Frågan om hur mycket som har sekretessbelagts är starkt 

förknippad med skillnaden i begreppsbildningen mellan information och allmän 

handling. I Sverige kan kvantitet av sekretessbeläggning ses med blotta ögat. England 

kompenserar formen i vilken informationen har getts ut med en klarare 

proportionalitetsbedömning. I den delen brister Sverige.  

I jämförelse med andra länder är Sverige mest skyndsam men i relation till respektive 

lagstiftning har inget av länderna agerat särskilt skyndsamt. Undersökningen visar även 

att graden av insyn påverkas av tolkningen av begäran. Det är emellertid viktigt att 

poängtera att det inte är fråga om en tävling om vilket land som är mest öppet. Målet 

med undersökningen har istället varit att förstå hur tillämpningen i respektive land 

markerar ländernas fördelar och brister, som inte på samma sätt kan upptäckas om 

endast lagstiftningarnas formella särdrag granskas. Vad som vid första anblick ses som 

långtgående, kan i slutändan visa på en motsatt effekt.  
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7 Ett rättskulturellt skifte? 

Min studie är ett prov på att gamla uppfattningar om skillnader mellan medlemsstaterna 

i fråga om öppenhet behöver undanröjas. Ett synsätt som betonar olikheter mellan 

medlemsstaternas rättssystem behöver bytas ut med ett öppet synsätt som istället 

betonar likheter.  

Svaret på min övergripande frågeställning, det vill säga vilken ställning som 

offentlighetsprincipen har i Sverige, England och Italien, beror på vilken räckvidd som 

frågan får. Frågeställningen kan få en både snäv och vid räckvidd. Med snäv menar jag 

att det är endast de formella aspekterna, såsom lagstiftning, som granskas vid 

besvarandet av frågeställningen. Med vid menar jag den rättskulturella kontexten, i 

vilken traditionen intar en viktig roll. Tillämpningsfrågan är starkt relaterad till 

tradition.  

Om frågeställningen ges en snäv innebörd, är svaret enklare. Alla tre länder har en 

lagstiftning som garanterar enskildas tillgång till information som förvaras hos 

myndigheter. Studien visar att varje reglering har en egen struktur, i vilken det finns 

regler som rör tillämpningsområde, handläggning och sekretess (även regler om 

effektivt rättsmedel). Såhär långt kan sägas att varje land säkerställer 

offentlighetsprincipens rättsliga ställning genom att fastslå rätten att få tillgång till 

information och handlingar i grundlag eller lag.  

I syfte att djupare förstå offentlighetsprincipens ställning i Sverige, England och 

Italien bör styrkan i regleringarna diskuteras. För att utvärdera styrkan har min metod 

grundats i att först utreda syftet med varje lands reglering. Syftet utgör en god 

utgångspunkt för att få en uppfattning om hur långt respektive lands lagstiftning sträcker 

sig. Min slutsats är att om det främsta målet är den fria åsiktsbildningen kommer 

lagstiftningen vara mer individinriktad. Om det främsta målet istället är att bekämpa 

korruption eller garantera en generell kontroll i det allmännas verksamhet kommer 

lagstiftningen vara mindre individinriktad. En följd av det senare fallet är att 

avvägningarna som görs är av mer pragmatisk natur.  
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En lagstiftning som tydligt strävar efter en fri åsiktsbildning, som Sveriges system, 

kommer att ge rätten att få tillgång till information en plats i grundlagen. Skyddet som 

grundlagen ger är att rättigheten med svårighet kommer kunna ändras. Vidare kommer 

regleringen att vara mer extensiv och innehålla garantier som anonymitetsskydd och 

skyndsam handläggning. Ett starkt legalitetskrav gällande utformningen av 

begränsningar i rätten att få tillgång till information bekräftar också den fria 

åsiktsbildningens okränkbara ställning.  

En lagstiftning som istället tydligt strävar efter korruptionsbekämpning, som Italiens 

system, eller en generell kontroll inom det allmännas verksamhet, som Englands 

system, har mer heltäckande regleringar när det kommer till frågan om vem som 

åtnjuter rättigheten, vad som omfattas av insyn samt vem som är skyldig att 

tillhandahålla informationen. En lagstiftning som i första hand ämnar bekämpa 

korruption kan sätta en gräns för när en begäran kan bli för betungande för 

myndigheten. En betungande begäran kan svårligen undantas om det i första hand är 

den fria åsiktsbildningen som värnas.  

Den proaktiva öppenheten kan också ses i ljuset av korruptionsbekämpning och 

generell kontroll. Myndigheterna ska vara transparenta oavsett om den enskilde vill ha 

informationen eller inte. Det är ett tankesätt som i mindre utsträckning blir relevant om 

det är den fria åsiktsbildningen som primärt vill uppnås. Den enskilde ska kunna 

informera sig fritt och vid vilken tidpunkt som helst.  

Min slutsats är att offentlighetsprincipen har en stark ställning om den är 

individinriktad och en mindre stark ställning om den inte i samma utsträckning riktas 

mot individen. Den svenska offentlighetsprincipen, jämfört med den i England och 

Italien, är den som är mest individinriktad. Dock är det starka bandet till 

tryckfrihetsförordningen (korporativistiska synen) en omständighet som talar emot det. 

Faktum är att den enskilde, vare sig privatperson eller nyhetsjournalist, är berättigad att 

utöva rätten att få tillgång till allmänna handlingar. I samband med utövande av rätten 

erbjuder den svenska grundlagen flera regler som är till den enskildes fördel och styrker 

offentlighetsprincipens vikt i det svenska rättssystemet.  

 Den italienska lagtexten säger att offentlighetsprincipen ska säkerställa 

medborgarnas rättigheter, men inte mer än så. De italienska juristerna har försökt 

härleda principen till de rättigheter som återfinns i den italienska grundlagen. Faktum är 
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att offentlighetsprincipen inte framgår av grundlagens rättighetskatalog. Flera faktorer i 

den italienska öppenhetslagstiftningen pekar på att det är korruption som främst vill 

angripas. På fler ställen i lagen anges att offentlighetsprincipen syftar till att säkerställa 

medborgarnas kontroll av det allmänna.  

I Sverige betraktas offentlighetsprincipen, i praktiken, som en rättighet för individen. 

I Italien har jag lagt märke till att det i allmänhet finns en önskan om att 

offentlighetsprincipen blir en grundläggande rättighet för individen. I England kan det 

med säkerhet konstateras att individen över huvud taget inte finns med i bilden. Den 

enskilde har rätt att begära ut information men den informationen måste vara av allmänt 

intresse. Den enskildes intresse av insyn behöver inte sammanfalla med allmänhetens 

intresse av insyn. Den engelska FOIA riktar sig inte till en enskild individ utan till 

allmänheten i stort. Grundtanken är i linje med strävan av att ha en ”open government”.  

Om frågan ges en vid innebörd, bör ländernas traditioner tas i beaktning. Här kan det 

vara mer utmanande att besvara den övergripande frågeställningen. Konstellationen ser 

ut såhär: den svenska offentlighetsprincipen är 252 år gammal, den engelska är 18 år 

gammal och den italienska drygt två år gammal. Sifforna pekar på att traditionen har 

betydelse och den utveckling som sker inom offentlighetsområdet är starkt relaterad till 

hur länge offentlighetsprincipen varit gällande i respektive land. Sveriges modell är sui 

generis och har behållit sina egna karaktärsdrag sedan år 1766. Den svenska 

offentlighetsprincipen är en självklarhet eftersom den är så pass etablerad i den svenska 

rättsordningen, en självklarhet som dock kan ha sina nackdelar eftersom den potentiella 

risken är att den kan tas för given. Offentlighetsprincipen upprätthålls i Sverige, men 

frågan som bör ställas är hur. Min undersökning visar att mycket insyn garanteras i 

Sverige genom en handläggning som är enkel och fri från onödiga formaliteter. Bristen 

som har upptäckts i min studie gäller motiveringen av beslutet om sekretessbeläggning. 

Hur visar svenska myndigheter att öppenhetsintresset har tagits på allvar? Den 

iakttagelsen som har gjorts utifrån undersökningen har lett till en reflektion kring 

regleringen generellt. Systematiken i tryckfrihetsförordningen kan vara svår att förstå 

utifrån och mer tydlighet skulle kunna eftersträvas. Enligt RTI får Sverige noll poäng 

för att inte ha en uttrycklig och tydlig the public interest test i lagtexten. I konkreta fall 

antas Sverige ta hänsyn till öppenhetsintresset och en inskränkning av 
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offentlighetsprincipen görs endast om det är nödvändigt. En sekretessregel är utformad 

på så sätt att antingen är offentlighet huvudregeln (om det kan antas att 

offentliggörandet…) eller är sekretess huvudregeln (om det står klart att 

offentliggörandet…). Sedan kan en tjänsteman inskränka offentlighetsprincipen endast 

om det är absolut nödvändigt (enligt förarbeten). Lagtext och förarbeten ska tolkas för 

att förstå att the public interest test ska göras av svenska myndigheter. Det är därför inte 

konstigt att RTI har poängsatt Sverige på det sättet.  

Omvända förhållanden råder i England och Italien som erbjuder nyanserade 

regleringar men som kommer direkt från en lång tradition av sekretess. Mot bakgrund 

av att den engelska samt italienska förvaltningen har präglats av mer sekretess än 

öppenhet, ses förändringar i öppenhetsvänlig riktning som en börda för myndigheterna. 

I England har en granskning av FOIA visat att lagstiftningen har haft positiva resultat 

inom förvaltningen. Det är en omständighet som väger upp myndigheternas 

förhållningssätt till FOIA som en högst betungande lagstiftning.  

Resonemanget kan inte föras på samma sätt för Italiens del eftersom lagstiftningen är 

för ung för att bedöma dess effekter. Utvärderingar som har gjorts efter två år från 

regeringsdekretets ikraftträdande visar att anpassningen till lagstiftningen sker långsamt. 

Svårigheten kan främst härledas till lagstiftningens komplexitet. Den nya 

handlingsoffentligheten har haft svårt att få genomslag på grund av att tre lagstiftningar 

gäller parallellt. Det talas om “öppenhetsparadoxen” eftersom regleringarna, som bör 

ämna nå mer transparens, istället skapar förvirring, dels för myndigheterna som ska 

tillämpa dem, dels för den enskilde som ska utöva rättigheten. En prioritet för Italien 

borde vara att förenkla systemet och samla de tre regleringarna i en och samma akt.  

Svårigheten kan även härledas till att den italienska rätten till insyn under många år 

har präglats av en stark motiveringsskyldighet. Det tankesättet har visat sig vara svårt att 

ändra. Enbart den omständigheten att den enskilde vill erhålla information av ren 

nyfikenhet är svår för myndigheterna att acceptera. Öppenhet är en politisk men främst 

kulturell fråga och om förändringen inte kommer att ske på ett kulturellt plan kommer 

den endast att stanna på ytan, och riskera att förbli verkningslös.  

Englands och Italiens sekretesskultur har kunnat identifieras i min studie. Erhållandet 

av sammanställd information leder till två berättigade frågor som är hur mycket insyn 

som har garanterats samt hur mycket sekretess som har tillämpats. Min slutsats är att 
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den svenska offentlighetsprincipen har en stark ställning på grund av den långa 

traditionen. Den långa traditionen har lett till att ramarna för offentlighetsprincipen har 

kunnat sättas genom nödvändig praxisbildning. Dock ska den långa traditionen inte 

innebära att förutsättningarna för den svenska offentlighetsprincipen kan tas för givna.  

För England och Italiens del får tiden utvisa vilken ställning deras 

offentlighetsprincip kommer att ha. Själva införandet av offentlighetsprincipen i 

respektive lands rättssystem är dock ett stort steg framåt. Storbritannien kommer med 

största sannolikhet att lämna EU. I inledningen nämnde jag att från 1980-talet och fram 

till idag har en snabb utveckling skett i flera länder i Europa vad gäller införandet av 

offentlighetsprincipen. En anledning till den snabba utvecklingen kan hänföras till EU-

samarbetet. Sedan år 2001 gäller öppenhetsförordningen inom EU som garanterar 

unionsmedborgarna en rätt att få tillgång till allmänna handlingar hos EU-

institutionerna. Medlemsstaternas syn på öppenhet kan ha påverkats av utvecklingen 

inom EU. En intressant fråga för Storbritanniens del är om FOIA kommer att överleva 

trots Brexit. Det kan låta drastiskt att säga att FOIA skulle försvinna till följd av Brexit, 

en mindre ingripande åtgärd vore att FOIA kan bli föremål för inskränkning. Om FOIA 

behålls eller inte, alternativt inskränks eller inte är en fråga som är av vikt även om 

Storbritannien lämnar EU. Jag har kunnat utnyttja rätten att få tillgång till information i 

Storbritannien trots att jag inte är medborgare i landet. Med en ökad globalisering och 

ständiga kontakter med andra länder kan det vara värdefullt att ha kännedom om att en 

sådan rätt finns och att den kan utnyttjas av vem som helst.  

Till alla tre länderna är uppmaningen att tydliggöra att rätten att få tillgång till 

allmänna handlingar bör vara en grundläggande rättighet. Lagstiftningen och 

tillämpningen kommer då att vara mindre restriktiv och den kulturella processen mot 

öppenhet kommer att drivas framåt i snabbare takt. 
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