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Sammanfattning 
	

EU har gradvis utökat sin normgivningskompetens, ofta på bekostnad av 

medlemsstaternas lagstiftning. Detta har nyligen aktualiserats för Sverige på 

grund av Dataskyddsförordningen som i folkmun kallas GDPR. I och med att det 

traditionellt sett har funnits ett starkare dataskydd i EU-rätt jämfört med svensk 

rätt blir den inhemska lagstiftningen onekligen påverkad av förordningen. Den 

här uppsatsen avser analysera specifikt offentlighetsprincipen som är stadgad i 

Sveriges grundlag. Syftet är att identifiera huruvida rätten att ta del av allmänna 

handlingar, som är en del av offentlighetsprincipen, kan komma att inskränkas 

med hänsyn till principen om EU-rättens företräde. Syftet uppnås genom fyra 

etapper. Först sker en historisk tillbakablick av diskussionen vid det svenska 

unionstillträdet om offentlighetsprincipens fortlevnad. Efter detta görs en 

jämförelse mellan GDPR och intern rätt för att identifiera eventuella 

motsättningar. Vidare analyseras praxis från både Sverige och EU-domstolen för 

att visa på likheter och skillnader i avvägningen mellan offentlighet och 

sekretess. Till sist utreds hur principen om EU-rättens företräde kan tolkas 

tillsammans med andra unionsrättsliga bestämmelser för att antingen åsidosätta 

den nationella lagstiftningen eller hålla den intakt. Författaren föreslår 

slutledningsvis att effekten på offentlighetsprincipen är försumlig samtidigt som 

möjligheten att tolka mål härom delvis har skiftat från medlemsstaten till EU-

domstolen.  
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Abstract  
	

The EU has gradually expanded its legislative competence, often at the expense 

of member state legislation. This has recently become highly relevant for Sweden 

due to the recent data protection regulation, the GDPR. Since there has 

traditionally been a stronger protection for personal data in the EU in comparison 

to Sweden, domestic Swedish law will become affected by the GDPR coming 

into force. Within this backdrop, the focus in this thesis will be the right to access 

public documents, which is established in the Swedish constitution. The aim with 

this work is to identify in what respect the right to access public documents will 

be affected considering the principle of primacy according to EU law. The aim is 

pursued in four steps. First, the former discussion on how the right to access 

public documents would be affected due to Sweden’s entrance to the EU will be 

presented. Secondly, the compliance of Swedish law in relation to the GDPR in 

order to identify potential conflict of norms will be reviewed. Thirdly, case law 

of the ECJ and Swedish courts in order to show the differentiation between 

balancing transparency and personal integrity will be reviewed. Finally, it will be 

analysed how the primacy of EU law can be interpreted together with other EU 

norms to either override the Swedish constitutional law or leave it intact. The 

findings suggest that while the effect of the GDPR on the Swedish 

“offentlighetsprincipen” is negligible, the right to interpret such cases has 

gradually shifted from relying partly on the member state to the EU.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
 

Avvägningen mellan rätten att ta del av allmänna handlingar å ena sidan och 

dataskydd å andra sidan är ett dilemma som har diskuterats livligt inte bara i 

Sverige utan även internationellt. En av de främsta anledningarna till att den 

enskildes personuppgifter snabbt kan förmedlas till andra på global nivå är det 

senaste årtiondets utveckling inom teknik och sociala medier. Aktörer som 

samarbetar över landsgränser har tagit initiativ till att åtgärda de problem som 

kan uppstå med den växande behandlingen av personuppgifter, häribland EU, 

varvid det som inbegrips i fri rörlighet har kommit att få en vidgad innebörd. Ett 

aktuellt resultat av digitaliseringens och europeiseringens framfart är den EU-

förordning som i folkmun kallas GDPR.1 Förordningen trädde i kraft 25 maj år 

2018 och förde med sig både processuella och materiella ändringar; eftersom 

denna akt är just en förordning är lagstiftningen direkt tillämplig i EU:s 

medlemsstater och den verkar numera istället för Dataskyddsdirektivet.2 För 

svenskt vidkommande har Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) upphävts och 

ersatts med en till förordningen kompletterande lagstiftning som härefter 

kommer att benämnas Dataskyddslagen.3 

Övergången från ett direktiv till en direkt tillämplig förordning kan ge 

upphov till problem i de delar av lagstiftningen som medför nyheter till den 

svenska rättsordningen. En direkt tillämplig EU-akt får betydelse inte bara för de 

rättsområden som täcks av PUL, utan även grundlagsstadgade rättigheter och 

skyldigheter som stadgas i RF, TF och YGL. En av de konstitutionella 

																																																								
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. 
3 SFS 2018:218.  
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bestämmelser som sätts på prov är offentlighetsprincipen, närmare bestämt rätten 

att ta del av allmänna handlingar. I 2:1 TF stadgas:  

 
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 

medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” 

 

Med tanke på att GDPR syftar till att stärka skyddet för personuppgifter uppstår 

frågan: är GDPR förenlig med den svenska konstitutionens stadgande om en till 

synes ovillkorlig rätt att ta del av allmänna handlingar om dessa innehåller 

personuppgifter? Handlingsoffentligheten är förvisso inte absolut ens enligt den 

inhemska rättsordningen. Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) föreskriver 

att sekretess kan råda för allmänna handlingar. Normalt sett är bestämmelserna 

väldigt detaljerade och snäva till sin tillämpning men i 21:7 OSL stadgas ett brett 

och generellt undantag ifall ett utelämnande kan antas strida mot GDPR.4 

Samtidigt föreskrivs i 1:7 Dataskyddslagen att förordningens bestämmelser inte 

ska tillämpas i den utsträckning de inskränker TF och YGL, till vilka 

offentlighetsprincipen hör. Regeln har ersatt tidigare gällande 8 § PUL som 

hänvisade till specifikt handlingsoffentlighet. Hur svenska myndigheter har haft 

att balansera offentlighet och sekretess vid personuppgiftshantering har alltså 

varit problematiskt redan med PUL, men dilemmat blir mer komplicerat med den 

nya förordningen. Det är därför relevant att utreda huruvida offentlighets-

principen kan komma att inskränkas av den EU-lagstiftningen. 

Handlingsoffentlighet borde inte ses som ett främmande koncept inom 

unionsrätten. Både artikel 15 FEUF och artikel 42 i rättighetsstadgan föreskriver 

att unionsmedborgare ska ha rätt att ta del av institutionernas handlingar. Vidare 

har EU på senare tid antagit en Öppenhetsförordning som syftar till att öka 

möjligheten till insyn i institutionernas arbete.5 Liknande hänsyn har iakttagits 

vid utformningen av GDPR som adresserar rätten att ta del av allmänna 

																																																								
4 Formuleringen i OSL ändrades i samband med ikraftträdandet av GDPR. Se SFS 2018:220. 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.  
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handlingar i artikel 86; häri stadgas att ramarna för handlingsoffentlighet kan 

bestämmas enligt medlemsstaternas inhemska lagstiftning. Det finns emellertid 

ett förbehåll om att rättigheten ska ”jämkas samman” med de skyddsintressen 

som stadgas i förordningen. Liksom relationen mellan 21:7 PUL och 

1:7 Dataskyddslagen är bestämmelsen inte lättolkad och det kan antas att utfallet 

av en avvägning mellan dataskydd och handlingsoffentlighet beror på vem som 

har att göra prövningen. Det är i detta sammanhang som principen om EU-rättens 

företräde aktualiseras. Företrädesprincipen är inte ovillkorlig och normkonflikter 

blir särskilt kontroversiella när det är bestämmelser av konstitutionell karaktär 

som överlappar EU-rätten. Denna uppsats söker därför identifiera potentiella 

konflikter mellan offentlighetsprincipen och GDPR i ljuset av EU-rättens 

företräde. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda om GDPR kan komma att 

inskränka den svenska offentlighetsprincipen. För att uppnå syftet kommer 

följande utredas löpande:  

- Vilken är relationen mellan offentlighetsprincipen och GDPR?  

- Finns det några motsättningar mellan GDPR och den grundlagsstadgade 

bestämmelsen om offentlighet?  

- Finns det utrymme att hålla offentlighetsprincipen intakt med beaktande 

av principen om EU-rättens företräde? 	

 

Dessa frågor behöver utredas eftersom potentiella effekter på den inhemska 

lagstiftningen beror på om det ens finns någon konflikt mellan offentlighets-

principen och GDPR. Utifrån resultatet kan slutsatser dras om hur potentiella 

normkonflikter mellan unionsrätten och den grundlagsstadgade bestämmelsen 

ska lösas med hänsyn till principen om EU-rättens företräde. 
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1.3 Avgränsning 
	

Eftersom uppsatsens syfte är att utreda huruvida GDPR inskränker offentlighets-

principen behandlar uppsatsen endast effekten på handlingar som anses vara 

allmänna. Uppsatsen bemöter vidare inte på vilken lagfäst grund personuppgifter 

i allmänna handlingar lagras eftersom fokus ligger på möjligheten att ta del av 

handlingar och inte skälen till lagring av personuppgifter.  

I och med att uppsatsen avser handlingsoffentlighet blir onekligen andra 

tryck- och yttrandefrihetsrättsliga aspekter relevanta. Den allmänna handlingen 

med personuppgifter blir möjlig att ta del av beroende på vad uppgiftshämtaren 

vill göra med densamma. Uppgiftshämtarens ansvar för yttrandena kommer inte 

redogöras för närmare, utan exempel på vad uppgiftshämtaren gör används bara 

för att identifiera gränsen för när allmänna handlingar kan lämnas ut i enlighet 

med EU-rätten.  

Då offentlighetsprincipen och skyddet för den personliga integriteten är 

områden som ofta klassificeras som rättigheter aktualiseras överlappande 

bestämmelser i EKMR. Konventionen har en särställning inom EU-rätten då 

unionen genom antagandet av Lissabonfördraget gavs kompetens att tillträda 

densamma.6 Dessutom anges i artikel 53 att de i rättighetsstadgan föreskrivna 

rättigheterna har minst lika långtgående skydd som de i konventionen. Unions-

akten borde förvisso inte ses som en kopia av konventionen eftersom EKMR 

gäller som lag i Sverige, oaktat EU. I uppsatsen kommer konventionen dock 

enbart behandlas i den mån det främjar besvarandet av uppsatsens huvudfrågor.  

 

 

1.4 Metod och källhantering  

Texten riktar sig till juriststuderande samt verksamma jurister, vilka antas ha 

kännedom om EU:s institutioner samt begrepp som används i diskussioner om 

EU-rätt och konstitutionell rätt.  

																																																								
6 Jfr artikel 6.1 FEU. 
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Uppsatsen är skriven utifrån rättsdogmatisk samt EU-rättslig metod. Det är 

förvisso problematiskt att behandla EU-rätten som en separat rättsordning då den 

är interagerad med den svenska.7 Något ska därför anföras om vilket värde olika 

källor har tillmätts i analysen samt hur de har använts. De källor som har som har 

antagits på EU-nivå och som har använts i denna uppsats är unionsfördraget, 

funktionsfördraget, rättighetsstadgan, GDPR samt praxis från EU-domstolen om 

offentlighet och sekretess. Fördragen och rättighetsstadgan har primärrättsstatus 

och tillmäts onekligen stor betydelse i uppsatsen genom att tas för givet snarare 

än att bli föremål för kritisk analys.8 Den sekundärrätt som främst används är 

GDPR, vars bindande status som förordning ligger i fokus för denna uppsats. 

Jämförelser görs mellan GDPR och det tidigare gällande Dataskyddsdirektivet 

för att visa på att förordningar ställer striktare krav på enhetlig tillämpning.9 EU-

domstolens avgöranden har använts för att problematisera vad den nationella 

rättstillämparen har att iaktta från ett EU-rättsligt perspektiv. Domstolens praxis 

är av vikt för tolkning av unionslagstiftning samt EU-lagstiftarens kompetens.10  

Den enda soft law som rör specifikt GDPR och som har använts i denna 

uppsats är kommissionens förslag till förordningen samt rådets ståndpunkt 

härom. Dessa källor iakttas i viss utsträckning för analysen men det bör noteras 

att förarbeten inte har samma dignitet inom EU-rätt jämfört med svensk rätt.11 

Artikel 29-gruppen som publicerar rekommendationer för korrekt tillämpning av 

GDPR har inte uttalat sig om handlingsoffentlighet och kommer därför inte 

behandlas i uppsatsen. Den har förvisso publicerat en rekommendation om 

vidareutnyttjande av data i offentlig sektor, men denna publicerades redan år 

2013 och syftade till PSI-direktivet som har gett upphov till en annan lag.12  

																																																								
7 Reichel, Juridisk metodlära, s 109.		
8 Jfr artikel 1.3 FEU, artikel 1.2 FEUF samt artikel 6.1 FEU.	
9 Jfr artikel 288.2 FEUF och artikel 288.3 FEUF.  
10 Jfr artikel 19 FEU och artikel 263.1 FEUF.  
11 Reichel, Juridisk metodlära, s 127. 
12 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om 
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och Lag (2010) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i regeringskansliets 
rättsdatabaser.  
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De principer som berörs i uppsatsen är framför allt EU-rättens företräde, 

principen om lojalt samarbete enligt artikel 4.3 FEU och principen om tilldelade 

befogenheter enligt artikel 5.2 FEU. De två senare har primärrättsstatus då de är 

stadgade i fördragen och ofta används för att beskriva ändamålen med unions-

rätten. Principen om EU-rättens företräde är bland de mer kontroversiella 

principerna bland medlemsstaterna då den inte är stadgad i någon av unionens 

rättsakter, utan utvecklad genom EU-domstolens rättspraxis. Resultatet av den 

EU-rättsliga metoden är sammanfattningsvis att EU-konform tolkning kan skilja 

sig åt beroende på vem som har att göra prövningen. Vid motsättningar mellan 

förordningen och den svenska grundlagsbestämmelsen understryker det EU-

rättsliga perspektivet unionsrättens företräde medan det nationella perspektivet 

utgår från de konstitutionella möjligheterna att behålla den inhemska 

lagstiftningen intakt.  

Vad gäller källor om har antagits på nationell nivå behandlas framförallt 

grundlagarna, OSL och tidigare PUL samt praxis avseende personuppgiftsskydd 

och transparens i relation till EU-rätten. Förarbeten tillmäts ett högt källvärde i 

den svenska rättsordningen och ges därför stort utrymme i uppsatsen.13 Yttranden 

som har framförts av diverse remissinstanser, häribland KU, har använts för att 

klarlägga den politiska diskussionen kring ämnet. Den doktrin som behandlas är 

nästan uteslutande av svenska författare eftersom dessa är de som har intresserat 

sig för offentlighetsprincipens relation till EU-rätten. Liksom remissinstansernas 

yttranden har doktrin har använts för att visa på den rättsliga diskussionen kring 

ämnet men också för att styrka vissa faktapåståenden. Även lagkommentarer har 

använts för att bekräfta sådan information. 

Det har i Sverige publicerats oräkneliga utredningar och propositioner 

under det senaste årtiondet om offentlighetsprincipen samt yttrande- och 

informationsfrihet och samtliga har inte behandlats i uppsatsen. Många av de 

artiklar och utredningar som har använts är dessutom äldre och inte direkt 

relaterade till GDPR. Dessa har ändå bedömts vara relevanta vid tolkningen av 

de svenska källorna eftersom relationen mellan offentlighetsprincipen och EU-
																																																								
13 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 211 ff.  
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rätten har berörts tidigare; GDPR baseras till stor del på direktivet och dessutom 

är principfrågorna desamma.14 

 

 

1.5 Disposition  
	

Utredningen av GDPR i ljuset av gränsen av EU-rättens företräde kommer att 

göras i fem avsnitt, där de senare avsnitten bygger på slutsatser i de föregående. 

Dessa kommer att presenteras enligt följande:  

- 2 Delegation av normgivningskompetens. Omfattningen av den 

överlämnade befogenheten till EU är relevant för vilken position Sverige 

kan inta vid en eventuell konflikt mellan EU-rätten och offentlighets-

principen.   

- 3 Spänning mellan överlappande regelverk. Detta avsnitt berör huruvida 

lagtexten i GDPR är förenlig med de svenska bestämmelserna och hur den 

svenske lagstiftaren har tacklat frågan. Som tidigare nämnts har flertalet 

utredningar tillsatts det senaste årtiondet för att bedöma om skyddet för 

personuppgifter är tillfredsställande med hänsyn till EU-samarbetet.  

- 4 Praxis från Sverige och EU. Redogörelsen ämnar bidra till förståelse för 

olika utfall om offentlighetsprincipens förenlighet med EU-rätten skulle 

prövas.  

- 5 Konflikthantering: finns utrymme för avvikelser? Då företrädesprincipen 

från ett unionsperspektiv hindrar nationella avvikelser vid en eventuell 

konflikt med EU-rätt bör det utredas vilket spelutrymme medlemsstaterna 

har enligt unionslagstiftningen.  

 

Den samlade analysen av avsnitten leder till slutsatsen om offentlighets-

principens förenlighet med Dataskyddsförordningen med beaktande av principen 

om EU-rättens företräde.  

																																																								
14 Jfr SOU 2012:55 s 283, som behandlade offentlighetsprincipen och Dataskyddsdirektivet.	
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2 Delegation av normgivningskompetens 

2.1 Introduktion 
	

Sveriges inträde i EU innebar att riksdagen överlämnade en del av sin 

normgivningskompetens. I anslutningsfördraget förklarades emellertid att 

grundlagsstadgade bestämmelser såsom bl. a. offentlighetsprincipen ”är och 

förblir fundamentala principer som utgör en del av Sveriges … konstitutionella 

arv”.15 De dåvarande medlemsstaterna avgav en svarsförklaring med lydelsen att 

de ”förutsätter att Sverige som medlem i Europeiska unionen kommer att fullt ut 

följa gemenskapsrätten i detta avseende”.16 Med hänsyn till anslutningsfördraget 

var det alltså ovisst i vilken utsträckning riksdagen avyttrade den del av 

normgivningskompetensen som skulle kunna påverka handlingsoffentligheten. 

För att utreda detta närmare följer en analys av de inhemska bestämmelserna om 

delegation av normgivningskompetens samt EU:s syn på ämnet. Syftet med 

avsnittet är att identifiera med vilken befogenhet unionsakter om dataskydd har 

antagits då de kan påverka offentlighetsprincipen fastän Sverige till synes har 

gjort en reservation om detta.  

	

	

2.2 Nationella överlåtelsevillkor från ett svenskt perspektiv  

2.2.1 Kompetensöverlåtelse med hopp om intakt rättsläge  

	

Den främsta inhemska bestämmelsen om delegation av lagstiftningskompetens 

till EU är 10:6 RF. Där anges att riksdagen kan överlåta beslutanderätt som inte 

rör principerna för statsskicket. Formuleringen var densamma i 10:5 RF som 

gällde vid Sveriges anslutning till EU. Avgörande för offentlighetsprincipens 

																																																								
15 Akt om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och 
Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen 
och om anpassning av fördragen, artikel 47.1. 
16 A a artikel 47.2.	
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fortlevnad borde därmed ha varit, från ett nationellt perspektiv, huruvida den 

kunde anses vara en del av principerna för statsskicket. Ämnet har varit omtvistat 

sedan länge. Baserat på förklaringen i anslutningsfördraget framstår det som att 

normgivningskompetens som skulle kunna påverka offentlighetsprincipen inte 

hade delegerats. Denna slutsats stöds av att KU i ett betänkande inför tillträdet 

uppgav att beslutskompetens avseende principen aldrig skulle aktualiseras.17 Det 

får dock anses ha varit självklart att personuppgiftsfrågor skulle kunna påverkas i 

viss utsträckning i och med att Dataskyddsdirektivet skulle träda i kraft samma år 

som Sveriges anslutning. Detta bekräftades även vid antagandet av Lissabon-

fördraget då bestämmelsen om skyddet för personuppgifter flyttades till artikel 

16 FEUF. Normgivningskompetens om personuppgiftsfrågor föll därmed under 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 18  Vidare fick rättighetsstadgan rättsligt 

bindande status, där artikel 8 stadgar skydd för personuppgifter.19 Liksom vid 

unionstillträdet vidhöll regeringen emellertid att antagandet av det nya fördraget 

inte skulle innebära några större förändringar för principerna för statsskicket, 

inbegripet offentlighetsprincipen.20  

Med anledning av EU:s ökade inflytande på områden som täcks av TF och 

YGL tillsattes Tryck- och Yttrandefrihetsberedningen vars arbete sedermera 

övertogs av Yttrandefrihetskommittén.21 Den senare fastslog att offentlighets-

principen fick anses vara en del av principerna för statsskicket med hänsyn till 

KU:s uttalande vid tillträdet av EU-samarbetet liksom Sveriges förklaring i 

anslutningsfördraget. 22   Jermsten och Abrahamsson har med anledning av 

kommitténs rapport anfört att Sveriges inställning har varit naiv i och med 

principen om EU-rättens företräde; även om den svenska uppfattningen var och 

är att kompetensen inte har överlämnats kvarstår skyldigheten att åsidosätta 

																																																								
17 Bet 1993/94:KU21 s 27-28. 
18 Jfr artikel 286 FEG. 
19 Se artikel 6.1 FEU.  
20 Prop 2007/08:168 s 61-67. 
21 Se SOU 2006/96 för Tryck- och Yttrandefrihetsberedningens rapport och SOU 2012:55 för 
Yttrandefrihetskommitténs rapport.  
22 SOU 2012:55 s 238 f.	
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nationell rätt vid en eventuell konflikt med EU-rätten. 23  Jermsten och 

Abrahamsson har vidare betonat att Sverige inte kan behålla den nuvarande 

detaljerade grundlagsregleringen eftersom det vore motsägelsefullt att tillämpa 

den med de EU-rättsliga omfattande kraven på sekretess. Enligt denna linje 

medges utrymme för EU-lagstiftaren att anta en akt i strid med 

offentlighetsprincipen. Schmauch har hållit med författarna i avseendet att TF 

och YGL generellt kan räknas till ”principerna för statsskicket”, men påpekat att 

bedömningen härom åligger nationell domstol och inte EU-domstolen.24 Min 

mening är att det oaktat formuleringen i RF måste ha stått klart att 

offentlighetsprincipen var ett område som lagstiftaren ville hålla intakt. Även om 

TF och YGL i dess helhet inte kan anses ingå i principerna för statsskicket borde 

offentlighetsprincipen i sig anses göra det. Denna linje har inte bekräftats bara av 

Yttrandefrihetskommittén utan framgår även explicit av anslutningsfördraget. 

Sammanfattningsvis får offentlighetsprincipen, från ett svenskt perspektiv, anses 

ingå i den icke-överlåtbara lagstiftningskompetensen där befogenheten tillfaller 

riksdagen. Att EU får anta akter om dataskydd är dock oomtvistat. Därför har det 

sedan unionstillträdet funnits befogenhet att lagstifta om personuppgiftsfrågor 

som indirekt påverkar offentlighetsprincipen.25   

 

 

2.2.2 GDPR som en ultra vires-akt med verkan 

	

Som framgått ovan hör alltså TF och YGL till kategorin för den delade 

kompetensen enligt EU-rätten. Lagstiftningen tillfaller därmed medlemsstaterna 

om inte EU har lagstiftat om detsamma. Den här ordningen har även ”retroaktiv 

verkan” i bemärkelsen att medlemsstaterna ska tolka EU-rätten konformt i 

																																																								
23 Abrahamsson & Jermsten SvJT 2014 s 204. 
24 Schmauch SvJT 2014 s 527. 
25 Se även Bergström & Ruotsi, ESO 2018:1, s 10 f.  
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relation till nationell lagstiftning som har antagits innan unionstillträdet.26 EU-

perspektivet avseende kompetensomfång kan alltså skilja sig från det nationella 

perspektivet, oaktat den svenske lagstiftarens förklaring i anslutningsfördraget. 

Inför ikraftträdandet av Lissabonfördraget var det dessutom klart att EU skulle få 

än större kompetens att lagstifta om personuppgiftsfrågor.27 Diskrepansen mellan 

vem som har rätt att lagstifta om transparens å ena sidan och dataskydd å andra 

sidan gör normkonflikter oundvikliga, trots den bedömning som regeringen 

gjorde vid Lissabonfördragets ikraftträdande.  

I sammanhanget bör det göras en åtskillnad mellan om kompetens har 

överlåtits och om en EU-akt har verkan även om det rör ett icke-överlåtbart 

område. Yttrandefrihetskommittén uppmärksammade att det står oklart hur 

svenska myndigheter ska hantera situationen om EU-akter står i strid med 

bestämmelser som faller under principerna för statsskicket i de fall lagstiftnings-

kompetens inte har överlåtits.28 Frågan adresserades några år tidigare även av 

Grundlagsutredningen.29 I sitt betänkande konstaterade utredningen att domstolar 

och andra rättstillämpare hade att pröva Sveriges överlåtelsevillkor men 

betänkandet ledde inte till något lagförslag. Inte heller Yttrandefrihets-

kommitténs rapport ledde till något lagförslag men kommittén förklarade att 

regeringen och riksdagen intog olika positioner i frågan om EU-akters verkan då 

lagstiftningskompetensen uttryckligen hade kvarhållits.30 Regeringen anförde å 

ena sidan att svenska myndigheter och domstolar måste respektera EU-rättens 

företräde och överlämna problemet till riksdagen.31 KU framhöll å andra sidan att 

de områden som inte har överlämnats till EU medför att akterna ifråga inte har 

bindande effekt för Sverige. En prövning av överlåtelsevillkoren har emellertid 

aldrig skett i Sverige.32 Det är därför oklart i vilken utsträckning en nationell 

																																																								
26  Mål C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA, 
EU:C:1978:49. 
27 Prop 2007/08:168 s 64 ff. 
28 SOU 2012:55 s 239 f.   
29 SOU 2008:125 s 500 f.   
30 SOU 2012:55 s 239 f.		
31 A a s 240.  
32 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 114.  
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domstol behöver ge EU-rätten företräde vid vad som från ett svenskt perspektiv 

ses som ett kompetensöverskridande. 33  Dåvarande KU:s inställning är 

övertygande i avseendet att det inte kan anses åligga samarbetsorganet att 

bestämma vilken beslutanderätt som har överlåtits, även om landet har tillträtt ett 

överstatligt samarbete. I doktrinen brukar detta beskrivas som att EU saknar 

”kompetens-kompetens”. 34  Om det förekommer akter på ett område som 

inkräktar den nationella lagstiftarens befogenhet borde det utifrån detta inte vara 

samarbetsorganet, d.v.s. EU, som ska besluta gränserna för överlåtandet. Den 

lagstiftning som rör ett icke-överlåtbart område borde därför inte ha bindande 

verkan i Sverige. Även Yttrandefrihetskommittén följde KU:s linje och menade 

att myndigheter och domstolar har att pröva en EU-akts förenlighet med de 

svenska överlåtelsevillkoren. Kommittén uppmärksammade att EU-domstolen 

dock är den yttersta tolkaren av EU-rätten och avgör vilken beslutanderätt som 

har delegerats. 35  Denna position följer även av vissa lagkommentarer till 

10:6 RF, där författarna har påpekat att nationella domstolar normalt sett begär 

förhandsavgöranden i ärenden om unionskompetens istället för att fastslå att ett 

överskridande har skett.36 Det är i detta sammanhang principen om EU-rättens 

företräde aktualiseras, likaså vilken inställning medlemsstaterna har till ämnet.  

  

	

2.3 Nationella överlåtelsevillkor från ett EU-rättsligt perspektiv  

2.3.1 Sannolikheten att EU-domstolen skulle ogiltigförklara GDPR    

	

Det uttalande som gjordes av medlemsstaterna vid Sveriges inträde var som 

tidigare nämnt att landet förväntades fullgöra de förpliktelser som EU-

medlemskapet medför. Svarsförklaringen adresserade inte offentlighetsprincipen 

																																																								
33 SOU 2012:55 s 236. 
34 Craig & De Búrca, EU Law, s 275.  
35 SOU 2012:55 s. 240. 
36 Starrsjö, Regeringsform (1974:152) 10 kap. 6 §, Lexino 2018-01-02.  
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i sig men då Sverige betonade principens vikt får medlemsstaternas svar anses ha 

rört saken i någon mån. Huruvida det i framtiden skulle uppstå bestämmelser 

som skulle strida mot den svenska konstitutionella bestämmelsen var vid unions-

tillträdet oklart, särskilt eftersom unionen är bunden av principen om tilldelade 

befogenheter enligt artikel 5.2 FEU. Gränsen för denna befogenhet är emellertid 

vag och det anses vara vedertaget att unionssamarbetet idag inkluderar allt fler 

områden i begreppet ”den inre marknaden”, däribland det fria flödet av 

personuppgifter. Kompetensomfånget är alltså dynamisk och då det inte fördes 

en ogiltighetsförklaring efter antagandet av GDPR är det osannolikt att EU-

domstolen skulle konstatera att unionslagstiftaren har verkat utanför sina 

befogenheter. Att domstolen medger sådant kompetensöverskridande är 

dessutom ovanligt.37 Vidare medför inte GDPR några större materiella ändringar 

jämfört med Dataskyddsdirektivet, varför en ogiltighetstalan hade varit osannolik 

från första början. Utgångspunkten för den fortsatta analysen är 

sammanfattningsvis att det kan uppstå spänningar mellan nationell rätt och 

unionsrätt samt att det är EU-domstolen som har tolkningsföreträde vad gäller 

korrekt tillämpning av EU-akter.  

 

	

2.3.2 En trestegsprövning för korrekt tillämpning av unionsrätt  

	

EU har sedan länge konstaterats utgöra en autonom rättsordning som är en del av 

medlemsstaterna nationella rätt.38 Det är en decentraliserad instansordning där 

majoriteten av rättsfall som rör EU-rätten prövas i medlemsstaterna. Den 

integrerade förvaltningen i kombination med principen om lojalt samarbete enligt 

artikel 4.3 FEU innebär alltså att medlemsstaterna bär ett stort ansvar för 

tillämpningen av unionsrätt. I fallet Dominguez presenterade EU-domstolen det 

tillvägagångsätt som ansågs vara lämpligt för tillämpning av unionsrätt i den 

																																																								
37 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s 225.  
38 Mål C-26/62, Van Gend en Loos NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, EU:C:1963:1. 
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nationella rättsordningen.39 Vid prövningen av huruvida nationell rätt är förenlig 

med EU-rätt ska det först konstateras att det eventuellt finns en motsättning 

mellan rättsordningarna.40 Vid ett jakande svar finns två möjligheter att tillgå. I 

första hand ska den nationella regeln tillämpas unionskonformt.41 Grunden för 

den unionskonforma tolkningsmetoden har ansetts följa av det i fördraget 

upprättade systemet som sådant. 42  Skyldigheten att tolka bestämmelser 

unionskonformt gäller alla nationella domstolar och myndigheter som har att 

tillämpa EU-akten ifråga.43 Denna lösning är att föredra då det innebär att den 

nationella regeln inte behöver åsidosättas i det enskilda fallet eller ändras i det 

långa loppet. Även från ett EU-rättsligt perspektiv är en sådan tolkning önskvärd 

med hänsyn till principer såsom subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 

5.3 och 5.4 FEU. Anledningen till att det är aktuellt att göra en sådan tolkning 

fastän det är förordning som är föremål för prövning – och som således är direkt 

tillämplig – är att det kan finnas nationella bestämmelser som överlappar med 

förordningen.44 Situationen kan jämföras med då det sker en normprövning 

mellan två bestämmelser som är inhemska. Det finns emellertid gränser för 

unionskonform tolkning eftersom det inte är möjligt att tolka regler på oändligt 

många sätt. Utrymmet för nationella avsteg blir mindre ju större krav på 

enhetlighet som ställs, vilket blir särskilt träffande för förordningar. Vad gäller 

GDPR kan det därför tänkas finnas ett högre ställt krav på en viss sorts 

tillämpning av dataskyddsreglerna. Den inhemske rättstillämparen ska trots allt 

ge EU-rätten genomslag ”med fullt utnyttjande av den bedömningsfrihet som den 

har enligt nationell rätt”.45 

																																																								
39 Mål C-282/10, Maribel Dominguez mot Centre informatique du Centre Ouest Atlantique och 
Préfet de la région Centre, EU:C:2012:33. 
40 A a p 23. 
41 A a p 24. 
42 Förenade målen C-397/01 till C-403/01, Pfeiffer m.fl., EU:C:2004:584, p 114. 
43  Mål C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA, 
EU:C:1978:49. 
44 Se även Förenade målen C-397/01 till C-403/01, Pfeiffer m.fl., EU:C:2004:584, p 115. 
45 Mål C-14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, 
EU:C:1984:153, p 28. 
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Om det inte är möjligt att göra en unionskonform tolkning ska det prövas 

om EU-regeln har direkt effekt, vilket är ett alternativ som oftast görs i 

kombination med företrädesprincipen.46 Det bör upprepas att även om GDPR är 

en förordning som i sig har direkt effekt behöver den inte tillämpas i första hand 

om det finns nationella bestämmelser som överlappar med förordningen; så länge 

de nationella bestämmelserna kan tolkas unionskonformt och på så vis ge 

unionsakten dess fulla genomslag finns ingen motsättning mellan regelverken. 

Tolkningsmöjligheterna är som nämnt dock inte oändliga och den mest tydliga 

gränsdragningen är att unionsakten inte ska tolkas contra legem.47 I och med att 

diskrepansen i detta fall anses vara så pass stor att den nationella regeln inte kan 

tolkas unionskonformt måste den åsidosättas för att ge unionsrätten verkan. Det 

är oundvikligt att i sammanhanget nämna Costa mot ENEL där EU-rättens 

företräde stadgades samt Internationelle Handelsgesellschaft där prövningen 

avsåg en konstitutionell bestämmelse. 48  I det senare fallet konstaterade 

domstolen att:  

 
”Om den rätt som följer av fördragen, dvs. av en självständig rättskälla, skulle 

åsidosättas av bestämmelser i nationell lagstiftning, av vilket slag de än kan 

vara, skulle den förlora karaktären av gemenskapsrätt och den rättsliga 

grundvalen för själva gemenskapen hotas”.49  

 

Uttalandet visar en tydlig hållning för EU-rättens fulla genomslag trots att den 

nationella bestämmelse som prövas är av grundlagskaraktär. Vad gäller 

offentlighetsprincipens förenlighet med unionsrätten har EU-domstolen aldrig 

																																																								
46 Mål C-282/10, Maribel Dominguez mot Centre informatique du Centre Ouest Atlantique och 
Préfet de la région Centre, EU:C:2012:33, p 32. 
47 Mål C-212/04, Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
EU:C:2006:443.  
48  Mål C-6/64, Flamino Costa v ENEL, EU:C:1964:66 och mål C-11/70, Internationalle 
Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr – und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermirrel,  
EU:C:1970:114. 
49 Se sammanfattningen i mål C-11/70, Internationalle Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr – 
und Vorratsstelle fur Getreide und Futtermirrel, EU:C:1970:114.  
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prövat ärendet.50 Det är därför osäkert att den svenska konstitutionen skulle vara 

fredad från det som konstaterades i citatet ovan. Offentlighetsprincipen skulle 

förvisso kunna erkännas viss dignitet i och med Sveriges tydliga hållning vid 

unionstillträdet, även med beaktande av de övriga medlemsstaternas svars-

förklaring. Det som kan anföras mot en sådan ordning är att unionslagstiftaren 

otvivelaktigt har kompetens att anta akter rörande dataskydd och personuppgifts-

frågor; huruvida det i Sverige finns inhemska regler som eventuellt strider mot 

denna kompetens är en intern angelägenhet. En motsättning liksom den nu 

beskrivna utgör essensen av när EU-lagstiftaren antar akter som får en större 

påverkan på nationell rätt än vad som ursprungligen avsågs.  

 

 

2.3.3 Svar på tal: något om EU-rättens företräde enligt Sverige och andra medlemsstater 

 

Principen om EU-rättens företräde är långt ifrån ovillkorlig. Medlemsstaterna har 

ofta intagit en annan position än EU-domstolen vad gäller skyldigheten att 

åsidosätta nationell rätt. Inför antagandet av en gemensam unionsrättslig 

konstitution avslogs det ursprungliga utkastet särskilt på grund av att företrädes-

principen explicit stadgades i den föreslagna konstitutionen.51 Denna restriktiva 

position till principen om EU-rättens företräde följer även av vissa 

medlemsstaters praxis, där det mest uppmärksammade målet får anses vara 

Solange-domen från Tyskland. I korthet innebar målet att den tyska 

författningsdomstolen medgav EU-domstolens tolkning av företrädesprincipen så 

länge unionsrätten uppfyllde den tyska rättens standard för den nationella 

rättighetskatalogen.52 Såsom Bernitz och Kjellgren har påpekat följer dagens 

formulering i unionsfördragen i kombination med 10:6 RF att principen om EU-

																																																								
50 Österdahl, Etikk i praksis 2016 vol 10 nr 1, s 30.  
51 Craig & De Búrca, EU Law, s 274 f. 	
52 Internationale Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreidem 
Bundesverfassungsgerichts dom 29 maj 1974, 2 CMLR 1974 s 540; en inhemsk uppföljare till 
EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mot 
Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide, EU:C:1970:114.   
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rättens företräde även från ett svenskt perspektiv följer den tyska domstolens 

synsätt. 53  Detta innebär att överlåtelsevillkoren får anses vara en inhemsk 

angelägenhet. Det som kan anföras mot denna bedömning är det som stadgas i 

lagen (SFS 1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen. I kort beskrivs att unionsrätten gäller med de rättsverkningar som följer 

av de rättsprinciper som EU-domstolen har utvecklat eller kan komma att 

utveckla. Svenska domstolar verkar vidare inte har haft problem att erkänna EU-

rättens företräde.54 10:6 RF och överlåtelse av normgivningskompetens har dock 

aldrig berörts i svensk domstol i relation till EU-rättens företräde.55  Även från ett 

svenskt perspektiv är det därför inte främmande att en contra legem-tolkning från 

ett unionsperspektiv skulle nödvändiggöra att offentlighetsprincipen åsidosätts i 

det enskilda fallet. I vilken mån Sverige skulle vara bunden vid eller skulle följa 

ett sådant utlåtande från unionsdomstolen är däremot ovisst. Klart står i vart fall 

att medlemsstaternas suveränitet är bibehållen och att EU-lagstiftaren alltjämt 

verkar under principen om tilldelade befogenheter. 

Det bör i sammanhanget betonas att ett åsidosättande av nationell rätt i det 

enskilda fallet inte medför att den inhemska bestämmelsen ogiltigförklaras. En 

annan aspekt som gör företrädesprincipen mindre kontroversiell är det 

pragmatiska hänseendet; i och med att medlemsstaterna har tillträtt ett 

överstatligt samarbete och deltar i förhandlingarna inför antagande av 

unionsakter är det väntat att bestämmelserna ska tillämpas på ett visst sätt. 

Knäckfrågan tycks vara vad som sker när unionsdomstolen tolkar en nationell 

bestämmelse vara lagstridig när den nationella lagstiftaren gör en annan 

bedömning och i vad mån medlemsstaten är bunden vid ett sådant uttalande. En 

tillämpning av principen om EU-rättens företräde vid en prövning av 

normförenligheten med offentlighetsprincipen innebär i praktiken att tolkningen 

av grundlagsbestämmelsen sker inom EU-domstolens tolkningsramar.   

	

																																																								
53	Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 108.	
54	A a s 112.	
55 A st. 	
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2.4 Sammanfattning  
	

Det bör göras en åtskillnad mellan huruvida riksdagen genom ensidigt åtagande 

har överlåtit kompetens å ena sidan och i vilken mån Sverige blir bundet om EU 

har agerat utanför sin kompetens enligt fördraget, å den andra. Det står klart att 

Sverige inte överlät beslutskompetens rörande offentlighetsprincipen i strikt 

mening, sett till olika förarbeten liksom ordalydelsen i anslutningsfördraget. 

Samma förarbeten och utvecklingen därefter ger emellertid upphov till 

tvetydighet. Det har alltjämt sedan unionstillträdet varit tydligt att det på EU-nivå 

finns befogenhet att anta akter om dataskydd. De områden som Sverige faktiskt 

har överlåtit beslutskompetens kan alltså indirekt påverka offentlighetsprincipen. 

Principen blir alltså indirekt påverkad även om Sverige inte har överlåtit sådan 

beslutskompetens i strikt mening. Med Lissabonfördraget tog Sverige dessutom 

ett kliv bort från sina tidigare begränsningar vad gäller kompetensöverlåtelse och 

slutligen kan 10:6 RF relativt oproblematiskt anses vara förenligt med 

unionslagstiftarens möjlighet att anta reglering på dataskyddets område. 

Dilemmat blir än mer komplicerat av det faktum att det är en inhemsk 

angelägenhet att avgöra gränsen för Sveriges överlåtelsevillkor medan det 

ankommer EU-domstolen att besluta huruvida landet tillämpar EU-rätten på ett 

tillfredställande sätt. Domstolen är därtill av uppfattningen att den också har att 

avgöra gränsen för unionslagstiftarens beslutskompetens, medan medlems-

staterna ofta är av en annan uppfattning.  
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3 Spänning mellan överlappande regelverk  

3.1 Introduktion 
	

Utgångspunkten för nedanstående behandling är att EU från ett svenskt 

perspektiv inte har haft befogenhet att lagstifta i frågor om rätten att ta del av 

allmänna handlingar, men däremot de som rör hantering av personuppgifter. 

Paradoxen i den indirekta effekten sådan kompetens har på offentlighetsprincipen 

har funnits även med PUL men blir skärpt med GDPR som innebär en striktare 

harmonisering av dataskydd liksom ett starkare tolkningsföreträde för EU-

domstolen. I den följande analysen utreds hur dilemmat har behandlats av den 

svenska lagstiftaren inför antagandet av GDPR.  

Rätten att ta del av allmänna handlingar kompliceras av andra yttrande- och 

tryckfrihetsrättsliga aspekter. Som nämnts inledningsvis är artikel 86 GDPR av 

mest relevans för en analys av offentlighetsprincipen. I det nedanstående 

avsnittet behandlas emellertid även artikel 85 GDPR om yttrande- och 

informationsfrihet. Anledningen till att denna artikel bedöms vara relevant är att 

handlingsoffentlighet ofta är beroende av vad personen som begär ut allmänna 

handlingar ska göra med informationen. Detta avsnitt berör därmed hur bägge 

dessa artiklar angrips av den svenska lagstiftaren. Syftet är att utreda om 

bestämmelserna i GDPR respektive offentlighetsprincipen skiljer sig åt på något 

plan och om det i så fall finns utrymme att avvika från förordningen. 
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3.2 Bestämmelser i GDPR som hänvisar till nationell rätt 

3.2.1 Artikel 86 om handlingsoffentlighet  

 

”Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet 

eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift 

av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet 

med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som 

myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka 

samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med 

rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning.” 

 

Denna artikel är en nyhet jämfört med Dataskyddsdirektivet. Tidigare 

adresserades rätten att ta del av allmänna handlingar enbart i en beaktandesats.56 

Då beaktandesatser inte är rättsligt bindande har handlingsoffentlighet ändrat 

rättslig status med GDPR.57 Denna förändring innebär en starkare position för 

den svenska offentlighetsprincipen. Även om 8 § PUL inte längre gäller – med 

dess förklaring att dataskyddsreglerna inte gällde i den utsträckning de innebar en 

inskränkning av handlingsoffentlighet – säkras rätten att ta del av allmänna 

handlingar av den stärkta ställningen i förordningen. Numera stadgas vidare en 

bisats om att en avvägning mellan olika intressen ska ske. Det får emellertid 

anses vara självklart att en balans ska göras när två intressen står i kontrast till 

varandra, varför nyheten inte är lika betydelsefull som faktumet att bestämmelsen 

har fått rättsligt bindande status.  

Av artikelns ordalydelse framstår det vid första anblick oproblematiskt att 

förena den svenska offentlighetsprincipen med GDPR. Precis som både 

regeringen och utredningen har påpekat har rätten att ta del av allmänna 

handlingar blivit stärkt jämfört med direktivet. En annan nyhet med artikel 86 är 

hänvisningen till att nationell rätt kan föreskriva mer specifika regler om rätten 

att ta del av allmänna handlingar i relation till GDPR. Regeringen menade därför 

att offentlighetsprincipen stod orörd och föreslog att det inte skulle införas någon 

																																																								
56 Beaktandesats 72 i Dataskyddsdirektivet.  
57 Se även Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 198.  
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bestämmelse i svensk rätt om relationen till specifikt denna princip.58 Många av 

remissinstanserna framhöll dock att det inte bör ges utrymme för tvetydighet. 

Med tanke på risken för stora bötesbelopp föreslog regeringen till sist att en 

kompletterande bestämmelse trots allt skulle införas för att minska 

tvetydigheten.59 Som nämnts inledningsvis har förslaget antagits och i den nu 

gällande 1:7 Dataskyddslagen anges att förordningen inte ska tillämpas i den 

mån det strider mot reglerna i TF eller YGL, till vilka offentlighetsprincipen 

hänförs. En liknande formulering fanns i 8 § PUL, då med hänvisning till 

specifikt rätten att ta del av allmänna handlingar. Från ett nationellt perspektiv 

verkar det således inte finnas någon nämnvärd skillnad mellan Dataskyddslagens 

relation till GDPR å ena sidan och PUL:s relation till Dataskyddsdirektivet å 

andra sidan. Från ett EU-rättsligt perspektiv är ändringarna som artikel 86 för 

med sig mer betydelsefulla. Den mest omfattande skillnaden är att handlings-

offentligheten är stadgad i en självständig bestämmelse istället för att vara 

omnämnd i en beaktandesats.  

Artikel 86 hänvisar till medlemsstaters inhemska rätt som ett alternativ för 

närmare specificering om avvägningen mellan dataskydd och offentlighet. Att 

medlemsstaterna erkänns ha nationell lagstiftning som kan vara avvikande i viss 

mån har också framhållits av institutionerna inom EU. För det första konstaterade 

kommissionen tydligt i sitt förslag till förordningen att bestämmelserna gör det 

möjligt att iaktta principen om rätten att ta del av allmänna handlingar.60 För det 

andra instämde rådet detta ställningstagande och hänvisade vidare till handlings-

offentlighet som ett område där medlemsstaterna på nationell nivå borde ha mer 

specifika bestämmelser.61 I kombination med ordalydelsen i artikel 86 är min 

uppfattning att offentlighetsprincipen därmed borde kunna hållas intakt, även 

från ett EU-rättsligt perspektiv. 

 

 

																																																								
58 Prop 2017/18:105 s 43.  
59 A st.	
60 COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD). 
61 EUT C 159, 3.5.2016, s 83-98. 
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3.2.2 Lever OSL upp till EU-rättens krav?  

 

Något ska anföras för att problematisera den intresseavvägning som 

medlemsstater åläggs göra mellan offentlighet och dataskydd; formuleringen i 

artikel 86 är nämligen att nationella specificeringar får införas för att ”jämka 

samman” handlingsoffentlighet med de intressen som GDPR söker skydda. I 

propositionen till Dataskyddslagen framhöll regeringen att den svenska 

motsvarigheten till en sådan balansgång OSL.62 Även om OSL från ett nationellt 

perspektiv anses grunda ett tillfredställande skydd för den personliga integriteten 

är det oklart om regelverket uppfyller de europeiska kraven. Reichel är en av de 

som har anfört att artikel 86 må vara en uttrycklig bestämmelse om 

handlingsoffentlighet men att den inte kan tolkas som en ovillkorlig möjlighet att 

lämna ut allmänna handlingar som rör personuppgifter.63 Denna bedömning 

gjordes förvisso i ljuset av gränsöverskridande information, vilket enligt Reichel 

kan tänkas bli föremål för en känsligare bedömning än interna situationer där 

handlingar begärs ut gällande inhemska medborgare; det senare fallet påverkar 

inte fri rörlighet över landsgränser. Samma argument bör emellertid kunna föras 

oberoende av informationens gränsöverskridande karaktär med hänsyn till 

förordningens syfte att harmonisera skyddet för personuppgifter inom EU. Det 

betyder att en avvikande tillämpning med högre frekvens av utlämnande av 

handlingar kan anses vara lagstridig, även med hänsyn till den direkta 

hänvisningen till nationell rätt. Frågan uppstår vad som krävs för att den 

inhemska lagstiftningen ska vara försvarlig: räcker OSL:s blotta existens eller 

måste sekretessbestämmelserna tillämpas på ett visst sätt? Min bedömning är 

som tidigare nämnt att ordalydelsen i kombination med rådets och 

kommissionens motivering ger utrymme för den nationella särreglering som 

offentlighetsprincipen innebär. Dessutom är inte handlingsoffentlighet ett 

främmande koncept inom EU-rätten med hänsyn till Öppenhetsförordningen, 

artikel 15 FEUF och artikel 42 i rättighetsstadgan, vilka reglerar transparens av 

																																																								
62 Prop 2017/18:105 s 43. 
63 Reichel, Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 nr 1, s 18. 
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unionsakter. Den omvända presumtionen i EU jämte Sverige kan dock vara av 

relevans för bedömningen; i vår grundlag stadgas att allmänna handlingar ska 

lämnas ut och från denna huvudregel är OSL undantaget. Vid tillämpning av 

exempelvis Öppenhetsförordningen krävs emellertid – i vart fall enligt 

unionsdomstolens praxis – att uppgiftshämtaren visar på nödvändigheten i att ta 

del av handlingarna. En analys av hur EU-domstolen hanterar sådana intresse-

avvägningar följer längre ned i uppsatsen.  

 I och med att GDPR ska utgöra ett enhetligt dataskydd är det avgörande att 

OSL möjliggör ett lika vittgående skydd. Reichel menar att det kommer vara 

omöjligt att förutspå alla framtida konflikter som kan uppstå mellan TF och YGL 

i relation till EU-rätten.64 Det som i sammanhanget bör anföras om GDPR är att 

det än inte är klart hur förordningen ska tillämpas, vilket bidrar till ökad 

osäkerhet i relationen mellan nationell rätt och EU-rätt. Det är därför svårt att 

godta regeringens tolkning i sin helhet. Att 21:7 OSL från regeringens perspektiv 

klargör offentlighetsprincipens relation till GDPR hindrar sammanfattningsvis 

inte att EU-domstolen skulle göra en annan tolkning av hur omfattande 

dataskyddet bör vara.  

 

 

3.2.3 Artikel 85 om yttrande- och informationsfrihet  

	

”85.1 Medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i 

enlighet med denna förordning med yttrande- och 

informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för 

journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller 

litterärt skapande. 

 

85.2 Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för 

journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller 

litterärt skapande, fastställa undantag eller avvikelser 

från kapitel…” 

																																																								
64 A st.  



	 24	

Yttrandefriheten kan påverka gränsen för rätten att ta del av allmänna handlingar 

då informationen inte lämnas ut om uppgiftshämtaren väntas göra vissa typer av 

yttranden. Det är därför är viktigt att känna till vad den som tillhandahåller 

informationen vill göra med densamma. Bestämmelsen i förordningen skiljer sig 

från direktivet i avseendet att undantagen för dataskydd inte är begränsade till 

uteslutande journalistiska ändamål m.m. 65  Som regeringen anförde i 

propositionen till den kompletterande Dataskyddslagen borde det med den nya 

förordningen därmed finnas större utrymme för den som tar del av den allmänna 

handlingen att använda informationen på olika sätt.66 Regeringens förslag för den 

nya lagen var därför att i sak behålla den formulering som finns i PUL, närmare 

bestämt att inte tillämpa förordningen i den utsträckning det skulle strida mot TF 

eller YGL. 1:7 Dataskyddslagen innebär alltså en sammanslagning av 7 § och 

8 § PUL. Precis som för artikel 86 uttryckte flera remissinstanser oro över en 

sådan generell hänvisning till grundlagarna. Oron som framhölls om artikel 85 

och yttrandefrihet avsåg Sveriges historia av grundlagsskydd för databaser med 

publicerade personuppgifter.67 Regeringen avfärdade oron med en referens till 

propositionen ”Ändrade mediegrundlagar”.68 I denna föreslås en begränsning av 

grundlagsskyddet för vissa söktjänster som innehåller personuppgifter av särskilt 

integritetskänslig karaktär.69 Förslaget löser emellertid inte det övergripande 

problemet att stadga ett generellt undantag från GDPR med hänsyn till 

yttrandefriheten. I vilken mån den svenska tolkningen av vidden av detta 

undantag skulle godtas är alltjämt oklart.  

Kommissionen anförde att artikel 11 rättighetsstadgan som slår fast rätten 

till yttrandefrihet skulle kunna påverkas av GDPR, vilket också rådet instämde 

med.70 Det kan antas att den första punkten i artikel 85 därför har tillkommit för 

																																																								
65 Jfr artikel 9 Dataskyddsdirektivet. 
66 Prop 2017/18:105 s 41 f. 
67 Kritiken får antas syfta till debatten om databasen ”Lexbase”. Se även Östedardahl, Etikk i 
praksis 2016 vol 10 nr 1, s 32 ff.  
68 Prop 2017/18:49. 
69 Prop 2017/18:105 s 42.	
70	COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) kap 1 avsnitt 3.3. Se även EUT C 159, 3.5.2016 
avsnitt 3.2. 	
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att betona att yttrandefriheten ska tolkas brett, vilket också bekräftas i 

beaktandesats 153. Att artikeln har införts innebär emellertid inte nödvändigtvis 

att yttrandefriheten har fått en starkare ställning i jämförelse med innan. 

Yttrandefrihet har dessutom haft rättsligt bindande status enligt EU-rätten sedan 

innan i och med artikel 11 i rättighetsstadgan. Rättsläget måste alltså redan innan 

ikraftträdandet av GDPR ha inneburit en balans mellan yttrandefrihet och 

dataskydd. Möjligheten att göra undantag från vissa av förordningens 

bestämmelser gäller dessutom fortfarande enbart de yttranden som sker för 

journalistiska syften och liknande, vilket framgår i artikelns andra punkt. 

Skillnaden från direktivet inte är därför inte nödvändigtvis så omfattande som 

regeringen har anfört. Blotta införandet av första punkten i artikel 85 kan 

förvisso anses ge yttrandefriheten ett större tillämpningsområde jämfört med 

direktivet. I och med att dataskyddet också har blivit starkare sedan 

förordningens ikraftträdande är det dock mindre säkert att avvägningen som ska 

göras mellan dessa intressen leder till ett annat resultat i praktiken, än mindre till 

yttrandefrihetens fördel. Bestämmelsen i Dataskyddslagen kan alltså anses vara 

otillräcklig även på denna grund; i och med att akter som är förenliga med 

rättighetsstadgan ska tillämpas på ett enhetligt sätt blir förhållandet till den 

svenska tolkningen av fri åsiktsbildning osäker.71 

Det som gör regeringens tolkning av artikel 85 godtagbar, även från ett EU-

rättsligt perspektiv, är att det inom EU:s institutioner verkar finnas 

samstämmighet i att begreppet yttrandefrihet ska tolkas brett. Sveriges inställning 

får vidare anses ha varit känd hos de övriga medlemsstaterna sedan länge. Viss 

diskrepans mellan olika medlemsstaters lagstiftning är oundviklig och detta 

bekräftas i förordningen. 72  Det återkommande problemet är att frågor om 

personuppgiftshantering och dataskydd hör till det harmoniserade området, 

medan undantagen från förordningen kan skilja sig åt medlemsstaterna emellan. 

Normkonflikter blir därmed oundvikliga. Något som återkommer i den hittills 

																																																								
71 Se även mål C-399/11, Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal, EU:C:2013:107 
och mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105.  
72 Se även beaktandesats 153 och att det föreskrivs vilket slags skydd som ska iakttas om det 
uppstår en gränsöverskridande tvist och skyddet är olika i olika medlemsstater.	
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gjorda analysen är att Sveriges tolkning bör kunna ses som unionskonformt, 

särskilt med tanke på att det finns tolkningsutrymme och möjlighet till nationella 

avvikelser. Det är dock EU-domstolen som har företräde till att tolka 

unionsrätten och därför är det oklart om den svenska tolkningen av unionsform 

tillämpning lever upp till förordningens syfte.  

 

 

3.3 OSL och EU-rättslig sekretess   

3.3.1 OSL och den generella hänvisningen till EU-rätten 

	

Det främsta exemplet på en bestämmelse i svensk rätt som adresserar potentiella 

konflikter mellan EU-rätten och det grundlagsskyddade området för handlings-

offentlighet är 21:7 OSL. Där stadgas att sekretess råder för den handling som 

kan antas behandlas i strid med GDPR. Det har inte skett någon saklig ändring i 

sekretessbestämmelsen jämfört med dess tidigare hänvisning till PUL. 73 

Regeringen har dock med hänsyn till GDPR framfört sin farhåga att 21:7 OSL 

kommer att ha ett större tillämpningsområde då GDPR är mer omfattande och 

har en annan dignitet än PUL.74 Sekretessbestämmelsen innefattar dessutom även 

den inhemska kompletterande Dataskyddslagen. I och med att PUL baserades på 

ett direktiv fanns med den lagen ett större tolkningsutrymme för den nationella 

lagstiftaren, något som troligen ändras med förordningens direkta tillämpning i 

Sverige. Även om GDPR inte nödvändigtvis innebär att personuppgiftsbegreppet 

vidgas är det troligt att ett striktare synsätt på bestämmelserna tillämpas till 

förmån för en enhetlig tillämpning. EU-rättens auktoritet har ändrats sett till 

ändamålet att stärka skyddet för den enskilde vid behandling av dess 

personuppgifter. Därför finns en risk att rätten att ta del av allmänna handlingar 

åsidosätts i allt större utsträckning. Hotet om sanktionsavgifter gör dessutom 

troligen myndighetsutövaren än mer benägen att inta en restriktiv hållning vid 

																																																								
73 Se även SFS 2018:220. 
74 Prop. 2017/18:105 s 135 f. 
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utlämnande av handlingar. I sammanhanget bör det nämnas att missbruksregeln i 

tidigare 5 a § PUL inte har inkluderats i Dataskyddslagen. Där stadgades att vissa 

av bestämmelserna i PUL inte gällde för uppgifter som inte ingår eller är avsedda 

att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för 

sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Den som har att bedöma 

vad uppgiftshämtaren ska göra med handlingen som innehåller personuppgifter 

har alltså enligt den nya lagen vissa nya aspekter att iaktta i sin prövning, även 

om GDPR inte anses medföra större materiella ändringar i övrigt.  

Det som kan föras mot uppfattningen att 21:7 OSL kan komma att tillämpas 

i större utsträckning är att offentlighetsprincipen ställning verkar ha stärkts med 

artikel 86 GDPR. Relationen mellan OSL och GDPR kan dock vara problematisk 

beroende av hur EU-domstolen skulle tolka frågan om en tillfredställande 

tillämpning av GDPR i medlemsstaterna. Detta tolkningsföreträde har förvisso 

funnits även med PUL och Dataskyddsdirektivet, men som tidigare nämnt har 

aldrig offentlighetsprincipen aldrig bedömts av EU-domstolen. Om en sådan 

prövning skulle ske och domstolen skulle anse att motsättningen mellan 

rättsordningarna är för stor kan 21:7 OSL komma att få ett annat tillämpnings-

område än dagsläget.  

 

 

3.3.3 Ett exempel av tillämpning av annan EU-rättslig sekretessgrund  

	

Ett exempel på en annan EU-förordning som stadgar sekretessbestämmelser vilka 

kan överlappa med OSL är den s.k. Luftfartsolycksförordningen.75 Östlund och 

Hallberg har i en artikel redovisat hur svenska domstolar vid flertalet tillfällen 

har tillämpat svenska sekretessbestämmelserna framför den direkt gällande 

unionsakten. Ett sådant resonemang kan i teorin leda till att grundlagen och OSL 

tillämpas utan beaktande av GDPR. Ett för lätt avfärdande av en förordning med 
																																																								
75 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om 
utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av 
direktiv 94/56/EG.   
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direkt effekt inte skulle vinna större framgång om ärendet skulle uppdagas på 

EU-nivå. Det finns dock en skillnad mellan Luftfartsolycksförordningen och 

GDPR som skulle kunna påverka tillämpningen av en likartad hantering av 

förordningarna. GDPR stadgar nämligen inte sekretessbestämmelser i strikt 

mening, såsom Luftfartsolycksförordningen gör. Även om innehållet i GDPR 

innebär att dataskydd i form av personuppgiftshantering ska komma att tillämpas 

på ett enhetligt sätt skiljer det sig från att utgöra uttryckliga undantag såsom OSL 

innebär. GDPR kan förvisso ändå kunna komma att påverka hur OSL ska 

tillämpas, men risken att negligera förordningen är mindre i jämförelse med 

Luftfartsolycksförordningen då GDPR bara indirekt överlappar med svenska 

sekretessbestämmelser. Att så är fallet hindrar dock inte att den svenske 

rättstillämparen hänvisar till dataskyddsreglerna på ett otillräckligt sätt. Det som 

är intressant att jämföra med den analys som Östlund och Hallberg har gjort är att 

domstolar har förbisett förordningar tidigare, med hänvisning till att OSL ska 

tillämpas i första hand. Hypotetiskt sett är det alltså möjligt att avgöra ett mål 

genom att utgå från TF och OSL utan att ge GDPR ett nämnvärt avtryck.  

 

 

3.4 Rättigheter enligt EU-rätt, EKMR och svensk rätt 

3.4.1 Överlappande rättigheter om dataskydd  

 

Vid tillämpning av GDPR aktualiseras artikel 8 i rättighetsstadgan som stadgar 

skydd för personuppgifter, likaså artikel 7 om respekt för privatlivet och familje-

livet. Dessa rättigheter är inte reglerade i svensk grundlag men tillämpas på 

konstitutionell grund i och med att artikel 8 EKMR medför liknande skydd för 

samma rättigheter. Eftersom Sverige har antagit konventionen i dess helhet och 

därför uppstår en triangulär relation där Sverige måste iaktta Europa-

konventionens praxis samtidigt som EU-domstolens. Förhoppningen är att det 

inte ska finnas större motsättningar mellan dessa regelverk och i praktiken 

samarbetar Europadomstolen och EU-domstolen mycket vid tillämpning av olika 
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rättigheter.76 Även om EU ännu inte är part av konventionen har rättighets-

stadgan utformats med inspiration av EKMR, vilket framgår av bl.a. artikel 53 

samt ingressen till rättighetsstadgan.  

Hur skiljer sig EU-domstolens och Europadomstolens bedömningar åt när 

det gäller dessa rättigheter? Vilka är de egentliga skillnaderna mellan skyddet för 

personuppgifter och rätten till respekt för privatlivet? Europadomstolen har tolkat 

att rätten till skydd för privatliv innefattar skyddet för personuppgifter.77 Rätten 

till privatliv enligt EKMR omfattar emellertid också en rad andra rättigheter, 

inklusive rätten till personlighet, rätten att vara ensam och rätten till personlig 

integritet. Rätten till skydd av personuppgifter kan från ett EKMR-perspektiv 

således ses som en kategori under den mycket bredare ”rätten till privatliv”.  

Samtidigt har EU-domstolen anfört att ”rätten till skydd av personuppgifter kan 

utgöra en av aspekterna av rätten till respekt för privatlivet betyder inte att alla 

personuppgifter nödvändigtvis faller inom begreppet" privatliv”.78 Med andra ord 

är rätten till skydd av personuppgifter enligt EU-rätten i vissa avseenden bredare 

än rätten till privatliv. Enligt båda rättighetskataloger borde rätten till dataskydd 

alltså kunna särskiljas från rätten till respekt för privatlivet. Det måste emellertid 

understrykas att dessa rättigheter är nära besläktade. Vidare måste förordningen 

tolkas i enlighet med rätten till privatliv i EKMR och Europadomstolens praxis, 

vilket följer av rättighetsstadgan. Min bedömning är att det därför inte finns 

betydelsefulla motsättningar mellan rättighetskatalogerna eller tolkningen av 

desamma. Ett svenskt avgörande borde slutledningsvis inte vara beroende av att 

lösa en diskrepans mellan dessa parallella regelverk. Utifrån denna slutsats kan 

principen om EU-rättens företräde inte sättas ur spel på grund av att Sverige har 

antagit EKMR i sin helhet.  

	

	
																																																								
76 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 159. 
77 Kokott & Sobotta, International Data Privacy Law 2013 vol 3 nr 4, s 222. Se även Ian 
Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s 116.  
78 Mål C-28/08, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd, EU:C:2010:378,  
p 118.  
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3.4.2 Överlappande rättigheter om handlingsoffentlighet  

	

Något bör nämnas om offentlighetsprincipen i relation till EU-domstolens praxis 

angående unionsakter förenlighet med rättighetsstadgan. Rättighetsstadgans 

artikel 42 föreskriver handlingsoffentlighet i relation till EU-institutionerna.  

Även artikel 11 om yttrandefrihet är ett näraliggande intresse som kan påverka 

tolkningen av artikel 42. När GDPR tillämpas ska dessa artiklar beaktas. Av 

artikel 51 följer nämligen att rättighetsstadgan gäller vid tillämpning av 

unionsrätt. I målet Åkerberg Fransson har denna bestämmelse tolkats 

vittgående. 79  Därför uppstår många situationer på ett nationellt plan där 

rättighetsstadgans bestämmelser aktualiseras samtidigt som den inhemska 

rättighetskatalogens. Min bedömning är att artikel 42 i rättighetsstadgan dock 

inte är av samma relevans som artikel 11 vid tillämpning av artikel 86 GDPR 

eftersom artikel 42 avser rätten att ta del av handlingar i relation till unionens 

institutioner och inte inhemsk förvaltning.  

För offentlighetsprincipens vidkommande borde en parallell tillämpning 

med rättighetsstadgans artikel 11 vara oproblematisk eftersom de svenska 

grundlagsbestämmelserna om yttrandefrihet får anses vara minst lika vittgående. 

I fallet Melloni lämnade EU-domstolen utrymme för medlemsstaten att tillämpa 

bestämmelser med starkare skydd än rättighetsstadgan, dock med förbehållet att 

dessa inte undergräver unionsrättens ”företräde, enhetlighet och verkan”. 80 

Resonemanget i Melloni skulle kunna tillämpas i relation till andra bestämmelser 

i rättighets-stadgan. Rättsfallet innebär förvisso inte att det aldrig finns utrymme 

för starkare rättighetsskydd i inhemsk rätt, men gränsen härom bestäms i vart fall 

av huruvida området är uttömmande reglerat på EU-rättslig nivå. I och med att 

handlingsoffentlighet är ett område som undantas från de strikt harmoniserade 

bestämmelserna i GDPR, med formuleringen ”jämkas samman” i artikel 86, 

borde det finnas utrymme för Sverige att ha ett mer omfattande skydd för 

yttrandefriheten. I och med att artikel 11 kan komma att aktualiseras vid 

																																																								
79 Mål C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105. 
80 Mål C-399/11, Stefano Melloni mot Ministerio Fiscal, EU:C:2013:107, p 29. 
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tillämpning av GDPR kan dock resonemanget i fallet Melloni medföra att 

skyddet inte borde ges för stor omfattning då det kan påverka harmoniseringen 

som GDPR syftar till. Kravet på enhetlig tillämpning följer alltså inte enbart av 

att regler om dataskydd har harmoniserats i större utsträckning, utan även av att 

de rättigheter som aktualiseras måste tillämpas på ett enhetligt sätt. Rättighets-

stadgan har förvisso tillämpats parallellt även med Dataskyddsdirektivet, varför 

det inte nödvändigtvis uppstår någon kännbar skillnad med ikraftträdandet av 

GDPR. Med tanke på vad förordningen syftar till – att harmonisera lagstiftningen 

och att ge ett starkare skydd för den enskilde vid behandling av personuppgifter – 

är det dock osäkert om den svenska tolkningen av yttrandefrihet i relation till 

GDPR skulle godtas av EU-domstolen. 

Sett till de ovan analyserade rättsfallen om EU-rättens företräde är det 

oklart huruvida offentlighetsprincipen skulle stå sig fredad från en enhetlig 

tillämpning av GDPR. Det verkar dock finnas utrymme för nationella avsteg i 

viss utsträckning. Avgörande för hur stora avsteg kan göras i relation till 

offentlighetsprincipen är om handlingsoffentligheten kan anses inbegripas i det 

område som GDPR ämnar harmonisera. En sådan tolkning är möjlig i den 

utsträckning tryck- och yttrandefrihet offentlighet iakttas i bedömningen av om 

en allmän handling får lämnas ut. En strikt enhetlig tolkning av de svenska 

bestämmelserna som överlappar stadgans artikel 11 om yttrandefrihet skulle 

därmed kunna påverka offentlighetsprincipens framtida tillämpning. I praktiken 

skulle detta uppdagas enbart om EU-domstolen skulle konstatera att det i Sverige 

finns en frikostig yttrande- och tryckfrihet på bekostnad av dataskydd. Ett sådant 

utfall innebär att den svenska myndighetsutövaren skulle behöva inta en mer 

restriktiv bedömning vid utlämnande av allmänna handlingar.  

 

	

	

	

	



	 32	

3.5 Sammanfattning  

 

Av att bedöma utifrån förordningens ordalydelse och EU-rättsliga förarbeten, 

liksom svenska, finns utrymme för den svenska lagstiftaren att behålla 

offentlighetsprincipen i dess nuvarande form. I jämförelse med direktivet finns 

en bestämmelse i GDPR som adresserar möjligheten att ta hänsyn till rätten att ta 

del av allmänna handlingar. Dessutom gäller inte längre undantaget som ger rätt 

att nyttja personuppgifter för yttrande- och tryckfrihet för uteslutande 

journalistiska ändamål. Det som kan anföras mot att offentlighetsprincipen kan 

hållas intakt är att de skyddsåtgärder som stadgas i OSL riskerar att bedömas 

vara otillräckliga för dataskyddet. Om exempelvis myndighetsutövaren anses ge 

ut allmänna handlingar med personuppgifter på ett slentrianmässigt sätt eller om 

databaser som innehåller personuppgifter även fortsättningsvis åtnjuter 

grundlagsskydd riskerar offentlighetsprincipen att bli kritiserad. Knäckfrågan är 

därmed vad som händer om en unionskonform tolkning inte är möjlig utan att 

vara contra legem. Svaret beror på hur domstolar på nationell nivå respektive 

EU-nivå väger offentlighet mot sekretess. Om bedömningarna i de respektive 

domstolarna är snarlika ökar möjligheten för Sveriges tillämpning att anses vara 

unionskonform och offentlighetsprincipen behöver då inte inskränkas med 

hänsyn till principen om EU-rättens företräde. I nästa avsnitt följer en analys av 

praxis för att kunna dra slutsatser härom.   
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4 Praxis om offentlighet och sekretess  

4.1 Introduktion 
	

Av TF följer en presumtion för att handlingar ska hållas offentliga medan det 

inom EU finns en presumtion för motsatsen, i vart fall enligt unionsdomstolens 

praxis. Inställningen till balansen mellan offentlighet och sekretess kan tänkas 

avgöra hur Sveriges offentlighetsprincip skulle stå sig vid begäran av ett 

förhandsavgörande. Nedan följer en redogörelse för vilken inställning som har 

intagits av EU-domstolen och svenska domstolar i fall där skyddet för person-

uppgifter har vägts mot vikten av insyn i offentlig verksamhet. Angreppssättet i 

avsnittet är inspirerat av en av Reichels artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift.81 

Vissa av rättsfallen som omnämns är därför hämtade från den artikeln och vissa 

delar av analysen är jämförliga med Reichels slutsatser. I stycken där detta 

aktualiseras är hänvisningarna explicita.  

Det är problematiskt att ge en heltäckande bild av rättsläget på området då 

det inom den juridiska doktrinen råder enighet om att presumtionen skiljer sig åt 

mellan EU och Sverige.82 I avsnittet presenteras rättsfall som huvudsakligen 

bekräftar denna linje, men även några undantag i både svensk och EU-rättslig 

praxis. Den detaljerade sekretesslagstiftningen i Sverige visar på att en gedigen 

avvägning ska göras med hänsyn till den personliga integriteten. Inom EU har 

transparens i viss mening primärrättsstatus med Öppenhetsförordningen samt 

artikel 42 rättighetsstadgan och artikel 15 FEUF. I detta avseende skiljer sig 

analysen åt från Reichels då det även presenteras mål där EU-domstolen har 

tillmätt transparens betydelse, liksom då svenska domstolar har iakttagit 

dataskydd vid personuppgiftshantering. De rättsfall som analyseras avser 

bekräfta presumtionsreglerna men kompletteras därför av exempel där 

domstolarna avviker från den normala tillämpningen. Syftet är att identifiera 

nyansskillnader domstolarnas avvägningar mellan offentlighet och dataskydd.  
																																																								
81 Reichel, Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 häfte nr 1.  
82 Se t ex a a s 101. Se även Östlund & Hallberg, Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 häfte nr 4,  
s 467.		
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4.2 Praxis från Sverige   

4.2.1 Intresset av offentlighet  

	

I Sverige finns det inget generellt förbud att lämna ut personuppgifter. 

Tjänstemannen ifråga får vidare inte ta hänsyn till de ursprungliga ändamålen för 

insamlandet vid prövningen av om handlingen ska lämnas ut. Den enda 

bedömning som ska göras är om uppgiftshämtaren kan antas komma att använda 

uppgifterna i strid med GDPR.83 Det finns oräkneliga fall där skyddet för den 

enskildes personuppgifter har fått ge vika för allmänna handlingars offentlighet 

och de fall som ska redogöras för här är HFD 2015 ref. 71 och NJA 2001 s 409. 

Det första målet handlade inte om en avvägning mellan offentlighet och sekretess 

i strikt mening utan snarare rätten till rättelse av arkiverade handlingar. Kärande-

parten hade åberopat att Riksarkivet skulle gallra vissa uppgifter som hade tagits 

om hand för arkivering. De lägre instanserna uppfattade detta som en begäran om 

rättelse medan HFD menade att det handlade om en begäran om gallring. Om 

talan var att betrakta som gallringsförfrågan förlorade kärandeparten sin 

möjlighet till överklagan. Offentlighetsprincipens relation till arkivlagstiftningen 

avgjorde utfallet till kärandepartens nackdel och HFD konstaterade följande: 

 
”I arkivlagens bestämmelser om bevarande och gallring saknas utrymme för att 

beakta enskildas intressen av t.ex. skydd för den personliga integriteten och 

lagstiftningen medför inte några rättigheter för enskilda även om uppgifter om dem 

förekommer i de arkiverade handlingarna (jfr SOU 2015:39 s. 526 och 534). En 

enskild har således inte rätt att med stöd av denna lagstiftning få allmänna 

handlingar gallrade. Riksarkivets beslut att avslå B.H:s begäran om gallring kan 

därmed inte anses ha några andra faktiska verkningar för honom …” 

 

Utlåtandet kan anses vara förvånande även från ett svenskt perspektiv. Individen 

hade ett svagare skydd vid personuppgiftshantering i två hänseenden. För det 

första ansågs intresset av bevarandet av handlingar väga över intresset att få sina 

																																																								
83 Öman & Lindblom, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 21 kap. 7 §,  
Zeteo 2018-02-16.  
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uppgifter gallrade. För det andra förlorade kärandeparten sin överklagande-

möjlighet. Det senare är av särskilt intresse i relation till de krav som ställs enligt 

europeisk rätt om rätt till effektivt rättsmedel. 84  Vidare är det oklart om 

tolkningen att utfallet inte skulle ha vidare rättsverkningar skulle godtas på EU-

rättslig nivå.  

I NJA 2001 s 409 hade åtal väckts för publicering av integritetskänsligt 

material på internet. Den avgörande frågan var huruvida publiceringen kunde 

anses ha skett för uteslutande journalistiska ändamål, vilket skulle föranleda att 

skyddsreglerna i PUL inte skulle tillämpas. HD hade en grundlagsvänlig 

inställning och förklarade att de flesta opinionsbildande yttranden på nätet får 

anses ske för journalistiska ändamål. Avgränsningen skulle därför inte ske med 

tillämpning av ett kvalitetskriterium. Min uppfattning är att den linje som HD 

förde i och för sig inte är anmärkningsvärd; det får anses vara en ganska harmlös 

inställning att mena på att även privatpersoner som syftar till att skapa debatt 

omfattas av yttrande- och tryckfrihet. Denna linje bekräftas även av 

kommissionens förslag och rådets ståndpunkt inför antagandet av GDPR.85 

Sådana situationer borde dock kontrasteras mot t.ex. den uppmärksammade 

databasen ”Lexbase” som visar att den som får ut uppgifter av integritetskänslig 

karaktär tillmäts grundlagsskydd förutsatt att kriterierna i den s.k. databasregeln 

är uppfyllda.86 Exemplet ger förvisso inte en heltäckande bild av rättsläget då det 

från regeringens sida finns förslag på att åtgärda liknande problematik. 87 

Tillsammans med de övriga analyserade målen står det dock klart att det svenska 

skyddet för yttrande-och informationsfrihet i kombination med rätten att ta del av 

allmänna handlingar i dagsläget är jämförelsevis omfattande.  

 

 

																																																								
84 Artikel 13 EKMR, artikel 47 rättighetsstadgan, och artikel 79 GDPR.  
85  COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) skäl 121. Se även EUT C 159, 3.5.2016 
avsnitt 3.2 och 4.6.  
86 Se även Österdahl, Etikk i praksis 2016 vol 10 nr 1, s 32 ff. 
87 Prop 2017/18:49 s 1 f. 	
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4.2.2 Skydd för personuppgifter  

 

Trots den svenska huvudregeln om offentlighet finns åtskilliga mål där skyddet 

för personuppgifter har tillmätts stor betydelse. I Sverige har dessutom 

sekretessregler med hänsyn till dataskydd tillämpats redan innan unions-

tillträdet.88 Analysen av praxis vore därför inte komplett utan att visa på undantag 

från presumtionsregeln om att handlingar ska lämnas ut.  

I NJA 2015 s 180 hade en person begärt att få lagra personuppgifter från en 

domstols dagboksblad i sin dator. HD kom fram till att den avsevärda mängden 

uppgifter som det var fråga om samt uppgifternas integritetskänsliga karaktär 

ledde till slutsatsen att undantaget för privat behandling inte var tillämplig. 

Samma slutsats var resultatet i NJA 2015 s 624 då den sökande förvisso hade 

begränsat sin ändamålsbeskrivning för utfående av informationen. Skillnaden 

från tidigare rättsfall var dock marginell; sökande hade begärt få ut så många 

uppgifter som undantagsregeln tillät, vilket utgjorde skäl nog att anta att 

behandlingen av uppgifter skulle strida mot PUL.  

I HFD 2016 ref. 40 konstaterades att bedömningen av om uppgiftshämtaren 

kunde tänkas behandla uppgifter i strid med PUL även skulle avse föreskrifter 

som har meddelats med stöd av lagen. Den omfattning som skyddet för den 

personliga integriteten som PUL innebär uttolkades till att ha en större räckvidd 

än tidigare.  

Syftet med detta avsnitt i kombination med det föregående har varit att visa 

på att det faktiskt sker en avvägning mellan olika intressen. Min uppfattning är 

att det onekligen finns ett transparent förhållningssätt i Sverige men att det inte 

medför att svenska domstolar slentrianmässigt lämnar ut handlingar. Med detta i 

åtanke finns dock fall där det visas på öppenhet till den grad att det kan anses 

vara stridigt EU-rätten. Det är oklart om ändamålen med GDPR skulle tillåta ett 

synsätt där exempelvis den enskildes överklagandemöjlighet vid mål om 

personuppgiftshantering fråntas, såsom gällde i NJA 2015 ref. 71. Precis som 

Reichel har anfört är det avgörande om svenska domstolar anses ha ett alltför 

																																																								
88 SFS 1980:100.  
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grundlagsvänligt förhållningssätt eller om metodiken skulle överleva en prövning 

även från ett EU-rättsligt perspektiv. I kombination med de utrymmen för 

nationell diskretion som finns i både GDPR och annan primärrätt är min 

bedömning att OSL:s bestämmelser är så pass täckande att Sverige inte riskerar 

anses ha lagstiftning som negligerar EU:s dataskyddsreglering. Förutom praxis 

som visar på intresseavvägningen mellan offentlighet och dataskydd har det 

tillsatts flertalet utredningar som till olika grad har lett till lagstiftning på 

området.89 Även om det i landet finns en mer transparent kultur tyder dessa 

åtgärder på att den svenska lagstiftaren har tagit personuppgiftsfrågor på allvar.  

 
	

4.3 Praxis från EU-domstolen 

4.3.1 Skydd för personuppgifter  

 

Det som inledningsvis anfördes om svenska domstolars förhållningssätt kan 

drivas i motsatt riktning om EU-domstolen: det finns oräkneliga rättsfall där 

domstolen har tillmätt dataskydd stor betydelse. Här bör Digital Rights Ireland 

nämnas då datalagringsdirektivet ogiltigförklarades.90 I Google Spain fastslogs 

rätten att bli bortglömd.91 Denna rätt är numera även stadgad i artikel 18 GDPR. 

En åtskillnad bör göras mellan dessa exempel och mål som visar den avvägning 

som görs vid utlämnande av allmänna handlingar. Ett av de mer 

uppmärksammade målen om just handlingsoffentlighet är Bavarian Lager.92 

Kärandeparten hade begärt att få ta del av sammanträdesprotokoll i samband med 

ett fördragsbrottsförfarande som drevs mot landet där företaget verkade. I det 

erhållna protokollet täcktes namnen på de medverkande personerna på grund av 

att samtycke inte hade inhämtats från dem. Tribunalen och generaladvokaten 
																																																								
89 Se t ex SOU 2004:6, SOU 2016:58 samt SOU 2007:22.   
90 Mål C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications, Marine and 
Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl., EU:C:2014:238.  
91 Mål C-131/12, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) och Mario Costeja González, EU:C:2014:317. 
92 Mål C-28/08, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd, EU:C:2010:378. 
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menade att handlingarna skulle lämnas ut i ursprunglig form medan EU-

domstolen nådde motsatt slutsats. Domstolen konstaterande att det ankom 

kärandeparten att visa på nödvändigheten att lämna ut personuppgifter om de 

som inte hade lämnat uttryckligt samtycke. Detta förhållningssätt skiljer sig 

tydligt från det svenska, där insyn i förvaltningen tillmäts stor vikt till skillnad 

från skydd för personuppgifter i form av beslutsfattares egennamn.93 Till skillnad 

från den svenska lagstiftningen sker avvägningen mellan offentlighet och 

sekretess oftare till förmån för dataskydd och den personliga integriteten 

generellt.  

I Dennekamp II avslog domstolen kärandepartens talan om nödvändigheten 

i att tillhandahålla namnen på parlamentsledamöterna som deltog i parlamentets 

tilläggspensionssystem.94 Parten ville kunna använda namnen för att väcka debatt 

om legitimiteten av tilläggspensionssystemet. Domstolen godtog argumentet att 

namnen var relevanta att känna till för att belysa ledamöternas potentiella 

intressekonflikter. Domstolen menade vidare att öppenhetsförordningen till och 

med gav utrymme att tillhandahålla persondata med syftet att ge allmänheten 

möjlighet till insyn i offentlig verksamhet. Slutsatsen blev emellertid att 

kärandeparten inte hade visat på tillräcklig nödvändighet för att sådan 

information skulle lämnas ut. Förutom att domen bekräftar att det finns en 

presumtion för sekretess är det även tydligt att lämplighet och proportionalitet 

tillmäts stor betydelse vid bedömning av nödvändighetskriteriet. Värt att 

poängtera är att skyddet för den personliga integriteten tillmättes stor betydelse 

fastän målen handlade om offentliga aktörer som agerade inom tjänsten. Denna 

hållning har kritiserats inom EU.95 I kritiken har det konstaterats att det just är 

domstolen som har skapat presumtionen för sekretess fastän handlingarna ifråga 

ofta har varit tillgängliga för allmänheten att ta del av sedan innan.96 

 

 

																																																								
93 Jfr HFD 2015 ref 57. Se även Reichel, Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 häfte nr 1, s 101 f.  
94 Mål T-115/13, Dennekamp mot European Parliament (Dennekamp II), EU:T:2015:497, p 63. 
95 PE 556.973 s 19. 
96 A a s 22 f.	
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4.3.2 Intresset av offentlighet  

 

Även om det inom EU finns en presumtion för sekretess finns klart utrymme att 

göra avsteg bl.a. inom ramen för Öppenhetsförordningen. Ett omtalat mål är 

Europeiska unionens råd m.fl. mot Access Info Europe m.fl.97 Fallet handlade om 

unionsmedborgarnas möjlighet till insyn i lagstiftningsprocessen. Kärandeparten, 

Access Info Europe, hade i Tribunalen vunnit bifall i talan om att få tillgång till 

uppgifter som hade sänts i ett meddelande inom Europeiska unionens råd från 

sekretariatet till en av arbetsgrupperna. I meddelandet framgick vilka 

medlemsstater som stod bakom vissa ändringsförslag inför antagandet av en 

förordning. Förordningen handlade paradoxalt nog om allmänhetens tillgång till 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Rådet hade förvisso 

beviljat utlämnandet av meddelandet men bara till vissa delar. Rådet överklagade 

tribunalens bifall och anförde att domen skulle strida mot praxis där 

institutionerna kunde åberopa allmänna överväganden för att vägra lämna ut 

vissa typer av handlingar. EU-domstolen konstaterade att institutionen ifråga inte 

kunde nöja sig med att hänvisa till det intresse som riskerade negligeras men att 

man även hade att visa hur tillgången av handlingen konkret och faktiskt kunde 

skada det intresse som skyddas av förordningen. Domstolen ansåg att rådet inte 

hade lyckats visa detta och fastslog därför tribunalens dom. Även om målet inte 

handlar om personuppgiftshantering är kontentan att utfallet var ovanligt 

transparensvänligt. Vidare är domstolens förhållningssätt snarlikt den bedömning 

som görs enligt OSL:s bestämmelser.98  

	

	

	

	

 

																																																								
97 Mål C-280/11 Council of the European Union mot Access Info Europe, EU:C:2013:671. Se 
även Fura SvJT 2014 s 270. 
98 Se även Fura SvJT 2014 s 270 ff.		
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4.4 Sammanfattning  

 

Genom att göra en jämförelse mellan praxis från olika instanser är det möjligt att 

dra vissa slutsatser om behandlingen av offentlighetsprincipen för det fall den 

skulle blir föremål för en prövning inför EU-domstolen. Även om Sverige och 

EU har olika presumtionsregler visar de analyserade målen att det i bägge 

rättsordningar görs gedigna avvägningar mellan intresset för transparens å ena 

sidan och skyddet för personuppgifter å andra sidan. Dessa likheter stärker 

Sveriges position för det fall offentlighetsprincipen anses stå i motsättning till det 

dataskydd som föreskrivs i GDPR. Att det finns ett krav på en intresseavvägning 

medför dessutom inte att utfallet måste vara detsamma oavsett rättsordning. Det 

som kan anföras mot detta argument är att den kommande förordningen medför 

högre ställda krav på enhetlighet, vilket gör framtiden för Sveriges mer 

transparenta hållning mindre säker. Det är i ljuset av denna osäkerhet som 

principen om EU-rättens företräde blir relevant; även om det var nödvändigt att 

först avgöra om det ens föreligger en diskrepans mellan rättsordningarna kan 

tolkningen tydligen variera beroende på vem som gör bedömningen. Huruvida 

offentlighetsprincipen kan inskränkas behöver därför avgöras utifrån dels att det 

kan bedömas finnas en konflikt mellan regelverken och dels mot bakgrund av 

vilka avvikelser en medlemsstat kan göra enligt EU-rätten i övrigt. Vad en sådan 

prövning skulle resultera i är långt ifrån självklar. I det följande avsnittet följer 

därför en redogörelse för de möjligheter som finns för att behålla grundlags-

bestämmelsen intakt, alternativt åsidosätta den med hänsyn till EU-rättens 

företräde.  
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5 Konflikthantering och utrymme för avvikelser 

5.1 Introduktion 
	

Regeringen har återkommande utgått från att både Dataskyddsdirektivet och 

GDPR är förenliga med offentlighetsprincipen och att grundlagen därmed inte 

behöver ändras. Det är emellertid EU-domstolen som har tolkningsföreträde om 

innebörden av unionsrätten. Företrädesprincipen skulle kunna hållas mot 

nationell lagstiftning som hindrar EU-rättens fulla genomslag och därför är det 

intressant att utreda vilket utrymme som finns för nationella avvikelser. Syftet 

med nedanstående avsnitt är att identifiera i vilken mån unionslagstiftningen 

medger utrymme för avvikande inhemska bestämmelser som överlappar med 

EU-rätt. Företrädesprincipen är inte ovillkorlig och ofta har medlemsstaterna en 

annan uppfattning än unionsdomstolen.  

	

	

5.2 Att undvika konflikter med nationell rätt enligt EU-rätt 

5.2.1 Uppmärksammade tillvägagångssätt  

	

Om en bestämmelse i GDPR skulle uppfattas vara oförenlig med den svenska 

rätten finns ett antal handlingsalternativ. De traditionella angreppssätten är att 

föra en fördragsbrottstalan enligt artikel 258 FEUF eller en ogiltighetstalan enligt 

artikel 263 FEUF. Den senare kan ske direkt gentemot en av institutionernas 

antagna akter eller indirekt inom ramen för en process förd av enskild. Att 

uppfylla kriterierna för att väcka en indirekt ogiltighetstalan är svårt.99 Liksom 

anfördes i avsnitt 2 avseende normgivningskompetens har tidsfristen att föra en 

direkt ogiltighetstalan passerat. Det har dessutom varit osannolikt att det skulle 

																																																								
99 Jfr sammanfattningen till mål C-25/64, Plaumann & Co. mot Commission of the European 
Economic Community, EU:C:1963:17. Den enskilde måste vara ”direkt och personligen 
berörd” av den ifrågavarande akten.  
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föras en sådan talan då unionslagstiftaren otvivelaktigt har haft befogenhet att 

anta akter om dataskydd sedan länge.  

Lerwall ombads komma med uttalanden till Yttrandefrihetskommittén om 

relationen mellan de inhemska grundlagsbestämmelserna och unionsrätten.100 I 

Lerwalls uttalande beskrevs tre sätt för EU-lagstiftaren att undvika konflikter 

med den nationella rätten. Inledningsvis beskrevs att det i en EU-akt kan finnas 

formuleringar för att undvika konflikter med nationell rätt. Exempelvis kan det 

stadgas att medlemsstaternas konstitutionella skydd för yttrandefriheten inte 

påverkas av regelverket ifråga. I relation till de två artiklar i GDPR som är av 

intresse för offentlighetsprincipens vidkommande finns en sådan hänvisning i 

artikel 86 men inte i artikel 85. Bristen på sådan hänvisning till medlemsstaternas 

nationella lagstiftning minskar utrymmet för en avvikande rättstillämpning. 

Möjligheten att ta hänsyn till nationella undantag skiftar således mellan dessa 

bestämmelser. Den hänvisning till nationell rätt som artikel 86 stadgar ger 

förvisso inte fritt spelrum att lämna ut handlingar utan att iaktta det dataskydd i 

enlighet med GDPR. Med Sveriges omfattande sekretesslagstiftning och utifrån 

den praxis som har analyserats ovan är det emellertid osannolikt att den svenska 

rättsordningen bedöms vara oförsiktig.  

Lerwalls andra exempel på hur normkonflikter kan undvikas är genom 

åberopande av ordre public. Det finns ingen samstämmighet om YGL och TF i 

sin helhet kan anses utgöra allmänna rättsprinciper och det brukar dessutom 

krävas en ”uppenbar konflikt” för att med framgång åberopa ordre public.101 

Förutsatt att TF och YGL kan anses vara allmänna rättsprinciper är min 

bedömning att åberopande av ordre public mer troligt vinner framgång i relation 

till handlingsoffentlighet än tryck- och yttrandefrihet i strikt mening. 

Anledningen härtill är att offentlighetsprincipen intar en särställning jämfört med 

andra medlemsstater, varför en motsättning skulle vara mer ”uppenbar”. 

																																																								
100 SOU 2012:55 s 246 ff. 
101 I rapporten nämndes Rom II-förordningen och 2000 års konvention om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater. 	
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Det tredje alternativet som Lerwall framhöll var att det i många akter finns 

hänvisningar till artikel 6.3 FEU där det stadgas att unionen respektera 

medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. Min uppfattning är 

att det i GDPR inte finns en hänvisning till artikel 6.3 FEU. Detta har däremot 

inte avgörande betydelse då unionsfördragen hör till primärrätt och gäller oavsett 

hänvisningar i andra akter. Det kan anses vara problematiskt att påstå att 

offentlighetsprincipen utgör en gemensam konstitutionell med hänsyn till 

presumtionen för transparens. Samtidigt verkar inte handlingsoffentlighet vara ett 

särdrag jämfört med andra regler i Sverige om tryck- och yttrandefrihet.102 

Utrymmet för avvikelser för yttrande- och tryckfrihet i strikt mening skulle enligt 

mig ändå vinna större framgång med åberopande av gemensamma 

konstitutionella traditioner. Dock verkar inte artikel 6.3 FEU tillämpas i stor 

utsträckning.103  

Enligt de modeller som Lerwall redogjorde för i utlåtandet verkar det 

sammanfattningsvis som att grundlagarna inte är helt fredade från eventuella 

konflikter med EU-rätten men att det finns ett visst utrymme för avvikelser. 

Handlingsoffentligheten i dess nuvarande form åtnjuter skydd i EU-rätten i 

samband med att det i artikel 86 föreskrivs att en avvägning med skyddet för den 

personliga integriteten kan göras i enlighet med medlemsstatens lagstiftning. Vad 

gäller övriga tryck- och yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid användning av 

personuppgifter söks avvikelser bäst hos medlemsstaternas gemensamma 

konstitutionella drag enligt artikel 6 FEU. Huruvida en hänvisning till 

ordre public skulle vinna framgång beror dels på huruvida TF och YGL kan 

anses vara allmänna rättsprinciper och dels hur uppenbar konflikten bedöms vara. 

Min uppfattning är att offentlighetsprincipen, till skillnad från övriga 

bestämmelser och yttrandefrihet, skulle kunna få gehör på denna grund.  

 

 

																																																								
102 Jfr SOU 2012:55 s 247 f, där Lerwall nämner meddelarfrihet och ensamansvar. Se även 
Bergström & Ruotsi, ESO 2018:1, s 12.  
103 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 143.		
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5.2.2 Artikel 4.2 FEU: ett trumfkort för att behålla nationell rätt intakt?   

	

Det alternativ som framhålls vara den viktigaste möjligheten till undantag från 

företrädesprincipen är artikel 4.2 FEU som stadgar att unionen ska respektera 

medlemsstaternas nationella identitet. Utrymmet att vidta denna åtgärd får anses 

bero på vilken status EU-akten ifråga har; GDPR är trots allt en förordning och 

hör därför till bindande sekundärrätt. Vidare syftar GDPR enligt artikel 1 till fri 

rörlighet avseende personuppgifter. Slutsatser om EU-domstolens syn på 

företrädesprincipen bör därför analyseras i ljuset av hur domstolen har resonerat 

när artikel 4.2 FEU har använts för att göra undantag från lagstiftning om fri 

rörlighet av olika slag.  

Det finns bara ett fåtal fall där EU-domstolen har behövt pröva åberopandet 

av en medlemsstats nationella identitet på bekostnad av den fria rörligheten. Det 

mest uppmärksammade fallet är Sayn-Wittgenstein. 104  Målet handlade om 

huruvida nationella bestämmelser om adelstitlar, vilka begränsade fri rörlighet 

för personer enligt artikel 45 FEUF, var legitima med hänsyn till konstitutionella 

grundstrukturer. Den fria rörlighet som begränsades var möjligheten att få ett 

efternamn erkänt när namnet hade antagits i en annan medlemsstat fastän namnet 

överlappade med kungafamiljens adelstitel i inflyttningsstaten. Det avgörande i 

målet var att det inte kunde ses som ett illegitimt mål eller en oproportionerlig 

konsekvens för kärandeparten, särskilt eftersom det inom den nya medlemsstaten 

kunde missuppfattas vilken ställning kärandeparten var.  

Två andra uppmärksammade rättsfall om artikel 4.2 FEU är Las samt 

Runevi-Vardyn och Wardyn.105 Målen handlade om skydd för officiella språk. De 

inhemska bestämmelser som prövades i dessa fall ansågs kunna ha legitima 

syften i relation till begränsningen av artikel 21 respektive artikel 45 FEUF, dock 

under förutsättning att den enskilde inte skulle drabbas av oproportionerliga 

konsekvenser. Domstolen godtog inskränkningen i Runevi-Vardyn och Wardyn 

																																																								
104 Mål C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein mot Landeshauptmann von Wien, EU:C:2010:806. 
105 Mål C-202/11, Anton Las Anton Las mot PSA Antwerp NV, EU:C:2013:239 och målen C-
391/09, Malgožata Runevi -Vardyn och Łukasz Paweł Wardyn mot Vilniaus miesto savivaldyb 
s administracija m.fl., EU:C:2011:291. 
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men inte i målet Las. Slutligen har artikel 4.2 FEU även använts för att 

ogiltigförklara direktiv samt beslut från kommissionen, dock utan framgång.106 I 

dessa fall har EU-domstolen lämnat avslag med hänvisning att medlemsstaten 

snarare har haft en felaktig tolkning av direktivet respektive beslutet. 

Enligt mig kan artikel 4.2 FEU i sin tillämpning jämföras med ordre public; 

bägge bestämmelser tar sikte på att skydda en intern norm som är betydelsefull 

för medlemsstaten. Skillnaden gentemot ordre public är att artikel 4.2 FEU inte 

kräver någon ”uppenbar konflikt” med unionsakten för att åsidosätta densamma i 

det enskilda fallet. Vidare finns artikel 4.2 FEU stadgad i primärrätten medan 

ordre public tillämpas under förutsättning att det handlar om en allmän 

rättsprincip.107 Vid en jämförelse med grunderna som Lerwall redogjorde för är 

min bedömning att artikel 4.2 FEU är den mer framgångsrika grunden för att 

motsätta sig ge EU-rätten företräde villkorslöst vid en konflikt med nationell rätt.  

Schmauch är en av förespråkarna för artikel 4.2 FEU och har lyft att 

bestämmelsen är viktig ur processuell synpunkt.108 Craig och De Búrca menar 

emellertid artikelns framtida tillämpning återstår att utvecklas och att dess 

betydelse därför inte ska överdrivas.109 Författarna har dock lyft bestämmelsen 

som den enda som utgör ett undantag från företrädesprincipen.110 Även om det 

inte finns många rättsfall där bestämmelsen har tillämpats verkar artikel 4.2 FEU 

alltså kunna vara en möjlighet för offentlighetsprincipen att hållas intakt om den 

anses vara oförenlig med GDPR.  

 

 

5.2.3 I limbo mellan parallella regelverk   

	

Det har förts intensiva diskussioner om offentlighetsprincipens relation till 

principen om EU-rättens företräde vid en eventuell motsättning mellan nationell 
																																																								
106 Mål C-3/10, Franco Affato mot Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, EU:C:2010:574 
och mål C-151/12, Kommissionen mot Spanien, EU:C:2013:690. 	
107 Se även Lerwalls analys i SOU 2012:55 s 246.  
108	Schmauch SvJT 2014 s 521.	
109 Craig & De Búrca, EU Law, s 313. 
110 A a s 312 ff.		
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rätt och unionsrätt. Jermsten och Abrahamson har å ena sidan påpekat att Sverige 

riskerar förlora sitt förtroendekapital vid förhandlingar inom unions-samarbetet 

om den inhemska ordningen ignorerar unionens gemensamt fattade beslut.111 

Schmauch har å andra sidan anfört att författarna målar upp en alltför enkel bild 

av rättsläget.112 Som förespråkare av artikel 4.2 FEU menar Schmauch att EU-

rätten inte generellt och alltid kan påstås vara överordnad nationell rätt, lika lite 

att svensk domstol skulle göra fel i att iaktta grundlagen vid tillämpning av 

unionsrätt. Slutligen har Österdahl anfört att det visserligen finns många aspekter 

i EU-samarbetet som kan komma i konflikt med grundlagsbestämmelser men att 

rättsutvecklingen inte är förutbestämd.113 Om Sverige vid behov skulle använda 

de bestämmelser som finns tillgodo, däribland anslutningsfördraget och 

möjligheter till undantag som finns stadgad i unionsreglering, skulle 

grundlagsbestämmelser kunna behållas relativt intakta. Jag ansluter mig till 

denna senare ståndpunkt av flera skäl. I och med att principen om EU-rättens 

företräde är omtvistad och unionssamarbetet bygger på principen tilldelade 

befogenheter borde inte ett åsidosättande av unionsrätten i det enskilda fallet 

anses vara lagstridigt. Ett sådant åsidosättande är än mindre kontroversiellt när 

det dessutom finns en hänvisning till medlemsstaternas interna lagstiftning, 

såsom i artikel 86 GDPR. Att medlemsstater driver en politisk agenda och i viss 

mån vidhåller sina inhemska rättsordningar är dessutom inte orimligt. Visserligen 

kan tillämpningen av en unionsakt inte tillåtas vara alltför avvikande och som 

tidigare nämnt har Sverige indirekt överlåtit den delen av normgivnings-

kompetensen som rör offentlighetsprincipen. Precis som flera författare har 

påpekat finns dock politiska aspekter att iaktta vid konflikthantering av normer 

då det kan tänkas att domstolen inte skulle vilja ställa sig alltför mycket på tvären 

med vad som är en principfråga för en medlemsstat. Det finns alltså utrymme att 

stå fast vid inhemsk lagstiftning, även på unionsrättsliga grunder.  

 

 
																																																								
111 Jermsten & Abrahamsson SvJT 2014 s 214.   
112 Schmauch SvJT 2015 s 199 ff.  
113 Österdahl SvJT 2016 s 503 ff.		
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5.3 Sammanfattning  
	

Om offentlighetsprincipen skulle uppdagas i en prövning inför EU-domstolen 

och finnas vara oförenlig med GDPR finns ett antal handlingsalternativ för att 

hålla den inhemska lagstiftningen intakt. Förutom de traditionella metoder som 

finns för att angripa en unionsbestämmelse har artikel 6 FEU, ordre public samt 

artikel 4.2 FEU nämnts. Den sistnämna bestämmelsen har inom den juridiska 

doktrinen framhållits som företrädesprincipens motvikt. Även om det inte finns 

många rättsfall där samspelet mellan dem ställs på sin spets framstår den som 

bestämmelsen som viktig utifrån ett processuellt hänseende. Det är lätt att ha en 

pessimistisk ton men det är värt att notera att det finns utrymme för Sverige att 

stå fast vid offentlighetsprincipen trots det fall att det från unionsnivå skulle 

konstateras att principen är lagstridig mot bakgrund av GDPR. Slutligen bör det 

betonas att principen om EU-rättens företräde inte är absolut. Unionssamarbetet 

bygger på en ömsesidighet där Sverige å ena sidan vill visa sig vara en seriös 

aktör och EU-domstolen som representerar unionen å andra sidan att den agerar 

med legitimitet.  
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6 Avslutande kommentarer och slutsats 	
 

Ikraftträdandet av GDPR väcker många frågor för Sverige. I och med att 

förordningen adresserar personuppgiftshantering och Sverige har en stark 

ställning för offentlighetsprincipen har det varit av intresse att utreda huruvida 

grundlagsbestämmelsen kan komma att inskränkas. Min bedömning är tudelad. 

Å ena sidan kan det striktare kravet på enhetlighet, i kombination med EU-

domstolens vittgående tolkning av dataskydd, göra den nationella ordningen 

mindre säker. 21:7 OSL kan därför komma att behöva tillämpas i större 

utsträckning. Å andra sidan kan handlingsoffentlighet anses ha fått en starkare 

ställning med GDPR, särskilt med hänsyn till att den numera har rättsligt 

bindande verkan samt att den hänvisar till nationell rätt. Offentlighetsprincipen 

framstår därför inte som oförenlig med de EU-rättsliga kraven på dataskydd. Det 

kan förvisso vidhållas att principen har påverkats med EU-inträdet generellt, men 

jämfört med Dataskyddsdirektivet bör inte GDPR medföra några större 

ändringar. Oklarheterna i ämnet kommer dock inte att undanröjas förrän EU-

domstolen har tagit ställning härom och även då är rättsläget otydligt eftersom 

prövningen skulle röra nationella överlåtelsevillkor om normgivningskompetens. 

Eftersom förordningar ställer striktare krav på enhetlighet än direktiv har 

dessutom tolkningsutrymmet om dataskydd till viss del har skiftat till unionsnivå. 

Sverige har förvisso visat sig lojala till EU-lagstiftaren, men företrädesprincipen 

har aldrig ställts på sin spets i relation till överlåtelsevillkoren i 10:6 RF.  

EU-domstolen verkar medge spelrum för inhemska principer som är av stor 

vikt för medlemsstaterna, särskilt om utfallet inte begränsar den fria rörligheten. 

Unionssamarbetet bygger trots allt på samarbete och företrädesprincipen är inte 

stadgad i fördragen. Om det vore omöjligt att tolka den svenska grundlags-

bestämmelsen unionskonformt finns även andra unionsrättsliga vägar att tillgå 

för att behålla den nationella ordningen intakt. Om den svenske rättstillämparen 

spelar sina kort rätt borde offentlighetsprincipen alltså kunna behållas orörd även 

efter GDPR:s ikraftträdande. I praktiken skulle detta dessutom innebära att 

överlåtelsevillkor om normgivningskompetens förblir en inhemsk angelägenhet.  
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